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Introdução 

 

Na União Europeia, o projeto de Monitoração Transformativa para o Reforço da 

Equidade (2014, cit. In., Petrowskia, Cappa, & Grossb, 2017) referem mais de 1,4 milhão 

de crianças em acolhimento institucional ou em famílias de acolhimento. Dados de 2017 

mostram que em Portugal existiam 7.553 crianças em acolhimento (ISS, novembro 2018). 

A área do acolhimento institucional de crianças é desafiante e emocionalmente exigente 

para todos os serviços humanos que nela trabalham (Madden, Scannapieco, & Paiter, 2014; 

Boyas, Wind, & Ruiz, 2015).  

A equipa de profissionais cuidadores da instituição desempenha um papel 

fundamental na integração e desenvolvimento da criança/jovem durante a sua permanência 

na mesma, daí a necessidade de profissionais com formação na equipa que os acompanha 

(Moré & Sperancetta, 2010).  O profissional que fica responsável pela rotina de cuidados da 

criança ou jovem acolhido tende a transformar-se num referencial de família para este. Esta 

interação entre os funcionários da instituição de acolhimento e a criança ou jovem são 

fatores a ter em conta na avaliação da qualidade de funcionamento da instituição em causa 

(Moré & Sperancetta, 2010). 

Por outro lado, podemos definir a cultura organizacional como a organização de uma 

instituição, que molda as normas comportamentais e as expectativas dos seus funcionários 

(Shim, 2010; Williams & Glisson, 2013). Na sua definição incluem-se também os valores 

(orientação e propósito do trabalho), mitos e rotinas partilhados pelos funcionários da 

instituição (Westbrook, Ellett, & Asberg, 2012). Enfim, podemos dizer que é a forma 

coletiva de pensar, agir e sentir da organização.  

Quando prevalece uma cultura organizacional saudável, os funcionários sabem qual a 

sua função e tendem a ajudar-se mutuamente. Por outro lado, quando a cultura 

organizacional que prevalece é rígida ou defensiva esta tem impacto nos papeis dos 

funcionários que passam a ter normas comportamentais de aprovação, dependência ou 

oposição (Shim, 2010).  A comunicação é também um aspeto a ter em conta, uma vez que 

caracteriza as relações entre funcionários dentro da instituição. Esta é um fator importante 

na descrição da sua cultura organizacional. Na relação entre administradores, supervisores e 
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colegas de trabalho, para além da comunicação, é essencial o apoio, o respeito e a 

valorização do seu trabalho (Zeitlin, Augsberger, Auerbach, & McGowan, 2014).  

Por seu lado, o corpo e a mente necessitam de se “reciclar” continuamente, 

especialmente quando as circunstâncias internas e/ou externas das pessoas mudam. Ao 

realizar este constante processo de adaptação e equilíbrio, a nível mental do indivíduo, há 

um crescimento pessoal progressivo e a pessoa mantém-se no espaço positivo da saúde 

mental (Lluch, 2008). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) os 

diferentes conceitos de saúde mental abrangem o bem-estar subjetivo, a autoeficácia 

percebida, a autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a autorrealização 

do potencial intelectual e emocional da pessoa. É quase impossível definir saúde mental de 

forma completa numa perspetiva transcultural. No entanto, existe consenso quanto ao facto 

de que saúde mental é mais do que a ausência de perturbações mentais (OMS, 2002). 

Podemos dizer que o bem-estar psicológico se apoia na noção de que o bem-estar 

consiste no pleno funcionamento das capacidades de uma pessoa, ou seja, a sua capacidade 

para pensar, para usar o raciocínio e o bom senso (Siqueira & Padovam, 2008).  Cherniss 

(1980), citado por Boyas, Wind e Ruiz (2015), considerava o trabalho em instituições de 

crianças e jovens como uma profissão de alto stress. O stress no trabalho influencia 

fortemente o burnout ou esgotamento profissional (Boyas, Wind, & Ruiz, 2013). O burnout 

acontece quando a quantidade de fatores stressores relacionados ao trabalho excedem a 

capacidade de o indivíduo lidar, ficando assim suscetível a desenvolver um funcionamento 

psicológico adverso (Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). 

Posto isto, pretendemos com o nosso estudo compreender a relação que existe entre 

a cultura organizacional de uma instituição de acolhimento de crianças e jovens em risco no 

Norte do país, e a saúde mental desses funcionários, mais especificamente, o bem-estar 

psicológico, uma das dimensões da saúde mental. Assim, desenvolvemos dois estudos, que 

passamos a explicar sumariamente. No primeiro estudo apresentado pretendemos condensar 

num único artigo empírico informação relevante sobre a cultura organizacional e a saúde 

mental nas instituições de acolhimento de crianças e jovens, essencialmente na perspetiva 

dos funcionários que nelas trabalham ou recolhendo testemunhos de crianças e jovens 

acolhidos sobre os funcionários da instituição onde estão. No segundo estudo, pretendemos 

compreender que relação existe entre cultura organizacional e o bem-estar psicológico dos 
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funcionários da instituição em estudo, para isso recorremos a uma entrevista 

semiestruturada e à Escala de Bem-estar Psicológico.  
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Resumo 

Crescer numa instituição é um fator de risco para problemas comportamentais e 

para problemas socio-emocionais (Quirogga, Hamilton-Giachritsisb, & Fanésc, 2017). A 

principal característica compartilhada pelas crianças em acolhimento residencial é a 

ausência de uma figura cuidadora estável. Apesar de não ser impossível a formação de um 

vínculo, este é significativamente comprometido devido à frequente troca de cuidadores 

profissionais, que muitas vezes necessitam de formação (Lionetti, Pastoreb, & Barone, 

2015). Segundo Miller e colaboradores (2018) os trabalhadores sociais que trabalham na 

área de acolhimento institucional de crianças e jovens sofrem mais de stress no trabalho e 

fadiga. A cultura organizacional pode ser definida como a organização de uma instituição, 

que molda as normas comportamentais e as expectativas dos seus funcionários (Shim, 

2010; Williams & Glisson, 2013). A perceção dos funcionários sobre o apoio à sua saúde 

mental por parte da instituição é fundamental para o clima positivo da instituição. A 

consolidação de sistemas de recompensa e de supervisão por parte dos administradores das 

instituições é importante para a diminuição do desgaste emocional dos seus funcionários 

(Shim, 2010). 

O objetivo deste estudo foi condensar num único artigo empírico informação 

relevante sobre a cultura organizacional e a saúde mental nas instituições de acolhimento de 

crianças e jovens, essencialmente na perspetiva dos funcionários que nelas trabalham ou 

recolhendo testemunhos de crianças e jovens acolhidos sobre os funcionários da instituição 

onde estão. 

Enfrentar o desafio do stress e do burnout é possível com recurso a estratégias de 

coping que possam fortalecer a energia emocional dos funcionários e reduzir o seu desgaste 

emocional (Shim, 2010). No entanto, existem funcionários que utilizam estratégias de 

coping evitativo e estes mostram um aumento do desgaste emocional. Por outro lado, 

funcionários que utilizaram estratégias de coping ativo viram aumentados os sentimentos 

de realização pessoal (Anderson, 2000). 

 

Palavras-chave: Acolhimento institucional; Cuidadores profissionais; Cultura 

organizacional; Saúde mental. 
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Abstract 

 

Growing up in an institution is a risk factor for behavioral and socio-emotional 

problems (Quirogga, Hamilton-Giachritsisb, & Fanésc, 2017). The main feature shared by 

children in residential care is the absence of a stable caregiver figure. Although it is not 

impossible to form a bond, it is significantly compromised due to the frequent exchange of 

professional caregivers, who often need training (Lionetti, Pastoreb, & Barone, 2015). 

According to Miller et al. (2018), social workers working in the institutional care area for 

children and young people suffer more from work stress and fatigue. Organizational culture 

can be defined as the organization of an institution that shapes the behavioral norms and 

expectations of its employees (Shim, 2010; Williams & Glisson, 2013). Employee 

perception of the institution's support for their mental health is critical to the institution's 

positive climate. Consolidation of reward and supervisory systems by institutional 

managers is critical to reducing the emotional distress of their employees (Shim, 2010). 

The aim of this study was to condense in a single empirical article relevant 

information on organizational culture and mental health in childcare institutions, essentially 

from the perspective of staff working in or taking testimony of children and youths received 

from the staff of the institution where they are. 

Addressing the challenge of stress and burnout is possible through coping strategies 

that can strengthen employees' emotional energy and reduce emotional distress (Shim, 

2010). However, there are employees who use avoidant coping strategies and these show 

increased emotional distress. On the other hand, employees who used active coping 

strategies saw increased feelings of self-fulfillment (Anderson, 2000). 

 

Key-words: Institutional care; Professional caregivers; Organizational culture; Mental 

health. 
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Nos últimos anos, o perfil da criança em acolhimento residencial tem vindo a 

alterar-se. Há cerca de duas décadas, a maioria das instituições organizava-se num modelo 

“assistencial ou caritativo”, acolhendo rapazes e raparigas órfãs ou originárias de famílias 

desfavorecidas economicamente (Strechet, 2005 cit. In, Santos, 2014). No entanto, o ano de 

2007 marcou o início do “Plano DOM”, desafios, oportunidades e mudanças, seguindo-se 

o “Plano SERE+”, sensibilizar, envolver, renovar, esperança, mais. Desde então surgiram 

novas exigências com o objetivo de melhorar a qualidade da intervenção (Santos, 2014).  

Consequentemente, o perfil de entrada numa instituição alterou-se, sendo detetadas 

pela Segurança Social determinadas características associadas aos jovens acolhidos, tais 

como, “problemas de comportamento”, “toxicodependência”, “problemas de saúde 

mental”, entre outros. Devido aos novos desafios e aos perfis mais complexos na admissão 

da institucionalização, existem diversos problemas a que a equipa técnica tem que dar 

resposta. E, à semelhança de outros países da União Europeia, é proposta uma resposta 

compreensiva e reparadora das novas dificuldades psicossociais, recorrendo a um modelo 

de intervenção terapêutica (Strecht, 2005 cit. In., Santos, 2014). Assim, podemos referir 

que os modelos atuais no acolhimento institucional de crianças e jovens exigem programas 

de intervenção orientados para cada criança ou jovem e para as suas famílias, existindo 

assim um investimento no reforço dos técnicos e nos Projetos de Vida das crianças e jovens 

(Santos, 2014). 

Crescer numa instituição é um fator de risco para problemas comportamentais, 

como a impulsividade ou o comportamento inibido, e para problemas socio-emocionais, 

nomeadamente a ansiedade ou a falta de autorregulação (Quirogga, Hamilton-Giachritsisb, 

& Fanésc, 2017). A permanência prolongada na instituição pode potenciar dificuldades no 

estabelecimento de novos vínculos afetivos por parte da criança ou adolescente, assim 

como representar uma ameaça de rutura com os vínculos familiares, apesar da política da 

institucionalização ter a pretensão de contribuir para o fortalecimento desses vínculos, 

proporcionando a reintegração familiar ou encaminhando para uma família adotiva, se for o 

caso (Moré & Sperancetta, 2010). 

 A relação entre a criança/jovem em acolhimento institucional e os funcionários da 

instituição depende de vários fatores. Existem estudos que relatam que a maioria dos jovens 

institucionalizados perceciona os funcionários da instituição como uma figura de autoridade 
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e classificam a relação com estes de forma negativa ou mesmo hostil. Muitos dos fatores 

que contribuem para esta visão negativa são a falta de tempo, disponibilidade e confiança 

dos funcionários, existindo muito na criança/jovem a ideia pré-concebida de que a relação 

com o funcionário da instituição tem que ser distante e formal (Lindahl & Bruhn, 2018).  

Contudo, também existem situações onde a interação entre criança/jovem e o 

funcionário é confusa, comum em jovens vítimas de abuso ou negligência. Por outro lado, 

existem estudos que referem a importância desta relação, com relatos de crianças que vêm 

nos funcionários da instituição fontes de carinho, apoio e orientação (Moré & Sperancetta, 

2010; Novelle & Gonvea, 2016). O cuidador institucional também pode ser visto como 

mediador de vários fatores do desenvolvimento psicossocial da criança ou do jovem, 

nomeadamente a atenção, a cognição, a linguagem e as emoções (Moré & Sperancetta, 

2010). 

Segundo Darlington e Feeney (2008) para os trabalhadores de proteção infantil no 

contacto com famílias, existem três abordagens possíveis de melhorar as relações entre 

ambos, são elas estratégias de comunicação eficazes nos níveis organizacionais e de 

prestação de serviços, melhoria dos conhecimentos e aptidões dos profissionais e a 

alocação apropriada dos recursos. De acordo com estes autores, relacionamentos baseados 

na confiança e no respeito, onde os trabalhadores se sentem valorizados, são mais 

propensos a resultar nas trocas de informações favoráveis ao contexto onde trabalham. 

 Segundo Lionetti, Pastoreb e Barone (2015), a principal característica compartilhada 

pelas crianças institucionalizadas é a ausência de uma figura cuidadora estável. Apesar de 

não ser impossível a formação de um vínculo, este é significativamente comprometido 

devido à frequente troca de cuidadores profissionais, que muitas vezes necessitam de 

formação. No seu estudo, Lionetti e colaboradores (2015) referem o elevado número de 

crianças por cuidador, a frequente rotatividade dos cuidadores profissionais e a falta de 

treino e formação de algum destes como fatores de risco no estabelecer de vínculos entre 

crianças/jovens e os cuidadores profissionais. Estudos revelam que ser criado numa 

instituição é um fator de risco para desenvolver relações de vinculação inseguras ou 

desorganizadas (Lionetti, et al., 2015). 

 Apesar destas conclusões, Khoo, Mancinas e Skoog (2015) obtiveram resultados 

diferentes com crianças institucionalizadas, elas referiam-se a uma “família institucional” 
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quando abordada a relação entre estas e os funcionários e ficou claro pelas fotos tiradas 

pelas crianças que os adultos eram importantes para elas, uma vez que estes participavam 

nas fotos. A vida na instituição em estudo era significativamente influenciada por aqueles 

que partilhavam o dia a dia, incluindo os adultos que direta ou indiretamente prestam 

cuidados a quem reside na instituição. As crianças na instituição descrevem-na “como em 

casa”, relatando sentimentos de união ou de pertença que juntamente com as outras crianças 

e cuidadores profissionais são “como uma família”. As crianças revelaram sentirem-se 

amadas pela equipa de cuidadores profissionais, fazendo distinção entre os pais biológicos 

e os cuidadores profissionais, referindo até que um determinado cuidador profissional era 

“como uma mãe” (Khoo, et al., 2015).  

 O estudo de Novelle e Gonvea (2016), tinha como objetivo permitir a adolescentes 

institucionalizados a oportunidade de articularem os contributos que eles consideram mais 

importantes nos cuidadores profissionais no que diz respeito à tarefa desenvolvimental da 

formação da identidade e sobre a transição do cuidado institucional para a idade de jovens 

adultos. Neste estudo, os participantes referiram a equipa profissional, de todas as 

hierarquias e funções, como adultos que foram capazes de dar afeto e fazer com que os 

adolescentes se sentissem especiais. Para além disso, os autores descobriram que os 

profissionais poderiam fortalecer a sua eficácia no apoio à formação da identidade dos 

adolescentes institucionalizados se adotassem um conceito de fronteiras familiares 

flexíveis, que abrangesse o construto familiar psicológico. O cuidador profissional é ainda 

importante para o adolescente, pois permite a promoção e articulação de metas alcançáveis 

no que diz respeito à relação destes jovens com a sua família biológica (Novelle & Gonyea, 

2016). 

Contudo, Quiroga e colaboradores (2017) no seu estudo concluíram que, duas vezes 

mais crianças que as relatadas nos artigos que estudaram, tinham um padrão de vinculação 

seguro. Este resultado pode ser explicado por fatores culturais, com rotinas menos fixas e 

maior expressão de afeto, como por exemplo o facto de as crianças se referirem aos 

cuidadores profissionais como “tias/tios”, percecionando abraços e beijos como expressões 

positivas e comuns. 

No seu estudo, Johnson e Menna (2017) tiveram como objetivo examinar as 

experiências subjetivas de procura de ajuda em adolescentes acolhidos em instituições. Os 
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autores definiram procura de ajuda como qualquer ação tomada para obter ajuda com um 

problema de uma fonte formal (como um assistente social, médico ou psicólogo) ou de uma 

fonte informal (Ciarrochi, Wilson, Deane, & Rickwood, 2003, cit. In., Johnson & Menna, 

2017). Os adolescentes que participaram no estudo mostraram uma conscientização das 

fontes de ajuda, referindo com mais frequência as fontes informais do que as fontes 

formais. Apesar de alguns participantes terem expressado que nem sempre sentiam os 

funcionários da instituição como disponíveis, a maioria considerava que poderiam recorrer 

a eles em momentos de necessidade. Uma vez que estes adolescentes estavam sob a tutela 

das instituições, os responsáveis eram os seus guardiões legais, sendo que foi possível aos 

autores concluir que os adolescentes atribuíam aos funcionários um papel parental, em tudo 

semelhante a uma fonte informal de ajuda, ao invés de uma fonte formal (Johnson & 

Menna, 2017). 

 Segundo Lueger-Schuster e colaboradores (2018), as instituições devem oferecer 

segurança, apoio social e condições de vida saudáveis para as crianças que nelas habitam, 

de forma a ajudar na recuperação de um passado muitas vezes traumático. No entanto ainda 

existem deficiências psicossociais, como é o caso da frequente mudança de cuidadores 

profissionais e o pouco apoio emocional e social prestado à criança. 

A equipa de profissionais cuidadores da instituição desempenha um papel 

fundamental na integração e desenvolvimento da criança ou do jovem durante a sua 

permanência na mesma, daí a necessidade de profissionais com formação na equipa que os 

acompanha. Estudos sugerem que as equipas devem integrar um psicólogo, um assistente 

social, um cuidador/educador, uma auxiliar para este e um coordenador da equipa, por cada 

dez crianças ou jovens (Moré & Sperancetta, 2010). 

O profissional que fica responsável pela rotina de cuidados diretamente com a 

criança ou jovem acolhido tende a transformar-se num referencial de família para estes. Por 

seu lado, a interação e vinculação entre funcionários da casa de acolhimento e a criança ou 

jovem são fatores a ter em conta na avaliação da qualidade de funcionamento da instituição 

em causa (Moré & Sperancetta, 2010). Os cuidadores formais das instituições funcionam 

assim como agentes de identidade para as crianças e jovens a seu cuidado sendo 

fundamental a continuidade dos mesmos profissionais na promoção do desenvolvimento da 

identidade (Novelle & Gonvea, 2016). 
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Vários estudos relataram que trabalhadores sociais fora da área do serviço social e 

que na sua rotina incluem práticas de autocuidado revelam níveis mais elevados de 

satisfação no trabalho, de eficácia no trabalho e perceção do seu profissionalismo, assim 

como níveis mais reduzidos de burnout e de desgaste emocional (Miller, et al., 2018). 

Como principal conclusão no seu estudo, Miller e os seus colaboradores (2018) mostraram 

que as práticas de autocuidado dos profissionais são inadequadas, ou trazem implicações ao 

nível da prática profissional e da qualidade dos serviços prestados. 

Outro aspeto que poderia ser trabalhado com os cuidadores profissionais é a eficácia 

destes no apoio ao desenvolvimento da identidade da criança ou do jovem acolhido, 

recorrendo a um conceito familiar mais flexível que pode incluir tanto o construto familiar 

psicológico como o legal da família da criança ou jovem em questão (Novelle & Gonvea, 

2016). 

A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de suposições, 

crenças, valores e normas compartilhadas e latentes que vão influenciar os valores, atitudes 

e comportamentos adotados pelos membros da organização (Ellet, 2009; Shim, 2010; 

Williams & Glisson, 2013). Esta cultura organizacional direciona o comportamento dos 

membros da organização e daí resultam indicadores observáveis dessa cultura, tais como 

artefactos, símbolos e rituais. A cultura da maioria das organizações é bastante complexa, 

existindo várias subculturas que podem ser entendidas numa grande variedade de 

perspetivas. No caso da cultura organizacional de uma instituição de crianças e jovens, esta 

pode ser entendida nos termos de até que ponto esta cultura reflete elementos de 

profissionalismo, definindo assim o contexto no qual a equipa trabalha. O importante na 

cultura organizacional é perceber até que ponto essas normas refletem o profissionalismo 

entre os funcionários em todos os níveis da organização (Ellet, 2009). Quando prevalece 

uma cultura organizacional saudável, os funcionários sabem qual a sua função e tendem a 

ajudar-se mutuamente (Shim, 2010). 

Um outro aspeto muito importante é a comunicação, o que indica como são as 

relações entre funcionários dentro da instituição. Este é um fator importante na 

caracterização da sua cultura organizacional. Ou seja, na relação entre administradores, 

supervisores e colegas de trabalho, para além da comunicação, é essencial o apoio, o 

respeito e a valorização do seu trabalho (Zeitlin, et al., 2014).   
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O clima organizacional pode ser definido como a perceção que os funcionários têm 

sobre o ambiente onde trabalham. Estas perceções, por sua vez, desempenham um papel 

direto ou indireto na produtividade dos funcionários pois, estes fatores, associados à cultura 

organizacional, orientam a forma como trabalham e interagem com crianças e famílias 

(Shim, 2010).  O clima organizacional pode incluir aspetos como supervisão, exercícios de 

comunicação, relações entre pares e outras práticas que captam a influência psicológica do 

ambiente de trabalho no funcionamento psicossocial individual. Este clima organizacional 

está associado a pensamentos, sentimentos e comportamentos dos funcionários numa 

instituição (Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). 

 A cultura de segurança pode ser definida como a medida em que os valores, atitudes 

e comportamentos de uma instituição se organizam para concentrar esforços na segurança. 

Ou seja, a cultura de segurança surge dentro da instituição, mas aplica-se aos serviços que 

ela fornece e aos grupos a que serve (Vogus, Sutcliffe, & Weick, 2010 cit. In, Vogus, Cull, 

Hengelbrokb, Modell, & Epstein, 2016). O clima de segurança pode ajudar a reduzir o 

cansaço emocional dos funcionários, agindo como uma estratégia de coping. Melhores 

culturas de segurança nas instituições que acolhem crianças e jovens permitem benefícios 

para os funcionários (com níveis mais baixos de exaustão emocional), bem como aos 

beneficiários dos seus serviços. Pesquisas anteriores concluíram que possibilitar uma 

cultura de segurança pode atuar como um recurso de proteção para os funcionários das 

instituições (Vogus, et al., 2016). 

A consolidação de sistemas de recompensa e de supervisão por parte dos 

administradores das instituições é fundamental para a diminuição do desgaste emocional 

dos seus funcionários. Ou seja, é fundamental que a instituição reconheça o desempenho 

dos funcionários e que, por sua vez, os funcionários sintam que os seus contributos para a 

instituição são valorizados, motivando assim a adoção de comportamentos congruentes 

com a cultura organizacional da instituição. Além disso, para ser possível um clima 

organizacional positivo é muito importante que os administradores da instituição consigam 

desenvolver estratégias que possam reduzir o cansaço emocional dos funcionários. 

Algumas das sugestões do autor passam por incluir oportunidades de discussão das 

dificuldades do seu trabalho (promovendo assim a comunicação), oferecer aos funcionários 

consultas para lidar com possíveis problemas emocionais que afetem o seu trabalho e 
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oferecerem programas adequados para o treino e formação na qualificação dos funcionários 

(Shim, 2010). 

Dess e Shaw (2001), citados por Williams e Glisson (2013) referem que as redes de 

relacionamento interpessoal desenvolvidas pelos funcionários da instituição contribuem 

para o desempenho organizacional, facilitando o desenvolvimento e aplicação dos 

conhecimentos, unindo os funcionários em torno de objetivos comuns e contruindo 

confiança mútua. 

 A análise temática dos dados qualitativos do estudo de Zeitlin e colaboradores 

(2014), revelou duas dimensões importantes da cultura organizacional, são elas os valores e 

as relações na instituição. Os valores englobam o propósito e a natureza do trabalho, 

nomeadamente nas instituições que cuidam das crianças e jovens. Os relacionamentos na 

instituição incluem os relacionamentos com a administração, supervisores e colegas de 

trabalho. Como conclusões do seu estudo, Antonopoulou, Killianb e Forrester (2017), 

encontraram que um contexto organizacional positivo é aquele com valores claros sobre as 

prioridades do trabalho, com pequenas equipas, supervisão e apoio prático organizacional 

para os seus funcionários. 

 Podemos considerar a área do acolhimento institucional de crianças desafiante e 

emocionalmente exigente para todos os recursos humanos que nela trabalham. Assim, 

existe muitas vezes dificuldade para as instituições manterem os seus funcionários, 

existindo uma elevada rotatividade de profissionais (Madden, Scannapieco, & Paiter, 2014; 

Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). São vários os estudos que referem diversos fatores que 

contribuem para o elevado número de funcionários que saem das instituições, sendo que 

estes fatores podem ser individuais e ou organizacionais (Madden, et al., 2014; Griffiths & 

Rovse, 2017). 

No que diz respeito aos fatores individuais mais comuns dos profissionais que 

permanecem nas instituições, os mais referidos são a perceção da autoeficácia, o 

compromisso profissional, a satisfação com o seu trabalho (Madden, et al., 2014; Griffiths 

& Rovse, 2017), assim como a educação e a formação para o cargo (Madden, et al., 2014). 

Os fatores organizacionais são o apoio e supervisão de colegas e superiores, o compromisso 

com a instituição (Madden, et al., 2014), carga de trabalho equilibrada e possibilidade de 

progressão na carreira (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017). 
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Por outro lado, os fatores individuais mais envolvidos no abandono da profissão são 

a idade (Madden, et al., 2014), a educação, o excesso de carga de trabalho, a exaustão 

emocional (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017) e o stress (Griffiths & Rovse, 

2017). Ao nível organizacional, os fatores mais encontrados para o abandono da profissão 

são a falta de apoio da instituição, insatisfação com o salário (Madden, et al., 2014; Boyas, 

et al., 2015; Griffiths & Rovse, 2017), elevada carga de trabalho e falta de treino ou 

formação para o cargo ocupado (Madden, et al., 2014). A constante mudança de 

profissionais nas instituições não é benéfica, uma vez que cria atrasos e interrupções nos 

serviços prestados por esses profissionais, acumulando tarefas a outros e reduzindo a 

produtividade em geral (Madden, et al., 2014). O acumular de todos estes fatores causa 

vulnerabilidade na saúde mental destes profissionais (Boyas, et al., 2015). 

Chen e Scannapieco (2010) citados por Maden e colaboradores (2014) 

reconheceram que encorajar os profissionais das instituições a trabalharem as suas 

competências é benéfico para a instituição uma vez que promove a confiança, a 

autoeficácia do profissional e as crenças positivas do indivíduo, o que se vai refletir na sua 

interação com as crianças e jovens institucionalizados e as suas famílias.  

Apesar de não ser possível à instituição controlar os fatores individuais dos seus 

funcionários, esta tem uma palavra a dizer no que diz respeito à sua dinâmica e 

funcionamento. O clima institucional pode ter grande influência no bem-estar dos seus 

profissionais. Um clima saudável deve incluir supervisão, comunicação, boa relação entre 

os colegas, entre outros fatores (Boyas, et al., 2015). Ellett (2009) concluiu no seu estudo 

que também o cuidado humano e a motivação do cuidador são variáveis pessoais que 

influenciam positivamente a vontade desse cuidador permanecer empregado na instituição.  

 A elevada rotatividade no cuidado infantil é prejudicial por vários motivos: a 

rotatividade afeta a capacidade do sistema para fornecer serviços de qualidade às crianças e 

às famílias em todos os serviços, incluindo prevenção, proteção infantil, assistência social e 

adoção (Child Welfare League of America, 2008, cit. In., Zeitlin, et al., 2014).  

 No estudo de Griffiths, Royse, Culvera, Piescherc e Zhangd (2017), os autores 

concluíram que ao trabalhar numa área urbana, a insatisfação com a carga de trabalho e o 

desenvolvimento profissional são preditores significativos e compartilhados para sair da 

instituição. Também os hábitos não saudáveis dos trabalhadores, associados ao seu tempo 
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de experiência na área, influencia a intenção de permanecer na sua posição e na perceção 

do seu estado de saúde (Griffiths, Royse, & Walkerc, 2018). 

 Sweifach (2018) citado por Radey e Stanley (2018), relataram que cuidadores de 

instituições sem acesso a supervisores expressavam sentimentos de isolamento, pouco 

crescimento profissional e o desenvolvimento de poucas competências, uma vez que os 

supervisores fornecem apoio emocional essencial para gerar sentimentos de normalização e 

camaradagem entre os trabalhadores. 

 Os autores Radey e Stanley (2018), concluíram que cerca de metade dos 

colaboradores do seu estudo considerava a supervisão prática e cooperativa, enquanto a 

restante metade a considerava “vazia”. Aqueles que tinham relações cooperativas sentiam-

se “sortudos” enquanto aqueles que não consideravam a supervisão tão positiva se sentiam 

“enganados”, sendo que vários desses trabalhadores tinham vários supervisores 

proporcionando experiências separadas (Radey & Stanley, 2018). 

  Na definição de saúde mental existe uma ambiguidade semântica, por isso importa 

referir que neste estudo utilizamos o conceito de saúde mental positiva, termo introduzido 

por Jahoda em 1980. A saúde mental positiva, contrariamente ao que o nome pode induzir, 

não significa ausência de doença mental, nem um baixo nível de saúde mental implica 

sintomatologia de deterioração psíquica. Ou seja, a saúde mental positiva não se caracteriza 

pela ausência de experiências de conotação afetiva negativa, mas sim, pela presença de um 

maior número de experiência com conotação afetiva positiva (Álvaro, Torregrosa, & 

Luque, 1992).  

Corpo e mente necessitam de se “reciclar” continuamente, sempre que as 

circunstâncias internas e/ou externas das pessoas mudam. Ao realizar este constante 

processo de adaptação e equilíbrio, a nível mental do indivíduo, há um crescimento pessoal 

progressivo e a pessoa mantém-se no espaço positivo da saúde mental. No entanto, todas as 

oscilações têm limites que, se ultrapassados (seja por defeito ou por excesso), podem causar 

patologias. Os limites saudáveis ou normativos não são conhecidos, assim como é difícil 

determinar aquilo que é normal ou anormal. No entanto, o conceito de saúde mental 

positiva aceita sentimentos e experiências positivas e negativas como saudáveis. O 

cotidiano das pessoas não é algo estável, acontecem coisas agradáveis e desagradáveis. Por 

isso, os estados emocionais também têm que variar. É importante entender que por vezes 
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respostas como a tristeza, a angústia, a melancolia ou o choro, dentro dos limites, são as 

reações que indicam uma boa saúde mental positiva. Assim, podemos afirmar que a saúde 

mental positiva não é sentir-se sempre feliz (como a designação pode levar a acreditar), por 

vezes, o que é verdadeiramente saudável é sentir-se triste, zangado ou desapontado, ou seja, 

sentir emoções consideradas negativas (Lluch, 2008). 

A relação entre saúde física e saúde mental é bastante estreita. Aliás, podemos falar 

apenas de uma saúde, uma vez que a pessoa é indivisível. Na verdade, quando surge um 

problema de saúde a nível físico, também a saúde mental da pessoa é afetada, sentindo-se 

preocupada, mais esquecida, mais irritável, entre outros aspetos. Por outro lado, quando 

surge um problema de saúde mental, também a saúde física se ressente, surgindo 

dificuldades para dormir e descansar, o que pode levar ao aumento de consumo de 

substâncias tóxicas, como álcool ou tabaco, podem surgir problemas gastrointestinais, entre 

outros aspetos. Importa também referir que existem vários problemas psicológicos que se 

manifestam, várias vezes, através de sintomas somáticos, como insónia, cefaleia, 

taquicardia, entre outros (Ugalde & Lluch, 2001 cit. In., Lluch, 2008). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) os diferentes conceitos de 

saúde mental abrangem o bem-estar subjetivo, a autoeficácia percebida, a autonomia, a 

competência, a dependência intergeracional e a autorrealização do potencial intelectual e 

emocional da pessoa. É quase impossível definir saúde mental de forma completa numa 

perspetiva transcultural. No entanto, existe consenso quanto ao facto de que saúde mental é 

mais do que a ausência de perturbações mentais (OMS, 2002). 

Uma das dimensões da saúde mental é o bem-estar psicológico. Podemos dizer que 

o conceito de bem-estar psicológico se apoia na ideia de que o bem-estar consiste no pleno 

funcionamento das capacidades de uma pessoa, ou seja, a sua capacidade para pensar, para 

usar o raciocínio e o bom senso. As conceções teóricas sobre o bem-estar psicológico são 

construídas sobre fortes formulações psicológicas acerca do desenvolvimento humano e 

dimensionadas em capacidades para enfrentar desafios na vida, para além de também serem 

utilizadas propostas relativas à saúde mental, utilizadas com o intuito de fortalecer o 

significado de saúde psicológica (Siqueira & Padovam, 2008).  

 Posto isto, podemos dizer que o stress no local de trabalho pode ser resultado de 

vários fatores, usualmente ocorrem quando os indivíduos vivenciam responsabilidades ou 
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requisitos que excedem os recursos pessoais e sociais (Griffits, Royse, & Walkerc, 2018). 

Schelbe, Radey e Panisch (2017) identificaram quatro temas associados ao stress no 

trabalho, são eles os requisitos administrativos, a carga de trabalho, a falta de apoio dos 

colegas e as histórias de vida das crianças, muitas vezes difíceis. Também o ambiente de 

trabalho, nomeadamente a sua estrutura organizacional e gestão, contribui para o stress no 

trabalho (Andrews & Anderson, 1995 cit. In, Anderson, 2000).  

 No seu estudo, Griffiths e colaboradores (2018), chegaram à conclusão que, como 

consequência do stress que os funcionários experienciam no seu local de trabalho, estes 

desenvolvem hábitos de comportamentos não saudáveis. Nas menções recolhidas no 

estudo, a grande maioria dos participantes referiu alimentação não saudável, uso de 

substâncias, perturbações de sono, falta de exercício, irritabilidade, autonegligência, entre 

outros comportamentos preocupantes. Em questões relacionadas com a saúde física, os 

funcionários descreveram sentimentos de fadiga, ganho de peso, pressão elevada e dores de 

cabeça como consequência do stress no trabalho. No que diz respeito à saúde mental, os 

funcionários relataram sintomas de ansiedade, depressão, obsessão, isolamento entre outros 

problemas. Existiram também relatos de dificuldades em conciliar o trabalho com a vida 

pessoal (Griffiths, et al., 2018). 

 O stress no trabalho tem uma grande influência no burnout (Boyas, et al., 2013). O 

burnout acontece quando a quantidade de fatores stressores relacionados ao trabalho 

excedem a capacidade de o indivíduo lidar com estes, ficando assim suscetível a 

desenvolver um funcionamento psicológico adverso (Boyas, et al., 2015). Todos os 

funcionários das instituições de acolhimento a crianças correm o risco de “fadiga da 

compaixão” (Figley, 1995 cit. In., Anderson, 2000), isto porque estes funcionários 

testemunham os efeitos cumulativos das experiências de trauma das crianças (McCann, & 

Pearlman, 1990 cit. In., Anderson, 2000).  

 Podemos constatar que um percursor da rotatividade dos funcionários é o burnout, 

pois existem evidências de que funcionários com elevados níveis de burnout têm menos 

satisfação no trabalho. Existem vários estudos que comprovam que o burnout tem 

influência sobre a saúde mental, as doenças cardiovasculares e a fadiga dos funcionários. 

Ou seja, o burnout tem implicações negativas tanto nas organizações como no bem-estar 
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dos funcionários, sendo também associado à redução do desempenho no local de trabalho 

(Boyas, et al., 2015). 

 Se a instituição conseguir reduzir o desgaste emocional dos seus funcionários e, por 

outro lado, fortalecer a energia emocional dos mesmos, estes vão conseguir desenvolver as 

suas competências e capacidade de coping, sendo que assim as instituições beneficiarão de 

funcionários competentes e qualificados (Shim, 2010). Coping pode ser definido como os 

esforços cognitivos e comportamentais da pessoa para conseguir suportar exigências 

internas e/ou externas que limitam ou excedem os recursos da pessoa (Folkman, et al., 1986 

cit. In Lee, Forster, & Rehner, 2011). Podemos então caracterizar as estratégias de coping 

como um processo dinâmico de resposta a um stressor influenciado por recursos internos 

ou condições externas, como são exemplo a autoeficácia ou a disponibilidade de apoio, 

respetivamente (Lee, et al., 2011). 

 No seu estudo, Anderson (2000) constatou que os funcionários que utilizaram 

estratégias de coping evitativo mostraram um aumento do esgotamento emocional. Por 

outro lado, funcionários que utilizaram estratégias de coping ativo diminuíram os 

sentimentos de despersonalização e o senso de realização pessoal aumentou. Os resultados 

do estudo mostraram também que as estratégias de coping utilizadas foram diferentes entre 

funcionários com elevados níveis de burnout e aqueles que não o evidenciam. Para além 

disso, o autor relata que, apesar do uso de estratégias de coping ativas poder moderar o 

baixo sentimento de realização pessoal, isso não impede a exaustão emocional dos 

funcionários (Anderson, 2000). 

  

Metodologia 

 

Estratégia de Pesquisa 

 Para a elaboração do artigo, foi realizada uma pesquisa em artigos cujo o tema 

estivesse relacionado com o acolhimento institucional de crianças e jovens e, mais 

especificamente, a cultura organizacional e a saúde mental, dentro do tema em questão. 

Para isso, recorreu-se essencialmente a três bases de pesquisa, são elas as revistas Elsevier, 

a B-on e o Google Académico.  
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 Assim, podemos referir que utilizamos essencialmente três grupos de palavras-

chave, foram elas o acolhimento residencial de crianças e jovens, a cultura organizacional e 

a saúde mental. Convém referir que o tema era abordado nas revistas sobre acolhimento 

institucional que se pesquisavam com estas palavras-chave. Os artigos foram sendo 

selecionados através do ano de publicação e da leitura do resumo.  

 Também houve necessidade de recorrer à pesquisa de livros, nomeadamente sobre 

saúde mental uma vez que se notou uma escassez de artigos sobre este tema. 

 No total, 43 artigos e 2 livros preencheram os requisitos necessários para serem 

incluídos no estudo. 

 

Critérios de Inclusão 

 Para a inclusão de um artigo no estudo, este tinha que corresponder a determinadas 

características, nomeadamente a) os participantes serem funcionários ou utentes de 

instituições de acolhimento; b) abordar a realidade nacional e/ou internacional sobre o 

acolhimento institucional; c) abordar a relação entre utentes e funcionários das instituições 

de acolhimento; d) abordar a cultura organizacional das instituições de acolhimento; e e) 

abordar a saúde mental ou questões nela subjacentes (tais como o stress ou o burnout) nas 

instituições de acolhimento. 

 Do total de 43 artigos lidos, 15 não foram utilizados uma vez que não cumpriam 

com os critérios de inclusão.  

 

Características dos Artigos 

 Na generalidade, os artigos incluídos neste estudo foram realizados nos Estados 

Unidos da América e a população estudada foram os funcionários das instituições. As 

metodologias utilizadas variam essencialmente entre estudos quantitativos e qualitativos. 

 O resumo das principais características dos artigos estudados encontra-se no Quadro 

abaixo (Quadro 1). 
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Quadro1: Resumo dos estudos incluídos 

Autor, Ano País Participantes, n 
Desenho de 

Pesquisa 
Objetivo Principais Resultados 

Anderson 

(2000) 

Estados 

Unidos da 

América 

151 funcionários Quantitativo 

Perceber como os funcionários lidam com 

o stress no trabalho e examinar a relação 

entre estratégias de coping e níveis de 

exaustão emocional, despersonalização e 

sensação de redução da realização 

pessoal. 

Os trabalhadores usavam mais estratégias de 

coping ativas do que evitativas. Sessenta e 

dois por cento dos participantes pontuaram 

valores altos na escala da exaustão 

emocional, o aspeto que alguns 

investigadores consideram o coração do 

burnout.  

Antonopoulou, 

et al. (2017) 
Reino Unido 193 funcionários Quantitativo 

Examinar os efeitos de diferentes formas 

de organizar os Serviços para a Infância 

no bem-estar dos trabalhadores. 

Os resultados indicaram níveis 

significativamente diferentes de 

stress e bem-estar geral em profissionais que 

trabalham em diferentes autoridades locais. 

Boyas, et al. 

(2013) 

Estados 

Unidos da 

América 

209 funcionários Quantitativo 

Testar um modelo teórico de capital social 

baseado no emprego para examinar os 

caminhos para o stress no trabalho, 

burnout e intenção de sair entre 

trabalhadores com experiência inferior a 3 

ano, em comparação àqueles com 3 anos 

ou mais de experiência. 

Quando uma mistura de dimensões do capital 

social, baseado no emprego, está presente, 

atuam como fatores protetores diretos 

significativos na diminuição do stress no 

trabalho e indiretamente moldam o burnout e 

a intenção de sair. 
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Boyas, et al. 

(2015) 

Estados 

Unidos da 

América 

209 funcionários Quantitativo 

Determinar os subtipos de stress no 

trabalho, burnout e intenção de sair entre 

os funcionários institucionais. 

Os trabalhadores do bem-estar infantil 

representam um grupo heterogêneo com 

necessidades psicossociais dissimilares.  

Darlington, & 

Feeney (2008) 
Austrália 232 funcionários Qualitativo 

Compreender as perceções dos 

profissionais de saúde mental e de 

proteção à criança sobre as melhores 

práticas quando se trabalha em casos em 

que há doença mental dos pais e há 

preocupações de proteção para as 

crianças. 

As sugestões dos profissionais abrangiam 

três áreas de conteúdo principais: melhorar a 

comunicação; aperfeiçoamento da base de 

conhecimento dos profissionais de ambos os 

setores; e fornecer recursos adequados e 

modelos de serviços apropriados. 

Ellett (2009) 

Estados 

Unidos da 

América 

941 funcionários Quantitativo 

Avaliar de que forma as medidas baseadas 

em teoria de cuidados humanos, crenças 

de autoeficácia e elementos da cultura 

organizacional profissional diferenciam 

funcionários de bem-estar infantil com 

fortes e fracas intenções de permanecer 

empregados. 

O cuidado humano e a motivação do 

cuidador são variáveis pessoais que 

influenciam positivamente a vontade desse 

cuidador permanecer empregado na 

instituição. 

Griffiths, et al. 

(2017) 

Estados 

Unidos da 

América  

511 funcionários Quantitativo 

Compreender a rotatividade da força de 

trabalho de bem-estar infantil como meio 

de promover melhores estratégias para 

aumentar a retenção e reduzir a 

rotatividade. 

Ao trabalhar numa área urbana, a insatisfação 

com a carga de trabalho e o desenvolvimento 

profissional são preditores significativos e 

compartilhados para sair da instituição. 
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Griffiths, et al. 

(2018) 

Estados 

Unidos da 

América  

511 funcionários Qualitativo 

Explorar o impacto do stress relacionado 

ao trabalho e qual o seu efeito percebido 

na sua saúde e bem-estar. 

Os resultados revelaram diferenças 

significativas na quantidade de hábitos não 

saudáveis e tempo de trabalho na agência, 

intenção de permanecer e autoperceção de 

saúde. 

Griffiths & 

Rovse (2017) 

Estados 

Unidos da 

América  

54 ex-

funcionários 

Mixed 

Methods 

Captar uma visão retrospetiva de ex-

funcionários sobre a satisfação no 

trabalho e razões pelas quais eles 

deixaram as suas funções. 

Respostas a perguntas abertas sugeriram a 

falta de apoio organizacional como a razão 

principal pela sua saída. 

Johnson & 

Menna (2017) 
Canadá 7 utentes Qualitativo 

Analisar as experiências subjetivas e 

perceções relacionadas à saúde mental e 

procura de ajuda em adolescentes 

acolhidos. 

A intenção de procurar ajuda entre os 

funcionários depende de experiências 

anteriores. 

Khoo, et al. 

(2015) 
México 6 utentes  Qualitativo 

Explorar as descrições dos jovens de sua 

experiência de vida quotidiana num 

ambiente de cuidados institucionais no 

México, com foco nas suas atividades 

diárias e nas relações com outras pessoas 

importantes. 

O cuidado institucional é frequentemente 

descrito na pesquisa como uma solução de 

último recurso e temporária. No México, o 

cuidado institucional é a alternativa de 

cuidado dominante. 

Lee, et al. 

(2011) 

Estados 

Unidos da 

América 

234 funcionários Quantitativo 

Investigar como a cultura organizacional e 

as estratégias de coping se relacionam 

com as intenções dos trabalhadores de 

permanecerem empregados. 

A cultura organizacional e coping foram 

significativa e positivamente relacionados às 

intenções dos trabalhadores de 

permanecerem empregados. 
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Lindahl & 

Bruhn (2018) 
Suécia  17 funcionários Qualitativo 

Estudar as experiências e expectativas 

individuais e coletivas dos trabalhadores 

de assistência social infantil sobre seu 

papel e responsabilidades no seu trabalho 

com crianças institucionalizadas. 

Os funcionários são sobrecarregados com 

uma pesada carga de trabalho. Mesmo que os 

funcionários enfatizem que o 

profissionalismo é colocar o trabalho 

relacional em primeiro lugar, a sua atividade 

é dominada por tarefas administrativas e 

especificidade funcional. 

Lionetti, et al. 

(2015) 
Itália Não se aplica 

Revisão de 

literatura e 

Meta-

análises 

Examinando os efeitos da 

institucionalização em crianças, com um 

foco específico nos padrões de 

vinculação.  

Há um crescente corpo de evidências que 

mostram que a vinculação pode ser 

comprometida em crianças 

institucionalizadas. 

Lueger-

Schuster et al. 

(2018) 

Áustria 

220 ex-utentes 

adultos de 

instituições e 234 

adultos não 

institucionalizados 

Mixed 

Methods 

Avaliar o histórico de trauma e a saúde 

mental atual em um grupo de adultos 

sobreviventes de maus-tratos 

institucionais e confrontar as associações 

de trauma e saúde mental a um grupo de 

comparação. 

O grupo de ex-utentes apresentou taxas de 

prevalência significativamente maiores em 

quase todos os transtornos mentais e 

apresentava maior sofrimento em todas as 

medidas dimensionais de psicopatologia, 

incluindo depressão, ansiedade, somatização 

e dissociação. 

Madden, et al. 

(2014) 

 Estados 

Unidos da 

América 

9195 funcionários Quantitativo 
Examinar os fatores que afetam a duração 

do emprego entre os trabalhadores. 

Os resultados deste estudo sugerem que uma 

mistura de fatores pessoais e organizacionais 

influenciam o tempo que os trabalhadores 

permanecem empregados. 
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Miller, et al. 

(2018) 

Estados 

Unidos da 

América 

222 funcionários Quantitativo 

Examinar as práticas de autocuidado 

pessoal e profissional entre trabalhadores 

institucionais. 

Trabalhadores do bem-estar infantil só se 

envolvem em autocuidado em níveis 

moderados. Além disso, os dados sugerem 

que variáveis como status de saúde, status 

financeiro atual e status de relacionamento 

afetam significativamente práticas de 

autocuidado profissional. 

Moré & 

Sperancetta, 

(2010) 

Brasil Não se aplica 
Revisão da 

Literatura 

Analisar as práticas desenvolvidas pelos 

funcionários em instituições de 

acolhimento 

de crianças e jovens, à luz de políticas 

públicas de desenvolvimento social e de 

estudos existentes. 

Condutas inadequadas e desfavoráveis 

ao desenvolvimento psicossocial da criança 

parecem 

ser comuns por parte dos profissionais, 

existindo assim divergências entre as 

expectativas sobre a profissão e a prática. 

Novelle & 

Gonvea (2016) 
Columbia 18 utentes Qualitativo 

Perspetivas das crianças 

institucionalizados sobre os atributos 

percebidos como mais importantes em 

adultos potencialmente disponíveis no que 

diz respeito à tarefa desenvolvimentista de 

formação de identidade. 

Aqueles que foram capazes de identificar e 

formar um vínculo com um agente de 

identidade adulto são mais capazes de 

imaginar um futuro repleto de sucesso 

acadêmico, vocacional e relacional. 

Quiroga, et al. 

(2017) 
Chile 

77 crianças (entre 

utentes de 

instituições e aos 

cuidados dos pais) 

Qualitativo 

Comparar estilos de apego em crianças 

que vivem em cuidados institucionais e 

crianças aos cuidados dos pais, no mesmo 

país. 

Crianças, em ambos os tipos de acolhimento, 

foram significativamente mais propensas a 

ter estilos de apego inseguro e/ou 
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desorganizado do que as crianças aos 

cuidados dos pais. 

Radey, & 

Stanley (2018) 

Estados 

Unidos da 

América 

1501 funcionários 

recém-contratados 
Qualitativo 

Compreender as expectativas e 

experiências de supervisão dos 

trabalhadores recém-contratados. 

A maioria dos trabalhadores considerava sua 

atual experiência de supervisão como 

"prática" e cooperativa ou, inversamente, 

como "vazia" e isolada. 

Schelbe, et al., 

(2017) 

Estados 

Unidos da 

América 

38 funcionários Qualitativo 

O que os assistentes sociais assistenciais 

recém-contratados percebem como 

satisfação profissional e fatores 

estressantes? 

Quando os funcionários institucionais da 

linha de frente contratados recentemente 

falaram sobre seus empregos, eles 

compartilharam as satisfações e também os 

fatores stressantes das suas posições. 

Shim (2010) 

Estados 

Unidos da 

América 

Não se aplica 
Revisão de 

Literatura 

Estudar a cultura e o clima organizacional 

na literatura sobre instituições de crianças 

e jovens em risco. 

As descobertas empíricas indicam que a 

cultura organizacional e o clima são fatores 

significativos para explicar a intenção de sair 

dos funcionários. 

Siquiera, & 

Padovam 

(2008) 

Brasil Não se aplica 
Revisão da 

literatura 

Este artigo tem como objetivo apresentar 

duas visões tradicionais e uma conceção 

nova sobre bem-estar. 

Uma ciência preocupada com 

a experiência subjetiva positiva, com traços 

individuais 

positivos e com instituições positivas possa 

contribuir mais 

para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e prevenir 
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patologias. 

Vogus, et al. 

(2016) 

Estados 

Unidos da 

América  

1719 funcionários Quantitativo 

Examinar se a cultura de segurança, 

medida de forma confiável e válida, pode 

caracterizar organizações num estado. 

As perceções de cultura são compartilhadas e 

a cultura de segurança está geralmente 

associada a níveis mais baixos de exaustão 

emocional do funcionário. 

Westbrook et 

al. (2012) 

Estados 

Unidos da 

América 

3227 funcionários Quantitativo 

Avaliar as perceções dos funcionários 

sobre a cultura organizacional e examinar 

quais fatores preditores das intenções dos 

funcionários de permanecer no trabalho. 

Ambientes de trabalho que incluem a 

manutenção de padrões éticos, melhoria dos 

serviços aos clientes, envolvimento na 

conduta profissional, manutenção de 

relacionamentos interpessoais, aprendizagens 

e apoio a colegas são encontrados 

frequentemente. 

Williams & 

Glisson (2013) 

Estados 

Unidos da 

América 

2346 utentes e 

1544 funcionários 
Quantitativo 

A cultura organizacional modera a relação 

entre as taxas de rotatividade dos 

funcionários e os resultados com as 

crianças. 

Para ter sucesso, os esforços para melhorar os 

serviços de bem-estar infantil, diminuindo a 

rotatividade de funcionários, também devem 

criar culturas proficientes que esperem que os 

funcionários sejam competentes e 

responsivos às necessidades dos utentes que 

eles servem. 
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Zeitlin, et al. 

(2014) 

Estados 

Unidos da 

América 

 

538 funcionários 
Mixed 

Methods 

Identificar fatores que podem influenciar 

a satisfação no trabalho e a intenção de 

permanecer e/ou sair. 

Trabalhadores cujos valores são mais 

congruentes com a agência são mais 

propensos a pretender permanecer 

empregados nas instituições. 
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Discussão  

 O objetivo deste estudo foi condensar num único artigo informação relevante sobre 

a cultura organizacional e a saúde mental nas instituições de acolhimento de crianças e 

jovens, essencialmente na perspetiva dos funcionários que nelas trabalham ou recolhendo 

testemunhos de crianças e jovens acolhidos sobre os funcionários da instituição onde estão. 

No total, foram incluídos nesta revisão de literatura 28 artigos. 

 Alguns dos estudos incluídos neste artigo reforçam a dificuldade que os jovens 

institucionalizados sentem no estabelecimento de uma vinculação segura com um cuidador 

de referência (Moré & Sperancetta, 2010; Lionetti, et al., 2015). Este facto é justificado, em 

parte, com a dificuldade que muitas vezes as crianças acolhidas têm em estabelecer uma 

boa relação com quem as cuida. Como referem Johnson e Menna (2017) e Lindahl e Bruhn 

(2018), algumas crianças veem os cuidadores institucionais como uma figura de autoridade, 

sentindo que estes não estão disponíveis e relacionando-se com eles de forma negativa e até 

hostil.  

No entanto, existem outros relatos que descrevem relações de proximidade entre as 

crianças e os cuidadores institucionais, com descrições de “família institucional”, crianças 

que afirmam sentirem-se amadas pela equipa de cuidadores profissionais (Khoo, et al., 

2015), referindo que vêm os funcionários da instituição como fontes de carinho, apoio e 

orientação (Moré & Sperancetta, 2010; Novelle & Gonvea, 2016), chegando a atribuir 

papéis familiares a esses funcionários, referindo-se a eles como “tias” e aceitando 

expressões positivas de afeto, como abraços e beijos, comuns (Quirogga, Hamilton-

Giachritsisb, & Fanésc, 2017). 

Na revisão da literatura, sugere-se que as equipas das instituições de acolhimento de 

crianças e jovens incluam um psicólogo, um assistente social, um educador, uma auxiliar e 

um coordenador de equipa, por cada 10 crianças e/ou jovens (Moré & Sperancetta, 2010). 

No entanto, este rácio nem sempre é possível, resultando assim em elevadas cargas de 

trabalho que influenciam negativamente as práticas de autocuidado dos funcionários. Esta é 

uma situação preocupante, uma vez que, más práticas de autocuidado dos funcionários têm 

implicações na prática profissional deste e na qualidade dos serviços que este cumpre 

(Miller, et al., 2018).  
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Uma outra realidade preocupante, na qual se debruçaram vários autores na revisão 

da literatura, é a rotatividade dos funcionários institucionais, pois esta cria atrasos e 

interrupções nos serviços prestados e leva a um acumular de tarefas a outros profissionais 

(Madden, et al., 2014). Vários autores concordam que os motivos para esta rotatividade 

podem ser de ordem pessoal ou organizacional, sendo que destes se destacam os motivos 

organizacionais, nomeadamente a falta de supervisão (Madden, et al., 2014; Boyas, Wind, 

& Ruiz, 2015; Griffiths & Rovse, 201;7 Sweifach, 2018 cit. In Radey & Stanley, 2018) e a 

exaustão emocional (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017).  No que diz respeito 

aos fatores pessoais, a incongruência entre os valores da instituição e os valores do 

funcionário é apontada como um dos fatores que aumenta significativamente a rotatividade 

dos funcionários (Shim, 2010; Zeitlin, et al., 2014). 

Esta congruência ou incongruência de valores está também muito ligada à cultura 

organizacional, pois é esta que define as crenças, valores e normas que vão influenciar os 

funcionários na realização das suas tarefas (Ellet, 2009). Uma importante conclusão na 

leitura dos artigos é a de que maior congruência de valores entre instituição e funcionários 

aumenta a satisfação no trabalho, aumenta a motivação, a pessoa identifica-se mais com a 

instituição e assim as intenções de abandonar o local de trabalho são menores (Edwards & 

Cable, 2009 cit. In, Zeitlin, et al., 2014; Westbrook, et al., 2012). 

 Vários autores concordam quanto ao nível de exigência do trabalho em instituições, 

resultando em elevados valores de stress (Cherniss, 1980, cit. In, Boyas, et al., 2015; 

McBride, 1990, cit. In., Anderson, 2000). Muitos dos fatores que aumentam os valores de 

stress dos funcionários estão associados à sua intenção em sair e os autores convergem ao 

referir a sobrecarga de trabalho (McBride, 1990, cit. In., Anderson, 2000; Boyas, et al., 

2015; Schelbe, et al., 2017), a falta de apoio dos colegas (McBride, 1990, cit. In., 

Anderson, 2000; Schelbe, et al., 2017) e o desgaste emocional (Pines, & Aronson, 1988 cit. 

In, Anderson, 2000; Schelbe, et al., 2017).  

 Um indivíduo sujeito a elevados níveis de stress de forma constante pode resultar 

num outro fenómeno, o burnout (Boyas, et al., 2013). Este burnout tem várias implicações 

negativas, tanto no bem-estar do funcionário como no seu rendimento na instituição 

(Boyas, et al., 2015). 
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 Enfrentar o desafio do stress e do burnout é possível com recurso a estratégias de 

coping que possam fortalecer a energia emocional dos funcionários e reduzir o seu desgaste 

emocional (Shim, 2010). No entanto, o estudo de Anderson (2000) comprovou que existem 

funcionários que utilizam estratégias de coping evitativo e estes mostram um aumento do 

desgaste emocional. Por outro lado, funcionários que utilizaram estratégias de coping ativo 

viram aumentados os sentimentos de realização pessoal (Anderson, 2000). 

 Existem várias limitações a apontar a este estudo, nomeadamente o facto de não ter 

sido utilizada nenhuma meta-análise ou análise estatística para compreender os efeitos 

estatísticos do estudo; não ter existido uma comparação entre os estudos para serem 

retiradas mais facilmente diferentes conclusões; a maioria dos estudos ser originária dos 

Estados Unidos da América, o que pode diferenciar da realidade portuguesa e enviesar 

conclusões; e ainda o facto de se terem incluído num só estudo três grupos diferentes de 

palavras-chave que, apesar de interligados, não permitem estudar com maior profundidade 

cada tema individualmente. Sugerimos que este estudo possa ser replicado noutras 

investigações, aprofundando cada grupo de palavras-chave. Também se sugere a inclusão 

de uma maior diversidade de países originários do estudo aquando da revisão de literatura. 
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Resumo 

 

Vários autores constataram que a relação entre as crianças/jovens em acolhimento 

institucional e os funcionários dessa instituição é muito importante (Moré & Sperancetta, 

2010; Novelle & Gonvega, 2016). De acordo com estes autores, aqueles profissionais que 

se encarregam da rotina de cuidados diretos das crianças e adolescentes em acolhimento 

institucional tendem a ser percecionadas por estes como um referencial de família uma vez 

que podem ser uma fonte de apoio, orientação e afeto.  

A área do acolhimento institucional é considerada desafiante e emocionalmente 

exigente para todos os que nela trabalham, independentemente do cargo que ocupam. Por 

isso, muitas vezes as instituições sentem dificuldades em manter os seus funcionários, 

existindo assim uma elevada rotatividade de profissionais (Madden, Scannapieco, & Paiter, 

2014; Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). A cultura organizacional pode ser definida como aquilo 

que molda as normas comportamentais e expectativas de quem trabalha numa instituição 

(Shim, 2010; Williams & Glisson, 2013). Podemos dizer que o bem-estar psicológico se 

apoia na noção de que o bem-estar consiste no pleno funcionamento das capacidades de 

uma pessoa, ou seja, a sua capacidade para pensar, usar o raciocínio e o bom senso 

(Siqueira & Padovam, 2008). O objetivo geral desta investigação é compreender que 

relação existe entre cultura organizacional e o bem-estar psicológico dos funcionários da 

instituição onde realizámos e estudo empírico. Para isso recorreu-se a uma entrevista 

semiestruturada, aliada a uma Escala de Bem-estar Psicológico. 

Todos os participantes dizem acreditar que o seu trabalho contribui para o bem-estar 

das crianças. Existe uma tendência para justificar a resposta dizendo que esse é o objetivo 

da sua função. Quando questionados se já tiveram vontade de abandonar a instituição, a 

maioria dos funcionários refere que sim, referindo motivos ligados à instituição para 

justificar essa vontade. No que diz respeito ao bem-estar psicológico, os nossos resultados 

positivos mostram que os funcionários da instituição em estudo trabalham no pleno 

funcionamento das suas capacidades. Estes resultados são congruentes tanto na Escala de 

Bem-estar Psicológico, quanto nos discursos dos funcionários entrevistados.  

Palavras-chave: Acolhimento institucional, Cuidador profissional, Cultura organizacional, 

Bem-estar psicológico. 
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Abstract 

 

Several authors have found that the relationship between children / youth in 

institutional care and the staff of this institution is very important (Moré & Sperancetta, 

2010; Novelle & Gonvega, 2016). According to these authors, those professionals who are 

in charge of the routine care of children and adolescents in institutional care tend to be 

perceived by them as a family reference as they can be a source of support, guidance and 

affection. 

The area of institutional care is considered challenging and emotionally demanding 

for all who work in it, regardless of their position. As a result, institutions often find it 

difficult to retain their staff, thus there is a high turnover of professionals (Madden, 

Scannapieco, & Paiter, 2014; Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). Organizational culture can be 

defined as what shapes the behavioral norms and expectations of those working in an 

institution (Shim, 2010; Williams & Glisson, 2013). We can say that psychological well-

being rests on the notion that well-being consists in the full functioning of one's abilities, 

that is, one's ability to think, to use reasoning and common sense (Siqueira & Padovam, 

2008). The general objective of this research is to understand what relationship exists 

between organizational culture and the psychological well-being of the employees of the 

institution where we performed and empirical study. For this we resorted to a semi-

structured interview, allied to a Psychological Welfare Scale. 

All participants say they believe their work contributes to children's well-being. 

There is a tendency to justify the answer by saying that this is the purpose of their function. 

When asked if they already wanted to leave the institution, most employees said yes, 

referring to reasons linked to the institution to justify this desire. With regard to 

psychological well-being, our positive results show that the staff of the institution under 

study work to the fullest extent of their capabilities. These results are congruent in both the 

Psychological Welfare Scale and in the speeches of the interviewed employees. 

 

Key-Words: Institutional care, Professional caregiver, Organizational culture, 

Psychological well-being. 
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Dados de 2017 mostram que em Portugal existiam 7553 crianças em acolhimento 

institucional. Este número é inferior ao de 2016, numa redução representativa de 8%, 

mantendo assim em 2017 a tendência decrescente no acolhimento institucional de crianças 

e jovens. Em 2017, 2202 crianças e jovens iniciaram o acolhimento (menos 194 que no ano 

anterior) e 2857 crianças e jovens cessaram o seu acolhimento (sendo mais 344 que no ano 

anterior). No que diz respeito ao tipo de acolhimento, os Lares de Infância e Juventude 

(LIJ) continuam a predominar na realidade nacional, acolhendo 61% dos jovens. Estes são 

seguidos de longe pelos Centros de Acolhimento Temporário (CAT) que acolhem 25% das 

crianças e jovens. Ou seja, estas respostas de acolhimento generalista asseguram, em 

conjunto, a grande maioria dos acolhimentos das crianças e jovens (87%), realidade 

semelhante à de anos anteriores (ISS, novembro 2018). 

A vivência da institucionalização na perspetiva de uma criança é muito marcada 

pela ausência de uma figura cuidadora estável. Ou seja, apesar de não ser impossível o 

desenvolvimento de um vínculo, este fica seriamente comprometido devido a vários 

fatores, tais como a mudança frequente de turnos dos funcionários, a pouca formação de 

muitos funcionários das instituições e uma possível desproporcionalidade que possa existir 

entre a criança e o cuidador (Moré & Sperancetta, 2010; Lionettia, Pastoreb, & Barone, 

2015).  Alguns estudos relatam que muitas das crianças/jovens institucionalizados vêm os 

funcionários como figuras de autoridade, relacionando-se com eles de forma negativa ou 

mesmo hostil. Para esta visão contribuem fatores como a falta de tempo, de disponibilidade 

ou de confiança por parte dos funcionários (Lindahl & Bruhn, 2018). 

Por outro lado, vários autores constataram que a relação entre as crianças/jovens 

institucionalizadas e os funcionários dessa instituição é muito importante, existindo relatos 

de crianças que sentem os funcionários como uma fonte de carinho, apoio e orientação 

(Moré & Sperancetta, 2010; Novelle & Gonvega, 2016). Assim, podemos referir-nos a 

cuidadores institucionais, que também influenciam vários fatores do desenvolvimento 

psicossocial da criança/jovem, tais como a atenção, a cognição, a linguagem e as emoções 

(Moré & Sperancetta, 2010). 

De acordo com estes autores, aqueles profissionais que se encarregam da rotina de 

cuidados diretos das crianças e adolescentes institucionalizados tendem a ser percecionados 

por estes como um referencial de família uma vez que podem ser uma fonte de apoio, 
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orientação e afeto. Os afetos, proveniente da relação com o cuidador profissional, bem 

como as práticas educacionais exercidas por estes, podem também ser considerados como 

mediadores da atenção, cognição, linguagem e emoções das crianças, aspetos estes 

fundamentais no desenvolvimento psicossocial da criança ou adolescente (Moré & 

Sperancetta, 2010).  É importante que o cuidador profissional estabeleça vínculos estáveis e 

seguros com as crianças e adolescentes, contribuindo assim para a construção de um 

ambiente familiar dentro da instituição. Contudo, relações de posse ou de competição com 

a família biológica devem ser evitadas (Moré & Sperancetta, 2010). Segundo os mesmos 

autores, o quadro básico de funcionários para o bom funcionamento de uma instituição de 

crianças e adolescentes deve incluir um coordenador, um psicólogo, um assistente social, 

um educador/cuidador e um auxiliar por cada dez utentes da instituição (Moré & 

Sperancetta, 2010). 

 Outros estudos também referem fatores que influenciam a vinculação nas crianças 

em acolhimento residencial, são fatores como os sistemas de turnos ou as altas taxas de 

crianças por cada cuidador, o que muitas vezes reduz a disponibilidade física e emocional 

deste (Quiroga, Hamilton-Giachritsisb, & Fanésc, 2017). Em acordo com os estudos 

referidos anteriormente, outros estudos mostraram que ser criado numa instituição tem 

impacto negativo nos estilos de vinculação nas crianças que nelas residem. Ser criado numa 

instituição é considerado um fator de risco no desenvolvimento de problemas 

comportamentais, tais como impulsividade, comportamento agressivo ou comportamento 

inibido, e dificuldades socioemocionias, tais como ansiedade, falta de autorregulação entre 

outros (Quirogaa, Hamilton-Giachritsisb, & Fanésc, 2017).  

 Do mesmo modo, existem relatos de experiências negativas de crianças com o 

diretor da respetiva instituição, com descrições de falta de tempo, de disponibilidade e de 

confiança. As expectativas das crianças para com esses profissionais é que estes sejam 

representantes da autoridade pública, com uma relação distanciada e muito formal. Estas 

expectativas são fortalecidas pelas experiências de relação com os profissionais 

responsáveis pela instituição, sendo um obstáculo ao desenvolvimento de relacionamentos 

próximos e de confiança com os cuidadores profissionais (Lindahl & Bruhn, 2017). Outra 

conclusão dos autores Lindahl e Bruhn (2017) foi a de que nos relatos das crianças, o 

responsável da instituição não tem tempo para confraternizar com elas, indicando assim 
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limitações institucionais relacionadas com a proximidade do relacionamento entre a 

instituição e as crianças. Por fim, os autores chegaram à conclusão de que, mesmo aquelas 

crianças que têm boas experiências com os cuidadores profissionais (presentes ou passados) 

não esperam esse tipo de relacionamento com os responsáveis das instituições (Lindahl & 

Bruhn, 2017). 

A cultura organizacional pode ser definida como aquilo que molda as normas 

comportamentais e expectativas de quem trabalha numa instituição (Shim, 2010; Williams 

& Glisson, 2013). Aqui incluem-se também os valores, mitos e rotinas compartilhados por 

quem trabalha na instituição (Westbrook, Ellett, & Asberg, 2012).  Quando a cultura 

organizacional que prevalece é saudável, os funcionários sabem qual o seu papel e tendem 

a ajudar-se mutuamente. Pelo contrário, quando a cultura organizacional que prevalece é 

rígida ou defensiva, esta tem influência nos funcionários e origina frequentemente normas 

comportamentais de aprovação ou oposição (Shim, 2010). Outro aspeto fundamental da 

cultura organizacional é a comunicação. Através da comunicação é possível compreender a 

relação entre administradores, supervisores e colegas de equipa (Zeitlin, Augsberger, 

Auerbach, & McGowan, 2014). 

 Assim, podemos falar em clima organizacional, que pode ser definido como a 

perceção que os profissionais têm sobre o ambiente no seu local de trabalho. O ambiente de 

trabalho influencia, direta ou indiretamente, a produtividade dos funcionários pois, 

associado à cultura organizacional, o ambiente orienta a forma como os profissionais 

trabalham e interagem com as crianças (Shim, 2010). 

Outro aspeto a ter em conta na cultura organizacional é o grau de congruência entre 

essa cultura e os valores individuais dos seus funcionários. Os valores individuais dos 

funcionários são preferências duradouras sobre como devem ser as coisas na instituição, 

enquanto que as normas organizacionais são aquelas que especificam como os membros da 

organização se devem comportar e como os seus recursos devem ser utilizados. Maior 

congruência significa aumento da satisfação no trabalho, maior motivação, maior 

identificação com a instituição e menor intenção de a abandonar (Edwards & Cable, 2009 

cit. In, Zeitlin, et al., 2014).  

A área do acolhimento institucional é considerada desafiante e emocionalmente 

exigente para todos os funcionários que nela trabalham, independentemente do cargo que 
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ocupam. Por isso, muitas vezes as instituições sentem dificuldades em manter os seus 

funcionários, existindo assim uma elevada rotatividade de profissionais (Madden, 

Scannapieco, & Paiter, 2014; Boyas, Wind, & Ruiz, 2015). Os fatores que contribuem para 

essa rotatividade podem ser de caráter pessoal ou profissional, existindo diversos estudos 

que os descrevem (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017). Os fatores individuais 

mais referidos no abandono da profissão são a idade (Madden, et al., 2014), a educação, a 

exaustão emocional (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017) e o stress (Griffiths & 

Rovse, 2017). Relativamente aos fatores profissionais, os mais referidos são a falta de apoio 

por parte da instituição, a insatisfação com o salário (Madden, et al., 2014; Boyas, et al., 

2015; Griffiths & Rovse, 2017), a elevada carga de trabalho e a falta de experiência ou 

formação para o cargo ocupado (Madden, et al., 2014).  

 Por outro lado, a literatura também refere fatores pessoais e profissionais que 

interferem positivamente, reduzindo assim a rotatividade dos funcionários. Os fatores 

pessoais mais encontrados foram a perceção da autoeficácia, o compromisso profissional, a 

satisfação com o seu trabalho (Madden, et al., 2014; Griffiths & Rovse, 2017), bem como a 

educação e a formação para o cargo (Madden, et al., 2014). No que diz respeito aos fatores 

organizacionais, os mais encontrados na literatura foram o apoio e a supervisão de colegas 

e superiores, o compromisso com a instituição (Madden, et al., 2014), uma carga de 

trabalho equilibrada e possibilidade de progredir na carreira (Madden, et al., 2014; Griffiths 

& Rovse, 2017). 

 As instituições não conseguem controlar os fatores pessoais dos seus funcionários, 

no entanto estas têm poder para alterar a sua dinâmica e funcionamento. Ou seja, o clima 

institucional tem uma grande influência no bem-estar de quem trabalha. Um clima 

institucional saudável deve incluir supervisão, comunicação, boa relação entre colegas, 

entre outros aspetos (Boyas, et al., 2015). Schelbe e colaboradores (2017) no seu estudo, 

reuniram a opinião de 38 profissionais recém-contratados e concluíram que, relativamente à 

satisfação no local de trabalho os aspetos mais referidos foram o poder ajudar, fazer a 

diferença, a autonomia e diversidade no trabalho. Os fatores referidos como menos 

benéficos foram os requisitos administrativos, a carga de trabalho, a falta de apoio por parte 

dos colegas e as relações desafiantes com os pais e crianças negligenciadas /abusadas. 
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 Em 2009, Ellett concluiu no seu estudo que o apoio e a motivação são duas 

variáveis que também influenciam positivamente a vontade de permanecer na instituição. 

De acordo com Shim (2010), também a cultura e o clima organizacional influenciam a 

permanência dos funcionários na instituição. Segundo o autor, profissionais cujos valores 

se aproximem aos da cultura e clima da instituição mostram menos intenção de sair 

comparando com funcionários cujos valores são mais distantes. Das variáveis que o autor 

definiu, aquelas que mostraram uma maior influência nos funcionários foram as 

recompensas institucionais que, sendo claras e eficazes reduzem a vontade de sair do 

funcionário, e a exaustão emocional pois, quem demonstra maiores níveis de energia 

emocional, mostra menos vontade de sair (Shim, 2010). 

 Também a supervisão, o apoio administrativo, o profissionalismo, a ética 

organizacional e a autonomia são fatores enumerados como relacionados positivamente 

com os funcionários que pretendem permanecer empregados na instituição (Westbrook, 

Ellett, & Asberg, 2012). No estudo de Madden, Scannapieco e Painter (2014), os autores 

chegaram à conclusão de que relativamente ao sexo, os homens têm mais probabilidade de 

abandonar as instituições do que as mulheres. No que diz respeito à idade, Boyas e 

colaboradores (2015) concluíram no seu estudo que os trabalhadores mais jovens seriam 

aqueles que teriam maior probabilidade de abandonar a instituição. Quanto aos fatores 

organizacionais, foi possível concluir que o suporte organizacional foi o mais forte preditor 

da duração do tempo empregado (Madden, Scannapieco, & Painter, 2014). 

  Um estudo que abordou ex-colaboradores revelou que estes se sentiam mais 

satisfeitos com a supervisão e apoio que receberam na instituição. Este apoio estava 

associado a uma subescala com apenas dois itens: o apoio de supervisores em sessões de 

esclarecimento e o apoio dos colegas de trabalho (Griffits & Royse, 2017). Nesse mesmo 

estudo, os principais motivos para a insatisfação dos cuidadores foi a exaustão emocional, a 

carga de trabalho, a falta de reconhecimento e os poucos benefícios. Os ex-funcionários 

também referiram a falta de apoio organizacional, pouca preocupação relativamente ao 

stress demonstrado por eles ou preocupação com eles no geral e o não reconhecimento do 

seu trabalho (Griffths & Royse, 2017). Relativamente à realidade portuguesa, Carvalho 

(2002, cit. In, Mota, & Matos, 2010) relata que existe um esquema de trabalho associado a 

um elevado absentismo e também à rotatividade dos funcionários. Estes fatores associados 
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à desproporcionalidade de número de jovens a cargo de um cuidador aparentam dificultar a 

formação de vínculos estáveis e seguros entre as crianças/jovens e os cuidadores. 

Uma instituição com uma cultura caracterizada por supervisão ou liderança 

adequada, estratégias de controlo (como o pensamento positivo ou a procura de ajuda) e um 

clima de comprometimento profissional pode contribuir diretamente para a retenção dos 

funcionários. Estas conclusões permitem-nos dizer que não basta treinar os funcionários 

com as ferramentas que lhes permitem utilizar as estratégias de coping, também é 

necessário criar ambientes organizacionais que facilitem tais estratégias de coping (Lee, 

Forster, & Rehner, 2011). 

Sempre que as circunstâncias internas e/ou externas das pessoas mudam, também o 

corpo e a mente necessitam de se “reciclar” num processo contínuo. Ao realizar este 

constante processo de adaptação e equilíbrio, o indivíduo cresce a nível mental, mantendo-

se assim no espaço positivo da saúde mental. Contudo, as oscilações têm limites que, 

quando ultrapassados, por defeito ou por excesso, podem causar patologias. Não são 

conhecidos quais os limites positivos, saudáveis ou normais, assim como é difícil definir o 

que é normal ou anormal (Lluch, 2008).  

Podemos dizer que o bem-estar psicológico, dimensão da saúde mental em análise 

neste estudo, tem por base a noção de que o bem-estar consiste no pleno funcionamento das 

capacidades de uma pessoa, ou seja, a sua capacidade para pensar, para usar o raciocínio e 

o bom senso. As conceções teóricas sobre o bem-estar psicológico são construídas sobre 

fortes formulações psicológicas acerca do desenvolvimento humano e dimensionadas em 

capacidades para enfrentar desafios na vida, para além de também serem utilizadas 

propostas relativas à saúde mental, utilizadas com o intuito de fortalecer o significado de 

saúde psicológica (Siqueira & Padovam, 2008). 

 Tendo em conta todas estas diferentes conceções teóricas, especialmente aquelas 

que permitiram obter diferentes visões sobre o funcionamento psicológico positivo Ryff 

(1989, cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) construiu uma proposta integradora e formulou 

um modelo que distingue seis componentes de Bem-estar Psicológico, que foi 

posteriormente reformulado e reorganizado por Ryff e Keyes, em 1995. Os componentes 

deste modelo são a aceitação de si, as relações positivas com os outros, a autonomia, o 
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domínio do meio, objetivos de vida e o crescimento pessoal, cujas definições apresentamos 

a seguir (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008).  

 A aceitação de si é um aspeto principal da saúde mental, sendo uma característica 

que mostra um elevado nível de autoconhecimento, bom funcionamento e maturidade. Uma 

das principais características de um funcionamento psicológico positivo são as atitudes 

positivas sobre si mesmo (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008).  As 

relações positivas com os outros são descritas pelos autores como fortes sentimentos de 

empatia e afeto para com as outras pessoas, uma forte capacidade de amor e manter 

amizades e ainda, capacidade de se identificar com o outro (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, 

Siqueira & Padovam, 2008). A autonomia tem como principais indicadores a utilização de 

padrões internos para a autoavaliação e a independência de aprovações externas (Ryff & 

Keyes, 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008). O domínio do meio é definido como a 

capacidade do indivíduo de escolher ou criar ambientes favoráveis às suas características 

psíquicas (Ryff, & Keyes 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008). Os objetivos de vida 

são definidos como a capacidade de manter os objetivos, intenções e sentido de direção 

perante os desafios da vida, permanecendo assim o sentimento de que a vida tem um 

significado (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008). Por fim, o 

crescimento pessoal é definido como a constante necessidade de crescimento e 

aperfeiçoamento pessoal, associado a uma abertura perante novas experiências e vencendo 

diferentes desafios que vão surgindo em diferentes fases da vida (Ryff & Keyes, 1995 cit. 

In, Siqueira & Padovam, 2008). 

 Importa também abordar o conceito de bem-estar no trabalho, apesar de não 

existirem conceções claras na literatura sobre o conceito. Então, podemos representar este 

conceito com fatores positivos, como a satisfação no trabalho (Amaral & Siqueira, 2004 cit. 

In, Siqueira & Padovam, 2008), ou com fatores negativos, como o burnout (Maslach, et al., 

2001 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) ou o stress (Byrne, 1994 cit. In, Siqueira & 

Padovam, 2008). No entanto, na construção do seu artigo, os autores definiram o bem-estar 

no trabalho como integrante de três conceitos, são eles a satisfação no trabalho, que foi 

definido por Locke (1976, cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) como um estado emocional 

positivo consequência do seu trabalho ou de experiências no trabalho, o envolvimento com 

o trabalho, definido por Lodahl e Kejner (1965, cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) como o 
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grau em que o desempenho da pessoa na sua função afeta a sua autoestima, e o 

comprometimento afetivo com a organização, definido por Mowday e colaboradores (1979, 

cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) como um estado de identificação com uma organização 

e com os seus objetivos, aliado ao desejo de se manter ligado com a mesma. Os autores 

concluem sugerindo que estes três conceitos são representantes de vínculos positivos com a 

sua função (Siqueira & Padovam, 2008).  Tendo em conta estes conceitos, os autores 

sugerem que o bem-estar no trabalho pode ser entendido com um construto psicológico que 

integra vínculos afetivos positivos com o trabalho, ou seja, a satisfação e o envolvimento, e 

com a organização, através do comprometimento com a mesma (Siqueira & Padovam, 

2008). 

 Schelbe, Radey e Panisch (2017) identificaram no seu estudo quatro temas 

associados ao stress no trabalho, são eles os requisitos administrativos, a carga de trabalho, 

a falta de apoio dos colegas e as histórias de vida das crianças, que são muitas vezes 

difíceis. Collins (2008, cit. In, Antonopoulou, Killianb, & Forrester, 2017) afirma que o 

stress no trabalho é o resultado de interações entre requisitos ambientais e organizacionais e 

a capacidade do indivíduo de lidar com esses requisitos. No entanto, como conclusão do 

seu estudo, os investigadores concluíram que apenas os fatores organizacionais se 

mostraram significativamente associados aos elevados níveis de stress (Antonopoulou, 

Killianb, & Forrester, 2017). 

 Importa referir que o stress tem uma grande influência no burnout dos funcionários 

(Boyas, Wind, & Ruiz, 2013). O burnout é uma patologia que surge quando a quantidade 

de fatores stressores relacionados ao seu trabalho ultrapassam a capacidade de o indivíduo 

lidar com eles, tornando-se suscetível ao surgimento de patologias (Boyas, Wind, & Ruiz, 

2015). Existem diversos fatores individuais e organizacionais que podem contribuir para a 

vulnerabilidade do funcionário institucional e consequente burnout, nomeadamente a 

supervisão inadequada (Baumann, et al., 1997, cit in., Anderson, 2000). Se a instituição for 

capaz de reduzir o desgaste emocional dos seus funcionários e, ao mesmo tempo, fortalecer 

a energia dos mesmos, estes vão ser capazes de desenvolver as suas competências e 

capacidade de coping, ficando assim a instituição a beneficiar de funcionários competentes 

e qualificados (Shim, 2010).  
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 Podemos definir coping como os esforços cognitivos e comportamentais do 

indivíduo para conseguir suportar exigências internas e/ou externas que limitam ou 

excedem os seus recursos (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986 

cit. In Lee, Forster, & Rehner, 2011). Com isto podemos referir que, estratégias de coping 

são um processo dinâmico de resposta a um estímulo stressor, que pode ter origem em 

recursos internos, como por exemplo a autoeficácia, ou em condições externas, como por 

exemplo a disponibilidade de apoio (Lee, Forster, & Rehner, 2011). 

 O apoio no trabalho, designadamente entre colegas e do supervisor, é uma estratégia 

de coping que previne eficazmente o burnout dos funcionários das instituições (Parry, 1989 

cit. In., Anderson, 2000). Concordante com esta afirmação, também Lee e colaboradores 

(2011) notaram que quando há uma mensagem clara e feedback por parte dos supervisores 

sobre as tarefas e o desempenho dos funcionários, estes utilizam mais facilmente o 

pensamento positivo e a ação direta. Em contexto de supervisão, as estratégias de coping 

podem ser ensinadas (direta ou indiretamente) e reforçadas nas interações entre funcionário 

e supervisor, entre pares e também em supervisão de equipa (Lee, Forster, & Rehner, 

2011). 

 

Metodologia 

 

 O objetivo geral desta investigação é compreender que relação existe entre cultura 

organizacional e o bem-estar psicológico dos funcionários da instituição. Como objetivos 

específicos pretende-se saber a) qual a sua função na instituição; b) qual o papel dos 

funcionários no bem-estar das crianças; e c) qual o apoio que percecionam por parte da 

instituição. 

Nesta investigação a metodologia é mista, ou seja, existe uma componente 

qualitativa e outra quantitativa. Os dados qualitativos foram recolhidos através de uma 

entrevista semiestruturada, sendo que a análise dos mesmos foi realizada segundo a análise 

de conteúdo de Bardin (2008). Como técnica de análise, podemos dizer que esta é uma 

forma de dissecar as narrativas de forma sistemática e objetiva na descrição dos conteúdos 

das mensagens (Farago & Fofonca, 2012). A metodologia quantitativa permitiu tirar 

conclusões sobre o bem-estar psicológico dos funcionários da instituição. Com a junção 
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destas metodologias será possível potenciar as vantagens e diminuir as fraquezas de ambas 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004) pois estas complementam-se. Este estudo tem um caráter 

transversal uma vez que a recolha de dados aconteceu num só momento.  

 

Participantes 

 Foram convidados a participar neste estudo os 11 funcionários de uma instituição de 

acolhimento de crianças e jovens do Norte de Portugal. Destes, apenas oito se mostraram 

disponíveis para a participação no estudo. Não houve requisito mínimo de tempo de 

trabalho na instituição para a participação no estudo, sendo que o tempo médio de trabalho 

na instituição era de 3.8 anos, compreendido entre os 2 meses e os 15 anos. Quatro dos 

participantes já trabalhou antes na área do acolhimento, tendo em média 14 anos de 

experiência na área. Dos oito participantes, três eram do sexo feminino e cinco do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 29 e os 48 anos (x=37,5 e dp= 7,2). Destes 

oito participantes, quatro concluíram uma licenciatura ou um mestrado, nomeadamente em 

Psicologia, Serviço Social e Outros. Importa referir que a média de escolaridade é a 

licenciatura. Assim, podemos dizer que entre os participantes existe um psicólogo, um 

assistente social, um auxiliar de ação educativa, dois assistentes operacionais, dois técnicos 

(um técnico e um monitor) e um diretor técnico.  

 

Procedimentos  

 Inicialmente, foi apresentado o projeto ao Conselho de Ética da UTAD e pedida a 

autorização para avançar com o mesmo. Como não foram levantados obstáculos, 

avançamos para o contacto com a instituição via e-mail que, após reunião onde se 

apresentou o projeto e os seus objetivos, aceitaram participar. Foi pedida autorização para a 

gravação áudio das entrevistas, no entanto esta foi negada e por isso pedimos que fosse 

feito o registo manuscrito das entrevistas, o que foi aceite. Antes de iniciar a entrevista, foi 

pedido o preenchimento do questionário de consentimento informado por escrito a cada 

participante (Anexo 1). As entrevistas foram realizadas individualmente num espaço cedido 

pela instituição em horário conveniente para os participantes. No final de cada entrevista, 

os participantes responderam a um questionário sociodemográfico construído para o estudo 

(Anexo 2) e à Escala de Bem-estar Psicológico (Anexo 3). A maioria dos participantes 
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mostrou uma postura colaborativa ao longo de toda a entrevista, respondendo prontamente 

às questões e, por vezes, dando exemplos para clarificar o tópico em causa. Posteriormente, 

as entrevistas foram transcritas para um documento do Microsoft Office Word. 

 Após várias leituras atentas do conteúdo das entrevistas (consultar no Anexo 5), 

procedeu-se a uma primeira categorização do mesmo, destacando informações de destaque 

e comuns a vários funcionários. De seguida, realizou-se uma segunda categorização, mais 

aprofundada e completa, onde foram separadas as primeiras categorias e subcategorias. Por 

fim, houve a correção de algum lapso da categorização anterior e a descrição de tendências 

notórias no conteúdo das entrevistas. É possível consultar em anexo a evolução da 

construção das categorias (Anexos 6, 7 e 8). A partir daqui foi possível tirar conclusões e 

reflexões descritas nos resultados e discussão deste estudo, bem como na árvore categorial 

(Anexo 9). Relativamente à Escala de Bem-estar Psicológico, foi realizada a inversão dos 

itens negativos antes de qualquer cálculo de médias, utilizadas posteriormente no estudo. 

 

Instrumentos 

 

 Questionário Sociodemográfico 

 Os dados pessoais dos participantes foram recolhidos através de um questionário 

sociodemográfico. Nele, recolheu-se informação sobre idade, sexo, estado civil, nível de 

escolaridade completo, se realizou formações nos últimos cinco anos, há quanto tempo 

trabalha na área do acolhimento institucional, há quanto tempo trabalha na instituição, se 

sempre realizou a mesma função na instituição e qual a função atual. 

 

 Entrevista semiestruturada  

 Foi construída uma entrevista semiestruturada, com um total de 12 perguntas 

abertas que possibilitavam o diálogo com os entrevistados e a reflexão dos mesmos. 

 A entrevista tinha como principais objetivos perceber como se constituiu a rotina 

dos funcionários da instituição, perceber qual o papel destes na instituição e qual o tipo de 

apoio que percecionam por parte da instituição. A entrevista completa encontra-se no 

Anexo 4. 
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Escala de Bem-Estar Psicológico 

Foi utilizada a versão portuguesa de 30 itens, adaptada por Fernandes, Vasconcelos-

Raposo e Teixeira (2010) a partir da escala de Novo e colaboradores (1997) da Scales of 

Psychological Well-Being de Ryff (1989). Cada dimensão contém 5 itens, redigidos 

positiva ou negativamente, estando as respostas numa escala tipo Likert de 5 pontos (1 – 

discordo plenamente a 5 – concordo plenamente). As seis dimensões são autonomia, 

domínio do meio, crescimento pessoal, relações positivas com os outros, objetivos de vida 

e aceitação de si. Antes de qualquer análise, foram convertidos os itens negativos, 

permitindo assim o cálculo de uma pontuação global sendo que valores mais elevados de 

pontuação significam melhores níveis de bem-estar psicológico (Fernandes, Vasconcelos-

Raposo, & Teixeira, 2010). Os coeficientes de confiabilidade (alfa de Cronbach) da escala 

são .74 na dimensão autonomia, .76 na dimensão domínio do meio, .74 na dimensão 

crescimento pessoal, .80 na dimensão relações positivas com os outros, .80 na dimensão 

objetivos de vida e .86 na dimensão aceitação de si. O valor da consistência interna foi de 

.93 para o resultado total de bem-estar psicológico (Novo, Duarte-Silva, & Peralta, 1997). 

Esta escala foi validada para a população portuguesa por Novo, Duarte-Silva e Peralta em 

1997. 

 

Resultados 

 

 Para facilitar a explicação do quadro categorial, devemos elucidar que a sua 

construção prévia assentou nos objetivos específicos do estudo. Relativamente ao primeiro 

objetivo específico, qual a função de cada funcionário na instituição, conseguimos obter as 

categorias e subcategorias descritas no Quadro 2, que se encontra a seguir. 

Quadro 2: Características da função que desempenha na instituição: Categorias e subcategorias. 

Categorias  Subcategorias 

Função Atividades 

Atividades rotina  

Mais satisfaz na sua função  

Menos satisfaz na sua função  

Grau de satisfação Razões 
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Na primeira questão foi possível saber todas as profissões ou funções de cada um 

dos entrevistados. Entrevistamos um psicólogo, um assistente social, um educador, um 

técnico, um monitor, duas assistentes operacionais e um diretor técnico. 

Os entrevistados, nos seus discursos, para além de referirem a sua função também 

descrevem quais as atividades que realizam nessa função, daí surge a subcategoria 

“Atividades”. Relativamente a essa subcategoria, emergem diferentes atividades, sendo que 

estas se referem ao acompanhamento diário das crianças, ao acompanhamento técnico das 

necessidades das crianças e a assistência operacional. 

 “Sou monitor. Tomo conta das crianças, oriento, colaboro com os estudos, 

inspeciono (…).” (E7) 

 “Assistente social. Faço acompanhamento aos rapazes em todas as áreas sociais.” 

(E4) 

 “Fazemos um pouquinho de tudo. É como a minha colega. Uma semana na cozinha 

e outra na roupa e na limpeza.” (E3) 

 Na segunda questão é possível percebermos mais detalhadamente o que cada 

funcionário entende como atividade de rotina no exercer da sua função. Assim, com esta 

categoria prévia foi possível compreender que existem várias atividades que são rotina para 

a maioria dos funcionários, tais como as reuniões de equipa ou de passagem de turno e o 

acompanhamento na rotina das crianças, em questões como higiene ou atividades escolares. 

De referir que o diretor técnico da instituição tem como rotina ler o livro de passagem de 

turno, onde são registadas as situações mais importantes de cada turno, quer sejam 

discussões entre as crianças ou tarefas que ficaram pendentes.  

 “Temos uma reunião de passagem de turno, onde são debatidas as situações recentes 

e a melhor forma de as abordar. Isto em equipa.” (E5)  

 “No dia-a-dia é mesmo … chegar ao trabalho, ler o livro de passagem de turno, 

pequenas conversas com os colaboradores acerca do que vai acontecer ou das tarefas 

agendadas para o dia. Depois depende das situações que estejam para resolver.” (E8) 

 Quando questionados sobre quais os aspetos que mais os satisfazem na sua função, 

aquele que se destaca é o contacto com as crianças, sendo este aspeto referido pela maioria 

dos participantes. Importa referir que conquistas pessoais também foram referidas como 

aspetos mais satisfatórios na função. 
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 “Mais satisfaz é saber que os miúdos estão bem. Saber que estão bem fisicamente, 

mentalmente.” (E6) 

 “O aprendizado é o que mais satisfaz. A gente acaba participando da formação deles 

como pessoas da sociedade. Então é gratificante poder ajudar.” (E7) 

 Por outro lado, os aspetos mais referidos como menos satisfatórios da sua função 

são, em maioria, os possíveis resultados do trabalho que realizam, mais especificamente, 

quando se apercebem que os seus esforços não estão a ter resultados. Também tarefas 

específicas da função que realizam são referidas como menos gratificantes. 

 “Menos satisfaz é o contrário. Quando percebo que não estou a conseguir ajudar 

determinada criança.” (E1) 

 “O que menos satisfaz é ter que gerir, as vezes … a questão dos recursos humanos é 

complicada.” (E8) 

 Por fim, relativamente ao grau de satisfação, todos os funcionários referem estar 

satisfeitos ou muito satisfeitos na realização do seu trabalho na instituição. Na subcategoria 

“Razões” alguns apontam apenas o facto de sentirem sempre que poderiam dar um pouco 

mais ou que sentem que há sempre algo a melhorar.  

 “Há sempre alguma coisa que pode melhorar, há sempre recursos materiais, físicos 

e humanos que falham e que poderiam ser fulcrais para uma maior satisfação. No entanto 

naquilo que depende de mim, e que consigo controlar, sinto-me bastante satisfeito.” (E5) 

 Assim, conseguimos perceber quem trabalha na instituição, quais as funções de cada 

um e como se constituiu a sua rotina. Importa referir que as crianças são a principal fonte 

de satisfação e de preocupação dos funcionários, mostrando que são elas que estão no 

centro dos seus trabalhos. Destacamos ainda a satisfação dos entrevistados com a sua 

função como algo bastante positivo para a instituição. O facto de referirem que existem 

sempre pontos a melhorar no seu trabalho mostra a preocupação que têm com as crianças. 

 O segundo objetivo específico pretendia saber qual o papel dos funcionários no 

bem-estar das crianças que residem na instituição. As categorias prévias e emergentes 

(aquelas que emergiram da análise dos dados e não foram previamente construídas) que 

dizem respeito a este objetivo estão descritas no quadro que se segue (Quadro 3). 
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Quadro 3: Bem-estar das crianças: categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Bem-estar das crianças Justificação 

Situações problemáticas  

Tipo de situações problemáticas Motivos dos problemas 

Como solucionar situações 

problemáticas 
Procedimento 

Ambiente da instituição Justificação 

 

Quando questionados diretamente se consideram que o trabalho que desempenham 

contribui para o bem-estar das crianças, todos os funcionários responderam que sim. Para 

justificar esta resposta, é notória uma tendência para afirmar que esse é o objetivo do seu 

trabalho. Não obstante, vários funcionários acrescentam que acreditam no seu trabalho e na 

forma como o realizam. 

“Sim, esforço-me por isso. Quando planifico, e mesmo quando improviso, o 

objetivo é o bem-estar e o desenvolvimento integral de cada um deles.” (E5) 

“Sim, claro. Se não, não valia a pena. Porque eu penso neles no futuro. (…) Eu 

quero ficar com a consciência de que fiz alguma coisa de útil.” (E6) 

Foi questionado se eram frequentes as situações problemáticas e a maioria das 

respostas foi afirmativa. De salientar que apenas as assistentes operacionais referiram que 

não surgiam situações problemáticas. Aprofundando a questão, tivemos como resultado 

diferentes tipos de situações problemáticas, sendo a mais referida a desregulação 

comportamental das crianças, nomeadamente os desentendimentos entre as crianças. No 

entanto, é de salientar também a desregulação emocional das crianças da instituição uma 

vez que, em dias diferentes de entrevista, foram referidos como exemplo pelos funcionários 

situações de desregulação emocional que aconteceram no dia. Muitas vezes esta 

desregulação emocional está relacionada com questões familiares ou com tarefas de 

autonomia ou rotina. 

 Explorando um pouco mais o tema, tentamos compreender como os funcionários 

procuram resolver as situações problemáticas e foi notório que a maioria dos funcionários 

referem um procedimento semelhante quando confrontados com situações problemáticas. 
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Inicialmente tentam resolver ou apaziguar a situação por si, recorrendo ao diálogo, sendo 

que se sentirem que não estão a conseguir recorrem aos colegas. De acordo com as 

entrevistas, estas situações são depois reportadas ao diretor técnico que, se houver 

necessidade disso, comunica à direção da instituição. Vários funcionários também referem 

que registam a situação ou fazem um relatório sobre o problema. 

 “Primeiro a resolução no imediato com as estratégias que possamos dar. Depois 

recorro muito à equipa técnica ou à equipa educativa para tentar encontrar outras 

estratégias.” (E4) 

 Finalmente, foi abordado o ambiente da instituição e aqui as opiniões dividem-se. 

Muitos dos funcionários descrevem o ambiente como agradável ou normal, porém, há a 

referência a um ambiente pesado. Esta referência é justificada pelas histórias de vida 

difíceis das crianças, pelo desgaste emocional causado pela sua função e pela forma como o 

comportamento das crianças influencia o comportamento dos funcionários. 

 “Hum … é um ambiente pesado, intenso e difícil em comparação com muitos outros 

locais de trabalho. Pois, além das histórias de vida difíceis de cada uma das crianças e 

jovens, das vivências e problemáticas passadas e atuais, existe sempre a necessidade de 

estar atento a sinais, comportamentos, interacções e isso exige uma atenção constante e de 

certa forma, por vezes, um certo desgaste emocional, principalmente emocional e 

cognitivo.” (E5) 

 “O ambiente …  dentro do normal. O normal, o que é … a história de vida dos 

miúdos que aqui está dentro. Cada miúdo é trabalhado conforme as necessidades que tem. 

Há dias bons, outros menos bons, conforme.” (E6) 

 É de destacar que todos os funcionários realizam o seu trabalho tendo como objetivo 

o bem-estar das crianças. Por vezes, surgem situações problemáticas, que são resolvidas em 

equipa. Todos trabalham com o objetivo de dar as melhores condições possíveis às 

crianças, tendo o bem-estar delas como principal objetivo. Ainda assim, alguns 

funcionários reconhecem que o ambiente na instituição é difícil. O último objetivo 

específico pretendia compreender qual o apoio que percecionam por parte da instituição. 

Em baixo encontra-se o Quadro 4 com as categorias e subcategorias referentes a este 

objetivo. 
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Quadro 4: Apoio por parte da instituição: categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Perceção da valorização da função pela 

sociedade 

Justificação para a não valorização 

Justificação para a valorização 

Perceção da valorização da função pela 

instituição 
Justificação para a valorização 

Vontade de sair da instituição Motivos da vontade de sair 

Integração na Instituição Procedimento 

Apoio da instituição 
Quem apoia 

Justificação 

A instituição contribui para o seu bem-

estar 

Sim, como 

Não, porquê 

 

Foi questionado aos funcionários qual a sua perceção sobre a valorização que 

sentem do seu trabalho pela sociedade e pela instituição. A opinião sobre a perceção da 

sociedade sobre o trabalho na instituição divide-se. Vários funcionários sentem que a 

sociedade não valoriza e referem o desconhecimento e o “criticismo” (E4) para justificar a 

sua opinião. Aqueles que acreditam que a sociedade valoriza referem que a maioria das 

pessoas reconhece que o trabalho realizado na instituição é para o bem das crianças, 

nomeadamente a sua inclusão na sociedade. 

 “Nem tanto, acho que não muito. Porque acho que a sociedade em geral não sabe o 

que andamos aqui a fazer. Acham apenas que lhes damos de comer e de dormir e pronto.” 

(E1) 

 “Sim, pois é uma forma de inclusão, possibilita uma nova vivência para os jovens 

poderem ser incluídos na sociedade.” (E8) 

 Quanto à perceção da instituição sobre o seu trabalho, a maioria sente que é 

valorizado, exceto um funcionário que refere que quem não está tão próximo da instituição 

não valoriza muito. Os motivos apontados para o reconhecimento são, essencialmente, o 

facto de sentirem que o trabalho que realizam é valorizado e o reconhecimento do seu papel 

na instituição. 
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 “Sim. Porque há realmente esta perceção do que cada um faz e da importância do 

nosso papel. Por isso depois é valorizado pois dão-nos determinadas funções que 

reconhecem que deve ser atribuído a uma assistente social. Por isso sim, sinto que o papel é 

reconhecido.” (E4) 

 “Sim, pela instituição sim. Dentro daquilo que são os recursos da instituição e as 

exigências que eu faço dentro do profissional, normalmente são concretizáveis. Por outro 

lado, a própria instituição … às vezes desafia a ter determinadas ações ou a dar um pouco 

mais. Entendo isso como valorização.” (E5) 

 Relativamente à vontade de sair na instituição, a maioria dos funcionários refere que 

já pensou em abandonar a instituição, mesmo alguns que referem que não, enumeram 

situações que os levariam a mudar a situação profissional. Para justificar esta vontade são 

enumerados fatores relacionados com a instituição, como o ambiente da instituição, a 

frustração ou a não valorização, e fatores de ordem pessoal, como a procura de novos 

desafios. 

 “Já. Porque às vezes … como o nosso papel é contribuir para que cada rapaz se 

torne um homem, às vezes não se consegue. E é frustrante ver que eles vão em determinado 

caminho e não conseguir alterar determinado comportamento.” (E8) 

 “Não, já pensei se gostaria de mudar para outras áreas, mas isso tem a ver com 

interesses pessoais e profissionais. Mas acho que ultrapassando algumas situações pontuais 

consigo perfeitamente rever-me na realização desta função durante muito tempo. 

Complementando com outras funções é claro.” (E5) 

 Podemos considerar que a maioria dos funcionários trabalha na instituição há pouco 

tempo, mais especificamente, menos de 5 anos.  Alguns dos funcionários com menos de 5 

anos na instituição, referem uma integração difícil, nomeadamente por terem sido postos à 

prova pelas crianças. Alguns funcionários referiram uma reunião onde foram apresentados 

às crianças, enquanto as assistentes operacionais apenas referem que lhes foram 

apresentadas as funções. 

 “E, com o passar do tempo, surgiu essa oportunidade e eu aceitei. No começo eles, 

meio que … eles testam a gente, para ver até onde vai sua paciência, fazem brincadeiras. 

Mas com o tempo foi ficando mais fácil trabalhar.” (E7) 
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 “Não foi assim há tanto tempo, mas, hum, tentei ambientar-me, apresentar-me aos 

miúdos em reunião de família onde foi criada a oportunidade de esclarecer o que eu vinha 

fazer, quem eu era e o papel que vinha desempenhar.” (E5) 

 “Já não me lembro bem. Não fiz muito nesse dia. Tive na limpeza, a ver como 

funcionava, a conhecer os meninos, os funcionários foi mais apresentação.” (E3) 

 Referente ao apoio que sentem pela a instituição na realização das suas tarefas, 

todos os funcionários responderam afirmativamente a essa questão, sendo que ou referem a 

instituição no geral ou os colegas. As justificações são diversas, desde sentimentos de 

reconhecimento e valorização, trabalho em equipa e boa comunicação. 

 Quanto à contribuição da instituição para o bem-estar dos funcionários, quase todos 

referem que sentem esse apoio, exceto o diretor técnico. Muitos dos funcionários referem a 

existência de reuniões e/ou formações e a preocupação por parte da instituição, que está 

atenta às suas necessidades. Alguns funcionários também referem o diretor técnico, 

descrevendo-o como alguém que se preocupa com o seu bem-estar. 

 “É assim, a instituição continua a ser muito atenta às nossas necessidades 

individuais. Se precisamos de uma troca de turno ou de ir a uma consulta. E a nível 

profissional também. Ainda não senti que o meu trabalho não fosse reconhecido.” (E4) 

 Conseguimos concluir que o diretor técnico é alguém de referência para todos os 

funcionários, uma vez que, por várias vezes e por todos os funcionários, é referido como 

alguém com quem se pode contar e alguém atento às necessidades de cada um. No geral, os 

profissionais também se sentem valorizados na sua função, o essencial para a sua 

motivação no exercício da sua função e na retenção dos funcionários na instituição.  

Relativamente à Escala de Bem-estar Psicológico, apresentamos em baixo a Tabela 

1, com a média de resultados de cada uma das subescalas de cada participante. 
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Tabela 1: Média de resultados das subescalas de bem-estar psicológico 

Participante Autonomia 
Domínio 

do meio 

Crescimento 

Pessoal 

Relações 

Positivas  

Objetivos 

de vida 

Aceitação 

de si 

E1 4,6 4,2 4,6 3,4 3,8 4,6 

E2 4,4 4,6 5,0 4,4 4,8 4,4 

E3 4,4 4,4 4,4 3,4 4,4 5,0 

E4 4,6 4,2 4,6 4,2 4,8 4,2 

E5 4,8 4,0 4,6 4,2 4,6 4,8 

E6 3,4 4,0 4,6 4,2 4,4 4,8 

E7 3,6 4,6 4,8 2,8 4,8 4,0 

E8 4,6 3,8 4,8 3,8 4,4 4,6 

 

Observando os dados é possível perceber que existe uma clara homogeneidade em 

todas as dimensões e entre todos os entrevistados, excluindo o resultado da média de 

respostas da subescala “Relações positivas com os outros” do E7, que se encontra 

significativamente abaixo. Segundo Novo, Duarte-Silva e Peralta (1997), as escalas com 

maior importância na avaliação do bem-estar psicológico são o crescimento pessoal e os 

objetivos na vida. Olhando os dados com atenção é possível perceber que essas duas 

escalas são as que apresentam maiores resultados em todos os participantes, sendo este um 

facto bastante positivo, aliado à homogeneidade dos dados referida anteriormente. Assim, e 

fazendo uma análise qualitativa dos resultados obtidos na Escala de Bem-estar Psicológico 

podemos referir que todos os participantes têm níveis positivos de bem-estar psicológico.  

 

Discussão 

 

Esta investigação teve como principal objetivo compreender qual a relação que 

existe entre a cultura organizacional e o bem-estar psicológico dos funcionários de uma 

instituição de acolhimento de crianças e jovens no Norte do país. Mais especificamente, 

pretendia-se saber qual o papel dos funcionários no bem-estar da criança; saber quais as 

funções dos profissionais na instituição e qual o apoio que estes percecionam por parte da 

instituição. 
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De acordo como Quiroga e colaboradores (2017), crescer numa instituição é um 

fator de risco para o desenvolvimento de problemas comportamentais. Os relatos dos 

nossos entrevistados vão ao encontro desta conclusão dos investigadores, uma vez que 

vários funcionários referem que os principais problemas no seu dia-a-dia são consequência 

da desregulação comportamental dos jovens de quem cuidam.  

Dois dos funcionários entrevistados, nomeadamente o técnico e o psicólogo da 

instituição, também referem com alguma frequência a desregulação emocional das crianças, 

confessando que no dia da entrevista existiram situações problemáticas, onde alguma 

criança institucionalizada teve uma crise, por motivos familiares ou devido a ações 

judiciais. Este aspeto converge com a conclusão de Moré e Sperancetta (2010), que 

concluíram que os profissionais que se encarregam da rotina de cuidados diretos das 

crianças institucionalizadas tendem a ser percecionados por estes como uma fonte de apoio, 

orientação e afeto. 

 Quando questionados sobre a forma como solucionam as situações problemáticas, 

quase todos os funcionários referem um procedimento semelhante, é ele tentar solucionar 

no momento da melhor forma, pedir ajuda a um colega, caso seja necessário, de seguida 

comunicam ao diretor técnico e alguns funcionários referem ainda que relatam os 

acontecimentos num relatório ou num registo de passagem de turno. Este procedimento 

rotina é um fator saudável da cultura organizacional da instituição, que mostra existir uma 

boa comunicação entre todos os funcionários da instituição (Shim, 2010; Zeitlin, et al., 

2014).    

 No que diz respeito à satisfação na sua função, a maioria dos funcionários refere o 

contacto com as crianças e jovens e o poder fazer diferença nas suas vidas como algo que 

os deixa mais satisfeitos. Estes aspetos convergem com a literatura revista, que conclui que 

os principais fatores de satisfação são o ajudar, fazer a diferença, a autonomia e a 

diversidade no trabalho (Schelbe, et al., 2017). No entanto, também existem fatores 

mencionados pelos entrevistados que contradizem o que a literatura sugere, nomeadamente 

a indefinição da sua função ser apontada como um dos fatores de maior insatisfação com a 

sua função. Enquanto que a literatura refere que os fatores de maior insatisfação dos 

funcionários são os requisitos administrativos, a carga de trabalho, a falta de apoio por parte 

dos colegas e as relações desafiantes com os pais das crianças acolhidas (Schelbe, et al., 
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2017), nas entrevistas os fatores mais referidos foram relacionados com as crianças, 

nomeadamente os seus comportamentos (conflitos) ou quando se apercebem que não estão 

a conseguir ajudar determinada criança.  

Todos os participantes dizem acreditar que o seu trabalho contribui para o bem-estar 

das crianças. Existe uma tendência para justificar a resposta dizendo que esse é o objetivo 

da sua função. É notório que o principal objetivo do trabalho da instituição é o bem-estar de 

quem cuidam. Apesar de trabalhar para o bem-estar das crianças e estar atento às suas 

necessidades, é notória que existe algum distanciamento entre as crianças e jovens 

institucionalizados e o diretor técnico da instituição uma vez que no seu discurso, no 

decorrer de toda a entrevista, poucas vezes refere as crianças ou o contacto com estas. Esta 

situação também foi descrita na literatura revista. Lindahl e Bruhn (2017) referem que 

muitas vezes as crianças e jovens acolhidos descrevem o diretor técnico como alguém com 

pouca disponibilidade e tempo. Nas suas conclusões os autores também referem que 

mesmo aquelas crianças ou jovens com experiências positivas com cuidadores 

institucionais presentes ou anteriores, não esperam uma relação semelhante com os 

responsáveis das instituições (Lindahl & Bruhn, 2017). 

 A literatura refere ainda que os funcionários devem contribuir para a construção de 

um ambiente familiar dentro da instituição (Moré & Sperancetta, 2010). Também refere 

que um clima institucional saudável deve incluir supervisão, comunicação, boa relação 

entre os colegas, entre outros aspetos (Boyas, et al., 2015). No entanto, sobre este tema, as 

opiniões dos entrevistados dividem-se. Existem funcionários que descrevem o ambiente da 

instituição como saudável, descrevendo- como “ambiente familiar” (E2). No entanto, existe 

também a referência a um ambiente pesado. Este adjetivo é justificado pelas histórias de 

vida difíceis das crianças, pelo desgaste emocional causado pela sua função e pela forma 

como o comportamento das crianças influencia o comportamento dos funcionários. 

 Quando questionados se já tiveram vontade de abandonar a instituição, a maioria 

dos funcionários refere que sim, apontando motivos ligados à instituição para justificar essa 

vontade. O único fator pessoal referido para justificar a vontade de sair foi a procura de 

novos desafios. Os fatores ligados à instituição referidos foram não se sentir valorizado pela 

instituição, o que é congruente com a literatura consultada (Madden, et al., 2014; Boyas, et 

al., 2015; Griffiths & Rovse, 2017), a relação com as crianças (“que por vezes traz 
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dissabores” (E1)), o ambiente da instituição, o desgaste/stress, fator frequentemente 

referido na literatura (Shim, 2010; Griffths & Royse, 2017), e a frustração.  

 No entanto, a maioria dos funcionários afirmam que se sentiam apoiados pela 

instituição, sendo que a maioria refere a instituição no geral, os colegas ou o diretor técnico, 

como representante da instituição. As principais justificações para esta afirmação são 

sentimentos de reconhecimento e valorização, ao contrário do que referem Griffths e Royse 

(2017) que destacam a falta de valorização dos funcionários, trabalho em equipa e boa 

comunicação, de acordo com as conclusões de Griffts e Royse (2017), e o reconhecimento 

do seu papel na instituição, conclusão contrária ao referido por Griffths e Royse (2017) que 

referem este como um dos principais motivos de insatisfação dos funcionários.  

 Importa ainda referir que, no que diz respeito ao apoio que os funcionários 

percecionam por parte da instituição, todos referiram que se sentiam apoiados, exceto o 

diretor técnico. Curiosamente, o diretor técnico é frequentemente referido como alguém 

que apoia e que se preocupa com o bem-estar dos funcionários. Na literatura, o apoio e a 

supervisão de colegas e superiores são referidos como fatores que influenciam 

positivamente a retenção dos funcionários na instituição (Madden, et al., 2014). A maioria 

dos funcionários entrevistados refere também a existência de reuniões e/ou formações e a 

preocupação por parte da instituição, que está atenta às suas necessidades. Com isto, a 

instituição mostra-se atenta ao desgaste emocional dos funcionários o que, segundo a 

literatura é capaz de desenvolver as competências de coping dos mesmos (Shim, 2010).  

 No que diz respeito ao bem-estar psicológico, os nossos resultados positivos 

mostram que os funcionários da instituição em estudo trabalham no pleno funcionamento 

das suas capacidades (Siqueira & Padovam, 2008). Estes resultados são congruentes tanto 

na Escala de Bem-estar Psicológico, quanto nos discursos dos funcionários entrevistados.  

Quando no ambiente da instituição existe congruência entre os valores da instituição 

e os do profissional, de acordo com a literatura, aumenta a satisfação no trabalho, a 

motivação, a identificação com a instituição e reduz a intenção de a abandonar (Edwards & 

Cable, 2009 cit. In, Zeitlin, et al., 2014). Esta afirmação vai ao encontro das dimensões da 

Escala de Bem-estar Psicológico, nomeadamente o domínio do meio, definido como o 

sentido domínio e competência ao lidar com o meio onde se está inserido, associado a uma 

capacidade para criar contextos adequados aos valores e necessidades pessoais (Novo, 
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Duarte-Silva, & Peralta, 1997), e o crescimento pessoal, sendo este uma constante 

necessidade de crescimento e aperfeiçoamento pessoal (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, 

Siqueira & Padovam, 2008). Se associarmos estas conclusões aos discursos dos 

funcionários entrevistados é possível perceber que entre a maioria dos funcionários existe 

uma congruência de valores com a instituição e, consequentemente, um bom domínio do 

meio onde trabalham, que por sua vez influencia o crescimento pessoal do funcionário. 

Encontramos isso quando referem conquistas pessoais como motivos de satisfação no local 

de trabalho ou quando referem que acreditam no seu trabalho e na forma como o realizam. 

Também a comunicação, referida por Zeitlin e colaboradores (2014) como um 

importante indicador da cultura organizacional, indicadora do estado das relações entre os 

funcionários da instituição, se relaciona com a dimensão relações positivas com os outros 

da Escala de Bem-estar Psicológico. Esta dimensão foi definida por Ryff, e Keyes (1995 

cit. In, Siqueira & Padovam, 2008) como a capacidade de se identificar com o outro, bem 

como de amar e manter amizades, mostrando sentimentos de empatia e afeto para com os 

outros. Assim, esta relaciona-se com a cultura organizacional e com o contexto do 

acolhimento residencial na medida em que, é essencial para um ambiente positivo na 

instituição, entre todas as pessoas que nela trabalham e habitam. No decorrer de todas as 

entrevistas é notório que existe comunicação entre todos os entrevistados, muito presente 

quando referidas as rotinas de resolução de problemas, o livro de passagem de turno ou os 

relatórios. Também o facto de os funcionários recorrerem aos colegas quando sentem 

alguma dificuldade e quase todos os funcionários considerarem o diretor técnico uma fonte 

de suporte é ilustrativo das relações positivas que se estabeleceram dentro da instituição 

estudada. No entanto, a divisão de opiniões sobre o ambiente da instituição é o fator que 

não contribui positivamente para uma conclusão global excelente desta dimensão. 

Por fim, explorando um pouco mais as restantes subescalas de bem-estar 

psicológico, é possível perceber que mais se encontram nas entrelinhas dos discursos dos 

funcionários entrevistados. A autonomia é uma das escalas encontrada com mais frequência 

no discurso dos funcionários, nomeadamente quando os funcionários reconhecem que há 

sempre algum aspeto a melhorar, mas ao mesmo tempo, acreditam no seu trabalho. Aqui 

fica implícito que estes utilizam padrões internos para se autoavaliarem (Ryff & Keyes, 

1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008). Para além disso, ao reconhecerem que existem 
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aspetos a melhorar no seu trabalho também está implícita a designação da subescala 

objetivos de vida, descrita como a capacidade de manter os objetivos e sentido de direção 

perante os objetivos de vida (Ryff & Keyes, 1995 cit. In, Siqueira & Padovam, 2008).  

Como todos os estudos, este também apresenta algumas limitações, nomeadamente 

o reduzido número de participantes e o facto de apenas uma instituição no Norte do país ter 

sido estudada, impossibilitando assim uma generalização dos dados. Também o facto de ter 

sido utilizada a versão reduzida da Escala de Bem-Estar Psicológico, uma vez que pode não 

ser a versão mais correta. Assim, sugerimos como pistas futuras a replicação do estudo com 

instituições a nível nacional, tendo assim mais participantes, possibilitando uma 

compreensão da realidade do acolhimento institucional a nível nacional.  
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Anexo 1: Consentimento informado 
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Anexo 2: Questionário Sociodemográfico 

 

A preencher pela equipa de investigação: 

Nº de questionário:  

Data:  

É importante ressalvar que não existem respostas certas ou erradas, apenas contamos com a sua 

sinceridade. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em pedir a colaboração do investigador. 

 

Variáveis Sociodemográficas 

1. Idade: 

 

_____    

2. Sexo: 

 

Feminino _____ Masculino _____   

3. Estado civil: 

 

Solteiro _____ Casado / União de facto _____ Divorciado _____ Outro _____ 

4. Nível de escolaridade completo 

 

4º ano _____ 6º ano _____ 9º ano _____ 

Outro: _____ Qual? ______________________ 

 

5. Tem realizado ações de formação nos últimos 5 anos?  

 

 

Sim _____ 

 

Não ______ 

 

5.1.Se sim, indique algumas delas: ________________________________________________________ 

 

6. Há quantos meses / anos trabalha? _____________________________________________________ 

 

7. Há quantos meses / anos trabalha nesta instituição? ________________________________________ 

 

8. Nesta instituição realizou sempre a mesma função?                       

          
Sim ______ Não _____ 

8.1.Se não, que outra função desempenhou anteriormente? _____________________________________ 

9. Qual é a sua função / tarefa atual? ______________________________________________________ 
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Anexo 3: Escala de Bem-estar Psicológico 

De seguida, vai encontrar um conjunto de frases que dizem respeito a pensamentos que 

possa ter em relação a si e a aspetos da sua vida. Para cada frase deverá assinalar a sua 

opinião, podendo escolher entre cinco alternativas que corresponde os cinco números da 

escala abaixo: 

Discordo 

plenamente 

1 

Discordo 

ligeiramente  

2 

Não concordo 

nem discordo 

3 

Concordo 

ligeiramente 

4 

Concordo 

plenamente  

5 

 

1. É mais importante estar contente comigo próprio(a), do que ter a aprovação dos outros. 1    2    3    4     5 

2. Acho desgastante não conseguir fazer tudo o que tenho para fazer em cada dia. 1    2    3    4     5 

3. Com o passar dos tempos, ganhei um maior entendimento sobre a vida, tornando-me 

mais forte e capaz como pessoa. 
1    2    3    4     5 

4. As pessoas poderiam descrever-me como uma pessoa generosa e sempre pronta a 

partilhar o meu tempo com os outros. 
1    2    3    4     5 

5. Ainda não sei o rumo que quero dar à minha vida. 1    2    3    4     5 

6. De um modo geral, sinto-me confiante e bem comigo próprio(a). 1    2    3    4     5 

7. Eu avalio-me pelo que penso ser mais importante para mim e não por aquilo que os 

outros pensam. 
1    2    3    4     5 

8. No geral, sinto que sou responsável pela situação em que me encontro. 1    2    3    4     5 

9. Para mim, a vida tem sido um processo contínuo de aprendizagem, mudança e 

crescimento. 
1    2    3    4     5 

10. Para mim é importante ouvir os meus amigos falar dos seus problemas. 1    2    3    4     5 

11. Algumas pessoas não sabem o que querem fazer da vida, mas eu sei. 1    2    3    4     5 

12. Gosto da maior parte dos aspetos da minha personalidade. 1    2    3    4     5 

13. Raramente as pessoas me levam a fazer coisas que não quero fazer. 1    2    3    4     5 

14. O meu dia-a-dia é ocupado, mas sinto-me satisfeito por dar conta do recado. 1    2    3    4     5 

15. Penso que é importante ter novas experiências que ponham em causa a forma como 

pensamos acerca de nós próprios e do mundo. 
1    2    3    4     5 

16. Sei que posso confiar nos meus amigos e eles sabem que podem confiar em mim. 1    2    3    4     5 
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17. Os meus objetivos de vida têm sido mais uma fonte de satisfação, do que uma fonte de 

desilusão. 
1    2    3    4     5 

18. Na maior parte dos casos tenho orgulho no que sou e na vida que levo. 1    2    3    4     5 

19. Sou do tipo de pessoa que pensa e age de modo a agradar os outros. 1    2    3    4     5 

20. Se não estivesse satisfeito com a minha vida, tentaria mudá-la. 1    2    3    4     5 

21. Sinto que continuo a aprender mais acerca de mim próprio(a) à medida que o tempo 

passa. 
1    2    3    4     5 

22. Sinto que tiro imenso partido das minhas amizades. 1    2    3    4     5 

23. Sou uma pessoa que não desiste dos seus objetivos. 1    2    3    4     5 

24. Quando me comparo com amigos e conhecidos, sinto-me bem em ser quem sou. 1    2    3    4     5 

25. Tenho confiança nas minhas opiniões, mesmo quando são diferentes das outras pessoas 1    2    3    4     5 

26. Sou bastante competente em gerir as minhas responsabilidades do dia-a-dia. 1    2    3    4     5 

27. Sou do tipo de pessoa que gosta de experimentar coisas novas. 1    2    3    4     5 

28. Tenho muitas pessoas a quem recorrer quando preciso desabafar. 1    2    3    4     5 

29. Tenho prazer em fazer planos para o futuro e torna-los realidade. 1    2    3    4     5 

30. Quando revejo a minha vida, fico contente com a forma como as coisas correram. 1    2    3    4     5 

 

 

 

O questionário terminou. Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

  



76 
 

Anexo 4: Entrevista Semiestruturada 

 

1. Descreva-me a sua tarefa, a sua função na instituição? (que atividades realiza para 

desenvolver a sua tarefa/função) 

2. Descreva-me o que se constitui como rotina no seu trabalho? (o que é rotineiro no 

dia-a-dia) 

3. No desenrolar da sua tarefa/função surgem situações problemáticas?  

3.1. Se sim, pode relatar alguma/as dessa/as situações? 

3.2.Se sim, a quem costuma recorrer, ou o que costuma fazer nessas situações? 

4. O que mais e menos a/o satisfaz na sua tarefa/função? 

5. Como classificaria o seu grau de satisfação com a sua tarefa/função? 

6. Considera que a sua tarefas e atividades que realiza contribuem para o bem-estar 

das crianças e jovens com quem interage? Pode explicar porquê? 

7. Sente que a tarefa/função que realiza é valorizada pela sociedade? E pela 

instituição? Porquê? 

8. Como descreveria o ambiente na instituição onde trabalha? 

9. Já alguma vez teve vontade de deixar de realizar esta tarefa/função? Porquê? 

10. Lembra-se como foi a sua entrada na instituição e na tarefa que realiza? Pode 

relatar-nos como se fez a sua integração na instituição e tarefa? 

11. Considera que a sua instituição a/o apoia no exercício da sua tarefa/atividade? 

Porquê?  

12. Considera que a sua instituição contribui para o seu bem-estar pessoal e 

satisfação/desenvolvimento profissional? Porquê? De que forma? (Há reuniões de 

equipa para discutir os assuntos? Há formações específicas para a realização da 

tarefa/função?)  

 

  



77 
 

Anexo 5: Transcrição das entrevistas 

 

 E1:  

1. Eu sou técnico. A minha tarefa é ser gestor de casa, acompanho as crianças na 

escola, no desporto, das famílias entre outros. Tem várias coisas implicadas, como o 

projeto de vida, entre outros. 

2. Depende, se é de manhã ou de tarde. Depende se é férias ou tempo de escola. De 

manhã é acompanhar as crianças. De tarde é reunir com a equipa. Depois depende 

do dia, pode ser para acompanhar na escola, a consultas, pode haver contactos a 

fazer com a família. Depende. Dar resposta ao acompanhamento em cada atividade. 

3. Depende. Às vezes sim outras vezes não. Pode ter a ver com as famílias ou questões 

da casa. Podem ser do momento ou planeadas.  

3.1. Hoje de manhã por exemplo, um rapaz acordou maldisposto. Eu perguntei o 

que tinha acontecido e ele não quis falar. Depois veio falar comigo, disse que 

escreveu uma carta ao tribunal para voltar para casa da mãe. Mas durante a noite 

pensou que se voltasse para a mãe não poderia contactar a avó, coisa que aqui 

faz. 

3.2. Depende, se for algo que possa resolver, resolvo. Senão falo com o gestor de 

caso daquela criança ou, em último caso, com o Diretor Técnico. 

4. Mais me satisfaz é o contacto com as crianças e jovens e perceber que eles confiam 

em mim e que contribuo para a vida deles. Menos satisfaz é o contrário. Quando 

percebo que não estou a conseguir ajudar determinada criança. O que às vezes 

acontece. 

5. Não situaria no máximo, mas mais do que médio. Bastante satisfeito. 

6. Sim. Porque é para isso que estou aqui. Se não achasse isso não estava aqui a fazer 

nada. 

7. Sociedade: Nem tanto, acho que não muito. Porque acho que a sociedade em geral 

não sabe o que andamos aqui a fazer. Acham apenas que lhes damos de comer e de 

dormir e pronto. Instituição: Os elementos que estão voltados para isto valorizam. O 

conselho, funciona quase como a sociedade, também não valorizam muito. 

8. Satisfatório. 
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9. Já, porque … sei lá, por várias razões. Uma delas é por não me sentir valorizado 

naquilo que faço. E outra é porque já estou há tantos anos que apetece-me fazer 

outra coisa. 

10. Lembro. Na realidade quem criou a instituição fui eu, não houve bem integração. 

Fui eu e não só. Por isso foi ao contrário, quem integrou os primeiros miúdos fui eu 

e foi ótimo, foi quase a realização de um sonho, de uma missão. 

11. Sim. Temos o diretor técnico, que é o que está diretamente ligado a nós, que nos 

apoia em tudo, tudo o que é preciso, o que não é possível fazer sem ele. Ele está 

disponível. 

12. Sim, também. Na pessoa do diretor técnico também porque ele quer que estejamos 

bem. Ele tem em conta os nossos interesses pessoais para nos sentirmos tranquilos. 

Existem reuniões de equipa. Todos os dias. 

 

E2: 

1. Na cozinha. 

2. Chego às 11h para tratar do almoço. Às 12:30h dou almoço aos meninos. Depois 

saio às 15h e tenho aquelas 2h de descanso. Depois entro às 17h, preparo o jantar e 

coisas que tenho para fazer. Até às 21h. às 19:30h os meninos jantam. Depois há a 

semana das limpezas. 

3. Não, não. 

4. Eu faço tudo com gosto. Eu estando a fazer as coisas com gosto corre melhor. Não 

tenho esses problemas. 

5. Satisfeitíssima. Pronto, fico satisfeita com aquilo que faço. 

6. Sim, sei lá porquê … gostam muito da comidinha sim. 

7. Ah sim. Sei lá. Sinto que estou a ser um bem precioso para os meninos. Sim, 

reconhecem o meu trabalho. 

8. Ah é um ambiente familiar. Isto é uma casa. 

9. Sim. Sei lá. Às vezes os miúdos também, que nos atinge o nosso limite de 

paciência. Mas depois pronto. Sei que eles precisam de mim. E como estou a 

trabalhar com gosto, tudo se ultrapassa. 
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10. Sim, vim assim um bocadinho … não sabia para o que vinha. Nunca tinha 

trabalhado numa instituição. Mas depois foi um anormal muito … foi, foi …fui 

bem-vinda, fui aceite pelos meninos. 

11. Sim. Porque tem que apoiar, eu dependo dos meninos e eles de mim. A instituição 

apoia-me, é verdade. Se bem que ninguém é insubstituível. Mas uma pessoa depois 

começa a ganhar afeto por eles. 

12. Sim. Pessoal porque preciso do ordenado também. Preocupam-se com o meu bem-

estar. E preocupa-se muito. Não, era isso que gostava de fazer um dia, mas 

formações não. O que tiver de dizer ao Diretor Técnico digo, mas assim de reuniões 

não. 

 

E3: 

1. Fazemos um pouquinho de tudo. É como a minha colega. Uma semana na cozinha e 

outra na roupa e na limpeza. 

2. Quando é na cozinha é lavar a loiça, fazer o almoço, o lanche e o jantar. E quando é 

na outra semana é tratar da casa, limpar a roupa, é um pouquinho de tudo. 

3. Não. Até agora ainda não, é sempre a mesma coisa. Também ainda estou cá há 

pouco tempo. 

4. Cozinhar é que não. Tenho que cozinhar, mas não é uma coisa que goste muito. 

Gosto mais de limpar, isso gosto. E tratar da roupa. 

5. De 1 a 10? Ah, 8. 

6. Sim, ah porque eles limpam, mas não é como nós. Têm a casa mais limpinha, a 

comida mais aconchegada. É diferente. 

7. Sociedade: Sim. Então, acho que estamos a fazer um bem a estes meninos que 

também precisam. Eles têm tudo, mas se formos a ver não têm nada. Instituição: 

Sim, também é uma mais valia. 

8. É bom. Lá há dias mais coisos. Mas nada de problema. 

9. Não. 

10. Já não me lembro bem. Não fiz muito nesse dia. Tive na limpeza, a ver como 

funcionava, a conhecer os meninos, os funcionários foi mais apresentação. 

11. Sim. Se uma pessoa precisar de alguma coisa eles estão sempre prontos a ajudar. 
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12. Sim. Também estou cá para aí há 1 mês, não tenho muito que falar. Mas para já não 

tenho nada que dizer, nem da instituição, nem dos colegas, nem dos meninos, nem 

do trabalho. 

 

E4: 

1. Assistente social. Faço acompanhamento aos rapazes em todas as áreas sociais. 

Atualmente faço também parte da educação. Depois fazemos um bocadinho de 

tudo, somos um bocadinho psicólogas, um bocadinho mães… 

2. As reuniões de equipa são uma rotina, as passagens de turno, dar a medicação, 

acompanhamento a consultas, acompanhamento dos rapazes na higiene pessoal, na 

realização dos trabalhos de casa. 

3. Sim. 

3.1.Por exemplo, os desentendimentos entre eles, que são diários. O não quererem 

realizar algum tipo de rotina, higiene pessoal ou trabalhos de casa, portanto temos 

que andar em cima. 

3.2.Primeiro a resolução no imediato com as estratégias que possamos dar. Depois 

recorro muito à equipa técnica ou à equipa educativa para tentar encontrar outras 

estratégias. 

4. Mais é o contacto com os miúdos. O que menos me satisfaz é a indefinição da nossa 

função aqui dentro. Ou seja, o fazermos um bocadinho de tudo não é tão benéfico 

como possa parecer. 

5. Talvez, neste momento esteja para aí num 7. 

6. Sim. É o tal… o facto de realizarmos um trabalho próximo faz com que possamos 

estar mais atentos. E eles também precisam disso, de alguém que esteja próximo 

deles, que bem aproveitado só tem benefícios. 

7. Sociedade: Não. Porque acho que neste tipo de trabalho há sempre quem aponte 

muito o dedo. Havia uma assistente social que disse que quando os miúdos entram 

para aqui as pessoas pensam que temos uma varinha de condam e eles ficam bons 

meninos. Mas nem sempre é possível fazer milagres. Instituição: Sim. Porque há 

realmente esta perceção do que cada um faz e da importância do nosso papel. Por 

isso depois é valorizado pois dão-nos determinadas funções que reconhecem que 
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deve ser atribuído a uma assistente social. Por isso sim, sinto que o papel é 

reconhecido. 

8. O ambiente é agradável. Há conflitos em quase todas as instituições por onde 

passei, mas sim, é agradável. Há espírito de equipa, há algum espírito de equipa. 

9. Sim. Porque o ambiente nem sempre foi bom. Porque a proximidade com os miúdos 

nos traz alguns dissabores, porque é um trabalho exigente a nível físico e 

psicológico e porque quando penso na minha vida a longo prazo não me vejo a fazer 

o trabalho que faço hoje. 

10. Sim, foram sempre as mesmas desde que entrei há 3 anos. 

11. Sim, se calhar um bocadinho pelo reconhecimento que vão dando, porque sinto que 

o trabalho é valorizado, porque a minha opinião enquanto profissional é tida em 

conta … 

12. É assim, a instituição continua a ser muito atenta às nossas necessidades 

individuais. Se precisamos de uma troca de turno ou de ir a uma consulta. E a nível 

profissional também. Ainda não senti que o meu trabalho não fosse reconhecido.  

 

E5: 

1. Sou psicólogo e a minha função, sucintamente, é acompanhar o dia-a-dia dos 

utentes e ter uma postura técnica de acompanhamento quer aos colaboradores, mas 

principalmente às crianças e jovens. É ter uma atitude pedagógica e compreensiva 

das várias situações do dia-a-dia e ajudar a procurar as melhores soluções. 

2. Temos uma reunião de passagem de turno, onde são debatidas as situações recentes 

e a melhor forma de as abordar. Isto em equipa. Diligenciar em função dessas 

soluções propostas e isso vai desde contactos, informações e reuniões com 

parcerias. Existe ainda o acompanhamento individual de cada um dos meninos, que 

se podem compreender em atendimentos para debater os mais variados assuntos e 

problemáticas que eles apresentam e o acompanhamento a outras situações que eles 

necessitem, desde saúde, escolar e legal ou judicial. Especificamente, posso ter 

ainda atividades como rotina o acompanhamento do estudo, nas refeições, na 

realização de algumas tarefas da vida diária e higiene. Da parte mais técnica temos 

ainda o tratamento dos processos individuais. Todas estas tarefas para cada um dos 
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casos está direcionada para aquilo que é a convivência na instituição, nas suas 

dinâmicas, mas principalmente relacionadas com os interesses e projetos de vida de 

cada um dos jovens. Pontualmente temos outras atividades que vamos 

desenvolvendo com objetivos específicos, no sentido de proporcionar bem-estar, 

experiências agradáveis, de integração na comunidade, sempre na tentativa de se 

aliar as vontades e interesses dos jovens. E, no meu caso, com o objetivo 

psicopedagógico. 

3. Sim, diariamente. 

3.1. Normalmente cingem-se a situações de alguma desregulação emocional e 

comportamental por se verificar alguma frustração nos miúdos que, nem sempre 

reagem da maneira mais espectável e adequada. A intervenção em situação de 

crise é muito recorrente. São miúdos com muitas feridas para curar e que muitas 

vezes não entendem ou não percebem as suas causas. Por exemplo, o simples 

facto de se pedir autonomia funcional faz com que exista uma pequena crise 

pois em casa deles não tinham que realizar determinada tarefa pessoal tão 

simples como fazer a cama. E, dependendo da maneira de ser de cada um, as 

reações podem ser variadas, desde recusa, a birra, a saudades da família e a 

comparação com as vivências passadas e as atuais serem diferentes. E esta é a 

crise que estava a acontecer neste momento lá em cima. 

3.2. Estando eu presente tento resolver por mim próprio a situação, abordando o 

responsável ou o elemento destabilizador para perceber as razões que estão por 

detrás dessa situação. Através da compreensão, diálogo e análise tento ajudar a 

que o próprio encontre as soluções mais adequadas. Após algum time out eles 

normalmente conseguem solucionar a generalidade da situação, ou sozinhos ou 

com o nosso acompanhamento. Noutras situações mais sérias ou de maior 

dimensão, que por vezes se encontram, recorro à equipa técnica e educativa, 

dependendo da situação, ou ao diretor técnico ou entidades pertinentes (hospital 

…). 

4. O que mais me satisfaz é poder perceber que alguma diferença surge pela minha 

presença e ação nestas crianças e jovens. Mais nuns do que noutros, mas 

normalmente acontece em quase todos, e que essa diferença tem sempre o objetivo 
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de acompanhar a melhor evolução e desenvolvimento de cada um deles. E quando 

chegamos a esses resultados, por mais pequenos que sejam, faço questão de dar a 

conhecer a cada um deles, a partilhar com eles a alegria e satisfação de termos 

chegado lá juntos. Pode ser um pequeno passo, mas é muito importante e isso 

satisfaz. Quanto ao negativo, (risos) alguma coisa haverá. Mas é tudo externo aos 

miúdos, muitas vezes à própria instituição e profissão. São as dificuldades 

burocráticas dentro do sistema de promoção e proteção que necessitam talvez de um 

reajustamento. E uma maior compreensão das nossas vivências e convivências 

diárias com cada um e com todos e que nem sempre são entendidas ou ouvidas por 

quem tem poder de decisivo. Não quero estar a ser muito direto. 

5. De 0 a 10, 8. Há sempre alguma coisa que pode melhorar, há sempre recursos 

materiais, físicos e humanos que falham e que poderiam ser fulcrais para uma maior 

satisfação. No entanto naquilo que depende de mim, e que consigo controlar, sinto-

me bastante satisfeito. 

6. Sim, esforço-me por isso. Quando planifico, e mesmo quando improviso, o objetivo 

é o bem-estar e o desenvolvimento integral de cada um deles. E, das atividades e 

tarefas que tenho vindo a realizar ao longo da minha prática, peço-lhes sempre 

feedback e percebo muitas vezes, também pelas reações e pedidos deles a sua 

satisfação e bem-estar. 

7. Sociedade: Em geral? É difícil perceber isso no geral. Aquela mais próxima e de 

algum contacto, sinto algum reconhecimento e valorização. No geral, e tratando-se 

do tema do acolhimento institucional, a sociedade muitas vezes opina sem 

reconhecimento de causa e desvalorizam muitas vezes o papel de cada um dos 

profissionais destes casos. Vive, tem e significa para cada uma das pessoas com 

quem trabalho, crianças e jovens. Instituição: Sim, pela instituição sim. Dentro 

daquilo que são os recursos da instituição e as exigências que eu faço dentro do 

profissional, normalmente são concretizáveis. Por outro lado, a própria instituição 

… às vezes desafia a ter determinadas ações ou a dar um pouco mais. Entendo isso 

como valorização. 

8. Hum … é um ambiente pesado, intenso e difícil em comparação com muitos outros 

locais de trabalho. Pois, além das histórias de vida difíceis de cada uma das crianças 
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e jovens, das vivências e problemáticas passadas e atuais, existe sempre a 

necessidade de estar atento a sinais, comportamentos, interações e isso exige uma 

atenção constante e de certa forma, por vezes, um certo desgaste emocional, 

principalmente emocional e cognitivo. 

9. Não, já pensei se gostaria de mudar para outras áreas, mas isso tem a ver com 

interesses pessoais e profissionais. Mas acho que ultrapassando algumas situações 

pontuais consigo perfeitamente rever-me na realização desta função durante muito 

tempo. Complementando com outras funções é claro. 

10. Não foi assim há tanto tempo, mas, hum, tentei ambientar-me, apresentar-me aos 

miúdos em reunião de família onde foi criada a oportunidade de esclarecer o que eu 

vinha fazer, quem eu era e o papel que vinha desempenhar. Na generalidade foi 

estabelecida com os rapazes e facilmente nos entendemos, nos conhecemos. E fui 

muito bem recebido. Eles são uns porreiros, gostam de conhecer gente nova. 

11. Sim. Tal como disse há pouco a instituição tenta corresponder às minhas 

solicitações. Tem que haver compreensão de ambos os lados, isso acontece a maior 

parte das vezes, no entanto também tenho noção que tenho que ceder muitas vezes 

naquilo que são as funções que desempenho e que são necessárias da minha parte, 

mas que não são específicas da minha profissão. 

12. Sim, a instituição, dentro das possibilidades que tem, preocupa-se com isso. Nem 

sempre é fácil. As reuniões são regulares, existem de vários tipos, umas com mais 

frequência que outras, mas vão existindo. Em temos de formação, vamos 

participando em várias ações, normalmente nós identificamos e normalmente 

conseguem-se conjugar com os horários e com as funções a desempenhar. No bem-

estar pessoal tenta satisfazer aquilo que são as nossas necessidades, conjugando com 

as necessidades da instituição. 

 

E6: 

1. Educador. Várias atividades, além de caminhadas, passeios, atividades desportivas, 

churrascadas e jogos de lazer. 
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2. É receber os miúdos quando vêm da escola, preparação do lanche, visionamento e 

orientações diárias (estudo, banho, …). Depois do jantar, alguns miúdos estudam, 

no período de escola. Nas férias realizamos outras atividades. 

3. Sim. 

3.1.Descompensação de algum dos miúdos. O chamado, como eles dizem, andar à 

porrada uns com os outros. 

3.2.Nestas situações, depois de estar apaziguado, calma a situação, é recorrido ao 

diretor técnico. Depois o diretor deve dizer à direção. Mas tenta-se resolver. É 

feito um relatório, é avisado telefonicamente ou por email para depois avisar 

quem de direito, ou quem tem que fazer as coisas. 

4. Mais satisfaz é saber que os miúdos estão bem. Saber que estão bem fisicamente, 

mentalmente. O menos, ou menos melhor é saber que eles não querem saber da 

escola. Saber que mais tarde se vão arrepender obviamente. E saber que estes 

miúdos têm família e, apesar de tudo, não os conseguem ter em casa. 

5. Eu tento sempre ser o melhor. Há dias de tudo. Mas saio sempre de consciência 

tranquila. Mas uns 7, 8. Porque fico sempre com a sensação que preciso mais um 

bocadinho de tempo para dar mais alguma coisa. 

6. Sim, claro. Se não, não valia a pena. Porque eu penso neles no futuro. Eu já passei 

por essa idade pois os pais querem sempre o melhor. Eu quero ficar com a 

consciência de que fiz alguma coisa de útil. 

7. Sociedade: É assim, eu nunca tive o feedback do outro lado, mas penso que sim. 

Nós estamos a tratar de jovens … que é gratificante é pois temos miúdos que 

conseguem, e temos provas disso e outros que não. Mas estamos de consciência 

tranquila pois fizemos de tudo para que eles se integrassem na sociedade. 

Instituição: Sim. Porque efetivamente todo o trabalho que consigo realizar aqui é 

valorizado, é justificado com um bom serviço. 

8. O ambiente …  dentro do normal. O normal, o que é … a história de vida dos 

miúdos que aqui está dentro. Cada miúdo é trabalhado conforme as necessidades 

que tem. Há dias bons, outros menos bons, conforme. 

9. Não. 
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10. Posso … fez agora em abril, no dia 1 de abril, cinco anos. Fui trazido com o 

presidente da instituição, fui apresentado aos miúdos em reunião. Os miúdos com 

um ar de desconfiança. Mas mantive-me calmo, pronto a realizar uma tarefa que 

sabia que seria difícil. Obviamente que durante a primeira semana os miúdos 

tentaram me por à prova. Mas eu desde início lhes falei e disse “se me ajudarem 

também vos ajudarei. E se me tiverem como amigo terão tudo de mim, senão 

também têm aqui um inimigo”. Mas acho que valeu a pena pois estão alguns 

miúdos desde que entrei e ainda me respeitam. 

11. Sim. Porque põe à disposição tudo o que geralmente a gente pede para que os 

miúdos estejam bem. Também, se não fosse assim não faria sentido. 

12. Sim. Como estava a dizer. Há várias reuniões de equipa, para saber como temos …, 

estão atentos a nós física e psicologicamente. Há formações e seminários. E 

obviamente isso é tudo muito bom. Somos crescidos, mas faz-nos bem crescer mais. 

Sabendo que eles estão do nosso lado. 

 

E7: 

1. Sou monitor. Tomo conta das crianças, oriento, colaboro com os estudos, 

inspeciono. Mais ou menos isso. 

2. Estar atento ao comportamento dos jovens. Atender telefonemas, levar e ir buscar à 

escola. É basicamente isso. 

3. Sim. 

3.1. Conflitos de várias formas. Insultos, entre os rapazes. Questões de sumir 

pertences. Eles trocam às vezes as coisas sem comunicar a instituição, sem 

comunicar os monitores. 

3.2.Geralmente é passado para os técnicos porque a função de monitor é mais estar 

de olho no que está acontecendo. Passar para o técnico e para o diretor. E 

também fazer o registo. Qualquer acontecimento tem que fazer o registo. 

4. O aprendizado é o que mais satisfaz. A gente acaba participando da formação deles 

como pessoas da sociedade. Então é gratificante poder ajudar. O que menos satisfaz 

são os muitos conflitos entre eles. Briga, discussão … 

5. Satisfeito. 
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6. Sim. É ... porque … colabora com o desenvolvimento moral e intelectual das 

crianças. 

7. Sociedade: Sim, pois é uma forma de inclusão, possibilita uma nova vivência para 

os jovens poderem ser incluídos na sociedade. Instituição: Sim, não sei explicar 

isso. 

8. Ás vezes um pouco tumultuado e às vezes calmo. E … varia de acordo com o dia-a-

dia das crianças na escola e nas atividades extracurriculares. Muitas vezes eles 

trazem problemas de fora e que de certa forma acabam trazendo um desconforto 

para com os restantes. 

9. Sim. Porque de certa forma é um pouco stressante e devemos saber separar o nosso 

trabalho da nossa vida fora daqui. 

10. Sim. Eu vim para Portugal fazer um curso de treinador de futebol e comecei a fazer 

um estágio no clube do Vila Real com os traquinas. No decorrer dos encontros eu 

conheci o presidente Ricardo, da associação que me convidou para treinar a equipa 

que disputava um campeonato de futsal. E, com o passar do tempo, surgiu essa 

oportunidade e eu aceitei. No começo eles, meio que … eles testam a gente, para 

ver até onde vai sua paciência, fazem brincadeiras. Mas com o tempo foi ficando 

mais fácil trabalhar. 

11. Sim. Pois todo o conflito que surge, ocorrem reuniões, são passados para os jovens 

e também pelo facto de eles terem um plano de comportamento (plano nivelado). 

Eles são avaliados por quinzena. E nesse plano é registado todos os acontecimentos 

que são julgados e avaliados. 

12. Sim, contribui. Não sei responder. Flexibilidade de horários e pelo facto das 

reuniões também.  

 

E8: 

1. A minha tarefa basicamente é coordenar as equipas de trabalho. Seja ela equipa 

técnica, equipa educativa, as equipas de apoio. Elaboração da escala de serviço, os 

horários, levantamento das necessidades e satisfação das necessidades dos jovens. 

Cooperação com as entidades parceiras, como a segurança social ou outras 

entidades. 
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2. No dia-a-dia é mesmo … chegar ao trabalho, ler o livro de passagem de turno, 

pequenas conversas com os colaboradores acerca do que vai acontecer ou das 

tarefas agendadas para o dia. Depois depende das situações que estejam para 

resolver. 

3. É assim, situações problemáticas são sempre aquelas que envolvem ter que gerir 

recursos humanos. E situações que tenham a ver com os jovens. 

3.1. Normalmente quando tem a ver com os recursos humanos tem a ver com 

baixas. Tem que se assegurar os turnos. 

3.2. À direção. Em conjunto tentamos minimizar os constrangimentos. 

4. O que mais me satisfaz é a relação com os jovens, a interação, o ajudá-los a resolver 

algumas situações. O que menos satisfaz é ter que gerir, as vezes … a questão dos 

recursos humanos é complicada. 

5. Hum, podemos dizer que 7 num grau de 0 a 10. 

6. Sim, não realizo tarefas que tenham a ver diretamente com eles. Estou com eles … 

o meu papel é mais gerenciar para que tenham todas as necessidades satisfeitas e 

estejam satisfeitos na sua estadia aqui. Que tenham comida, mais nesse sentido. 

7. Sociedade: É assim, considero que o nosso papel, enquanto trabalhamos na 

instituição é tentar minimizar os prejuízos que estes jovens já têm. Se é valorizado 

ou não pela sociedade já é mais complicado responder. Instituição: Acho que sim, 

modo geral sim. 

8. O ambiente tem dias de tudo. Porque o nosso comportamento acaba por ser 

influenciado conforme corre o dia e do relacionamento com os jovens. 

9. Já. Porque às vezes … como o nosso papel é contribuir para que cada rapaz se torne 

um homem, às vezes não se consegue. E é frustrante ver que eles vão em 

determinado caminho e não conseguir alterar determinado comportamento. 

10. Eu lembro porque foi há pouco tempo. Apesar de ser uma função que eu já 

conhecia, e na mesma resposta social. Uma pessoa tem sempre um frio na barriga 

para se inteirar da situação. E conhecer os jovens e os colaboradores. A adaptação 

não foi difícil, mas também não foi muito fácil. Todas as instituições têm formas de 

funcionamento diferente e temos que conhecer primeiro. 



89 
 

11. É assim, na maioria das situações sim. Porque há uma boa comunicação entre a 

direção e a direção técnica e explorarmos os diferentes pontos de vista. 

12. É assim, nesse aspeto, não … é muito subjetivo porque no sentido em que sendo 

responsáveis pela direção técnica queremos sempre mais para realizarmos alguma 

atividade ou fazer alguma atuação a nível da organização interna. Às vezes essa 

satisfação tem a ver com aquilo que uma pessoa consegue nos objetivos a que se 

propôs. 
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Anexo 6: Primeira categorização 

 

Pergunta 1: Descreva-me a sua tarefa, a sua função na instituição? (que atividades realiza 

para desenvolver a sua tarefa/função) 

 

E1: Eu sou técnico. A minha tarefa é ser gestor de casa, acompanho as crianças na 

escola, no desporto, das famílias entre outros. Tem várias coisas implicadas, como o 

projeto de vida, entre outros. 

E2: Na cozinha. 

E3: Fazemos um pouquinho de tudo. É como a minha colega. Uma semana na cozinha e 

outra na roupa e na limpeza. 

E4: Assistente social. Faço acompanhamento aos rapazes em todas as áreas sociais. 

Atualmente faço também parte da educação. Depois fazemos um bocadinho de tudo, 

somos um bocadinho psicólogas, um bocadinho mães… 

E5: Sou psicólogo e a minha função, sucintamente, é acompanhar o dia-a-dia dos utentes 

e ter uma postura técnica de acompanhamento quer aos colaboradores, mas 

principalmente às crianças e jovens. É ter uma atitude pedagógica e compreensiva das 

várias situações do dia-a-dia e ajudar a procurar as melhores soluções. 

E6: Educador. Várias atividades, além de caminhadas, passeios, atividades desportivas, 

churrascadas e jogos de lazer. 

E7: Sou monitor. Tomo conta das crianças, oriento, colaboro com os estudos, 

inspeciono. Mais ou menos isso. 

E8: A minha tarefa basicamente é coordenar as equipas de trabalho. Seja ela equipa 

técnica, equipa educativa, as equipas de apoio. Elaboração da escala de serviço, os horários, 

levantamento das necessidades e satisfação das necessidades dos jovens. Cooperação 

com as entidades parceiras, como a segurança social ou outras entidades. 

Legenda: 

Acompanhamento diário das crianças – destacado amarelo; 

Acompanhamento técnico das necessidades das crianças – destacado verde; 

Coordenação das equipas de trabalho – destacado azul claro; 

Várias cores – diferentes profissões/funções na instituição. 
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Pergunta 2: Descreva-me o que se constitui como rotina no seu trabalho? (o que é rotineiro 

no dia-a-dia) 

 

E1: Depende, se é de manhã ou de tarde. Depende se é férias ou tempo de escola. De 

manhã é acompanhar as crianças. De tarde é reunir com a equipa. Depois depende do 

dia, pode ser para acompanhar na escola, a consultas, pode haver contactos a fazer com a 

família. Depende. Dar resposta ao acompanhamento em cada atividade. 

E2: Chego às 11h para tratar do almoço. Às 12:30h dou almoço aos meninos. Depois 

saio às 15h e tenho aquelas 2h de descanso. Depois entro às 17h, preparo o jantar e coisas 

que tenho para fazer. Até às 21h. às 19:30h os meninos jantam. Depois há a semana das 

limpezas. 

E3: Quando é na cozinha é lavar a loiça, fazer o almoço, o lanche e o jantar. E quando 

é na outra semana é tratar da casa, limpar a roupa, é um pouquinho de tudo. 

E4: As reuniões de equipa são uma rotina, as passagens de turno, dar a medicação, 

acompanhamento a consultas, acompanhamento dos rapazes na higiene pessoal, na 

realização dos trabalhos de casa. 

E5: Temos uma reunião de passagem de turno, onde são debatidas as situações recentes e 

a melhor forma de as abordar. Isto em equipa. Diligenciar em função dessas soluções 

propostas e isso vai desde contactos, informações e reuniões com parcerias. Existe ainda o 

acompanhamento individual de cada um dos meninos, que se podem compreender em 

atendimentos para debater os mais variados assuntos e problemáticas que eles apresentam e 

o acompanhamento a outras situações que eles necessitem, desde saúde, escolar e legal ou 

judicial. Especificamente, posso ter ainda atividades como rotina o acompanhamento do 

estudo, nas refeições, na realização de algumas tarefas da vida diária e higiene. Da parte 

mais técnica temos ainda o tratamento dos processos individuais. Todas estas tarefas para 

cada um dos casos está direcionada para aquilo que é a convivência na instituição, nas suas 

dinâmicas, mas principalmente relacionadas com os interesses e projetos de vida de cada um 

dos jovens. Pontualmente temos outras atividades que vamos desenvolvendo com 

objetivos específicos, no sentido de proporcionar bem-estar, experiências agradáveis, 

de integração na comunidade, sempre na tentativa de se aliar as vontades e interesses 

dos jovens. E, no meu caso, com o objetivo psicopedagógico. 
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E6: É receber os miúdos quando vêm da escola, preparação do lanche, visionamento e 

orientações diárias (estudo, banho, …). Depois do jantar, alguns miúdos estudam, no 

período de escola. Nas férias realizamos outras atividades. 

E7: Estar atento ao comportamento dos jovens. Atender telefonemas, levar e ir buscar à 

escola. É basicamente isso. 

E8: No dia-a-dia é mesmo … chegar ao trabalho, ler o livro de passagem de turno, 

pequenas conversas com os colaboradores acerca do que vai acontecer ou das tarefas 

agendadas para o dia. Depois depende das situações que estejam para resolver. 

 

Legenda:  

Acompanhamento diário das crianças – destacado amarelo; 

Acompanhamento técnico das necessidades das crianças – destacado verde; 

Coordenação das equipas de trabalho – destacado azul claro; 
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Pergunta 3: No desenrolar da sua tarefa/função surgem situações problemáticas? 

 

E1: Depende. Às vezes sim outras vezes não. Pode ter a ver com as famílias ou questões da 

casa. Podem ser do momento ou planeadas. 

E2: Não, não. 

E3: Não. Até agora ainda não, é sempre a mesma coisa. Também ainda estou cá há pouco 

tempo. 

E4: Sim. 

E5: Sim, diariamente. 

E6: Sim. 

E7: Sim. 

E8: É assim, situações problemáticas são sempre aquelas que envolvem ter que gerir 

recursos humanos. E situações que tenham a ver com os jovens. 

 

Legenda: 

 

Não – destacado azul; 

Sim – destacado vermelho; 

Ocasionalmente – destacado amarelo. 
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Pergunta 3.1: Se sim, pode relatar alguma/as dessa/as situações? 

 

E1: Hoje de manhã por exemplo, um rapaz acordou maldisposto. Eu perguntei o que 

tinha acontecido e ele não quis falar. Depois veio falar comigo, disse que escreveu uma 

carta ao tribunal para voltar para casa da mãe. Mas durante a noite pensou que se voltasse 

para a mãe não poderia contactar a avó, coisa que aqui faz. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Por exemplo, os desentendimentos entre eles, que são diários. O não quererem 

realizar algum tipo de rotina, higiene pessoal ou trabalhos de casa, portanto temos que 

andar em cima. 

E5: Normalmente cingem-se a situações de alguma desregulação emocional e 

comportamental por se verificar alguma frustração nos miúdos que, nem sempre reagem 

da maneira mais espectável e adequada. A intervenção em situação de crise é muito 

recorrente. São miúdos com muitas feridas para curar e que muitas vezes não entendem ou 

não percebem as suas causas. Por exemplo, o simples facto de se pedir autonomia funcional 

faz com que exista uma pequena crise pois em casa deles não tinham que realizar 

determinada tarefa pessoal tão simples como fazer a cama. E, dependendo da maneira de 

ser de cada um, as reações podem ser variadas, desde recusa, a birra, a saudades da família 

e a comparação com as vivências passadas e as atuais serem diferentes. E esta é a crise que 

estava a acontecer neste momento lá em cima. 

E6: Descompensação de algum dos miúdos. O chamado, como eles dizem, andar à 

porrada uns com os outros. 

E7: Conflitos de várias formas. Insultos, entre os rapazes. Questões de sumir pertences. 

Eles trocam às vezes as coisas sem comunicar a instituição, sem comunicar os monitores. 

E8: Normalmente quando tem a ver com os recursos humanos, tem a ver com baixas. 

Tem que se assegurar os turnos. 

 

Legenda: 

Desregulação emocional das crianças – destacado rosa; 

Desregulação comportamental das crianças – destacado roxo; 

Imprevistos técnicos – destacado cinzento. 
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Pergunta 3.2: Se sim, a quem costuma recorrer, ou o que costuma fazer nessas situações? 

E1: Depende, se for algo que possa resolver, resolvo. Senão falo com o gestor de caso 

daquela criança ou, em último caso, com o Diretor Técnico. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Primeiro a resolução no imediato com as estratégias que possamos dar. Depois 

recorro muito à equipa técnica ou à equipa educativa para tentar encontrar outras 

estratégias. 

E5: Estando eu presente tento resolver por mim próprio a situação, abordando o 

responsável ou o elemento destabilizador para perceber as razões que estão por detrás dessa 

situação. Através da compreensão, diálogo e análise tento ajudar a que o próprio encontre 

as soluções mais adequadas. Após algum time out eles normalmente conseguem solucionar 

a generalidade da situação, ou sozinhos ou com o nosso acompanhamento. Noutras 

situações mais sérias ou de maior dimensão, que por vezes se encontram, recorro à equipa 

técnica e educativa, dependendo da situação, ou ao diretor técnico ou entidades 

pertinentes (hospital …). 

E6: Nestas situações, depois de estar apaziguado, calma a situação, é recorrido ao 

diretor técnico. Depois o diretor deve dizer à direção. Mas tenta-se resolver. É feito um 

relatório, é avisado telefonicamente ou por email para depois avisar quem de direito, ou 

quem tem que fazer as coisas. 

E7: Geralmente é passado para os técnicos porque a função de monitor é mais estar de 

olho no que está acontecendo. Passar para o técnico e para o diretor. E também fazer o 

registo. Qualquer acontecimento tem que fazer o registo. 

E8: À direção. Em conjunto tentamos minimizar os constrangimentos. 

Legenda: 

Tentar resolver por si – destacado verde claro; 

Recorre ao Diretor Técnico – destacado rosa; 

Tenta resolver em conjunto com colegas – destacado azul claro; 

Recorre a um colega – destacado amarelo; 

Direção/Outras entidades – destacado cinzento; 

Procedimento – cor azul. 
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Pergunta 4: O que mais e menos a/o satisfaz na sua tarefa/função? 

 

E1: Mais me satisfaz é o contacto com as crianças e jovens e perceber que eles confiam 

em mim e que contribuo para a vida deles. Menos satisfaz é o contrário. Quando 

percebo que não estou a conseguir ajudar determinada criança. O que às vezes 

acontece. 

E2: Eu faço tudo com gosto. Eu estando a fazer as coisas com gosto corre melhor. Não 

tenho esses problemas. 

E3: Cozinhar é que não. Tenho que cozinhar, mas não é uma coisa que goste muito. 

Gosto mais de limpar, isso gosto. E tratar da roupa. 

E4: Mais é o contacto com os miúdos. O que menos me satisfaz é a indefinição da 

nossa função aqui dentro. Ou seja, o fazermos um bocadinho de tudo não é tão benéfico 

como possa parecer. 

E5: O que mais me satisfaz é poder perceber que alguma diferença surge pela minha 

presença e ação nestas crianças e jovens. Mais nuns do que noutros, mas normalmente 

acontece em quase todos, e que essa diferença tem sempre o objetivo de acompanhar a 

melhor evolução e desenvolvimento de cada um deles. E quando chegamos a esses 

resultados, por mais pequenos que sejam, faço questão de dar a conhecer a cada um deles, a 

partilhar com eles a alegria e satisfação de termos chegado lá juntos. Pode ser um pequeno 

passo, mas é muito importante e isso satisfaz. Quanto ao negativo, (risos) alguma coisa 

haverá. Mas é tudo externo aos miúdos, muitas vezes à própria instituição e profissão. São 

as dificuldades burocráticas dentro do sistema de promoção e proteção que 

necessitam talvez de um reajustamento. E uma maior compreensão das nossas vivências 

e convivências diárias com cada um e com todos e que nem sempre são entendidas ou 

ouvidas por quem tem poder de decisivo. Não quero estar a ser muito direto. 

E6: Mais satisfaz é saber que os miúdos estão bem. Saber que estão bem fisicamente, 

mentalmente. O menos, ou menos melhor é saber que eles não querem saber da escola. 

Saber que mais tarde se vão arrepender obviamente. E saber que estes miúdos têm 

família e, apesar de tudo, não os conseguem ter em casa. 
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E7: O aprendizado é o que mais satisfaz. A gente acaba participando da formação deles 

como pessoas da sociedade. Então é gratificante poder ajudar. O que menos satisfaz 

são os muitos conflitos entre eles. Briga, discussão … 

E8: O que mais me satisfaz é a relação com os jovens, a interação, o ajudá-los a 

resolver algumas situações. O que menos satisfaz é ter que gerir, as vezes … a questão 

dos recursos humanos é complicada. 

 

Legenda: 

Mais satisfaz é o contacto com os miúdos – destacado azul claro; 

Mais satisfaz são tarefas específicas da sua função – destacado azul; 

Mais satisfaz são conquistas pessoais – destacado cinzento; 

Menos satisfaz são possíveis resultados da sua função – destacado verde claro; 

Menos satisfaz tarefas específicas da sua função – destacado verde escuro; 

Menos satisfaz são alheias à instituição – destacado amarelo. 
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Pergunta 5: Como classificaria o seu grau de satisfação com a sua tarefa/função? 

 

E1: Não situaria no máximo, mas mais do que médio. Bastante satisfeito. 

E2: Satisfeitíssima. Pronto, fico satisfeita com aquilo que faço. 

E3: De 1 a 10? Ah, 8. 

E4: Talvez, neste momento esteja para aí num 7. 

E5: De 0 a 10, 8. Há sempre alguma coisa que pode melhorar, há sempre recursos 

materiais, físicos e humanos que falham e que poderiam ser fulcrais para uma maior 

satisfação. No entanto naquilo que depende de mim, e que consigo controlar, sinto-me 

bastante satisfeito. 

E6: Eu tento sempre ser o melhor. Há dias de tudo. Mas saio sempre de consciência 

tranquila. Mas uns 7, 8. Porque fico sempre com a sensação que preciso mais um bocadinho 

de tempo para dar mais alguma coisa. 

E7: Satisfeito. 

E8: Hum, podemos dizer que 7 num grau de 0 a 10. 

 

Legenda:  

Satisfeito – destacado rosa; 

Bastante satisfeito – destacado azul claro; 

Entre 7 e 8 (numa escala de 0 a 10) – destacado verde claro; 

Motivos da avaliação – cor roxo. 
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Pergunta 6: Considera que a sua tarefas e atividades que realiza contribuem para o bem-

estar das crianças e jovens com quem interage? Pode explicar porquê? 

 

E1: Sim. Porque é para isso que estou aqui. Se não achasse isso não estava aqui a fazer 

nada. 

E2: Sim, sei lá porquê … gostam muito da comidinha sim. 

E3: Sim, ah porque eles limpam, mas não é como nós. Têm a casa mais limpinha, a 

comida mais aconchegada. É diferente. 

E4: Sim. É o tal… o facto de realizarmos um trabalho próximo faz com que possamos 

estar mais atentos. E eles também precisam disso, de alguém que esteja próximo deles, 

que bem aproveitado só tem benefícios. 

E5: Sim, esforço-me por isso. Quando planifico, e mesmo quando improviso, o objetivo é 

o bem-estar e o desenvolvimento integral de cada um deles. E, das atividades e tarefas 

que tenho vindo a realizar ao longo da minha prática, peço-lhes sempre feedback e 

percebo muitas vezes, também pelas reações e pedidos deles a sua satisfação e bem-

estar. 

E6: Sim, claro. Se não, não valia a pena. Porque eu penso neles no futuro. Eu já passei por 

essa idade pois os pais querem sempre o melhor. Eu quero ficar com a consciência de 

que fiz alguma coisa de útil. 

E7: Sim. É ... porque … colabora com o desenvolvimento moral e intelectual das 

crianças. 

E8: Sim, não realizo tarefas que tenham a ver diretamente com eles. Estou com eles … o 

meu papel é mais gerenciar para que tenham todas as necessidades satisfeitas e 

estejam satisfeitos na sua estadia aqui. Que tenham comida, mais nesse sentido. 

 

Legenda: 

Sim – cor vermelha; 

Acredita no seu trabalho e na forma como este é realizado – destacado verde claro; 

Objetivo do seu trabalho é o bem-estar das crianças – destacado amarelo. 
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Pergunta 7: Sente que a tarefa/função que realiza é valorizada pela sociedade? E pela 

instituição? Porquê? 

 

E1: Sociedade: Nem tanto, acho que não muito. Porque acho que a sociedade em geral 

não sabe o que andamos aqui a fazer. Acham apenas que lhes damos de comer e de dormir 

e pronto. Instituição: Os elementos que estão voltados para isto valorizam. O conselho, 

funciona quase como a sociedade, também não valorizam muito. 

E2: Instituição: Ah sim. Sei lá. Sinto que estou a ser um bem precioso para os meninos. 

Sim, reconhecem o meu trabalho. 

E3: Sociedade: Sim. Então, acho que estamos a fazer um bem a estes meninos que também 

precisam. Eles têm tudo, mas se formos a ver não têm nada. Instituição: Sim, também é 

uma mais valia. 

E4: Sociedade: Não. Porque acho que neste tipo de trabalho há sempre quem aponte muito 

o dedo. Havia uma assistente social que disse que quando os miúdos entram para aqui as 

pessoas pensam que temos uma varinha de condam e eles ficam bons meninos. Mas nem 

sempre é possível fazer milagres. Instituição: Sim. Porque há realmente esta perceção do 

que cada um faz e da importância do nosso papel. Por isso depois é valorizado pois dão-nos 

determinadas funções que reconhecem que deve ser atribuído a uma assistente social. Por 

isso sim, sinto que o papel é reconhecido. 

E5: Sociedade: Em geral? É difícil perceber isso no geral. Aquela mais próxima e de 

algum contacto, sinto algum reconhecimento e valorização. No geral, e tratando-se do 

tema do acolhimento institucional, a sociedade muitas vezes opina sem 

reconhecimento de causa e desvalorizam muitas vezes o papel de cada um dos 

profissionais destes casos. Vive, tem e significa para cada uma das pessoas com quem 

trabalho, crianças e jovens. Instituição: Sim, pela instituição sim. Dentro daquilo que são 

os recursos da instituição e as exigências que eu faço dentro do profissional, normalmente 

são concretizáveis. Por outro lado, a própria instituição … às vezes desafia a ter 

determinadas ações ou a dar um pouco mais. Entendo isso como valorização. 

E6: Sociedade: É assim, eu nunca tive o feedback do outro lado, mas penso que sim. Nós 

estamos a tratar de jovens … que é gratificante é pois temos miúdos que conseguem, e 
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temos provas disso e outros que não. Mas estamos de consciência tranquila pois fizemos de 

tudo para que eles se integrassem na sociedade. Instituição: Sim. Porque efetivamente todo 

o trabalho que consigo realizar aqui é valorizado, é justificado com um bom serviço. 

E7: Sociedade: Sim, pois é uma forma de inclusão, possibilita uma nova vivência para os 

jovens poderem ser incluídos na sociedade. Instituição: Sim, não sei explicar isso. 

E8: Sociedade: É assim, considero que o nosso papel, enquanto trabalhamos na instituição 

é tentar minimizar os prejuízos que estes jovens já têm. Se é valorizado ou não pela 

sociedade já é mais complicado responder. Instituição: Acho que sim, modo geral sim. 

 

Legenda: 

Justificação da resposta dada à questão sobre a sociedade – cor vermelha; 

Justificação da resposta dada à questão sobre a instituição – cor azul; 

Sente que a sociedade valoriza – destacado a verde cinza; 

Sente que a sociedade não valoriza – destacado a cinzento; 

Sente que a instituição valoriza – destacado a azul claro; 

Sente que a instituição não valoriza – destacado a amarelo. 
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Pergunta 8: Como descreveria o ambiente na instituição onde trabalha? 

 

E1: Satisfatório. 

E2: Ah, é um ambiente familiar. Isto é uma casa. 

E3: É bom. Lá há dias mais coisos. Mas nada de problema. 

E4: O ambiente é agradável. Há conflitos em quase todas as instituições por onde 

passei, mas sim, é agradável. Há espírito de equipa, há algum espírito de equipa. 

E5: Hum … é um ambiente pesado, intenso e difícil em comparação com muitos outros 

locais de trabalho. Pois, além das histórias de vida difíceis de cada uma das crianças e 

jovens, das vivências e problemáticas passadas e atuais, existe sempre a necessidade de 

estar atento a sinais, comportamentos, interações e isso exige uma atenção constante e de 

certa forma, por vezes, um certo desgaste emocional, principalmente emocional e 

cognitivo. 

E6: O ambiente …  dentro do normal. O normal, o que é … a história de vida dos miúdos 

que aqui está dentro. Cada miúdo é trabalhado conforme as necessidades que tem. Há dias 

bons, outros menos bons, conforme. 

E7: Ás vezes um pouco tumultuado e às vezes calmo. E … varia de acordo com o dia-a-

dia das crianças na escola e nas atividades extracurriculares. Muitas vezes eles trazem 

problemas de fora e que de certa forma acabam trazendo um desconforto para com os 

restantes. 

E8: O ambiente tem dias de tudo. Porque o nosso comportamento acaba por ser 

influenciado conforme corre o dia e do relacionamento com os jovens. 

 

Legenda: 

Justificação da resposta dada – cor vermelha; 

Agradável/Bom/Satisfatório – destacado a verde claro; 

Pesado/Difícil – destacado a verde cinza; 

O normal, com dias bons e outros menos bons – destacado azul claro. 
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Pergunta 9: Já alguma vez teve vontade de deixar de realizar esta tarefa/função? Porquê? 

 

E1: Já, porque … sei lá, por várias razões. Uma delas é por não me sentir valorizado 

naquilo que faço. E outra é porque já estou há tantos anos que apetece-me fazer outra coisa. 

E2: Sim. Sei lá. Às vezes os miúdos também, que nos atinge o nosso limite de paciência. 

Mas depois pronto. Sei que eles precisam de mim. E como estou a trabalhar com gosto, 

tudo se ultrapassa. 

E3: Não. 

E4: Sim. Porque o ambiente nem sempre foi bom. Porque a proximidade com os miúdos 

nos traz alguns dissabores, porque é um trabalho exigente a nível físico e psicológico e 

porque quando penso na minha vida a longo prazo não me vejo a fazer o trabalho que faço 

hoje. 

E5: Não, já pensei se gostaria de mudar para outras áreas, mas isso tem a ver com 

interesses pessoais e profissionais. Mas acho que ultrapassando algumas situações pontuais 

consigo perfeitamente rever-me na realização desta função durante muito tempo. 

Complementando com outras funções é claro. 

E6: Não. 

E7: Sim. Porque de certa forma é um pouco stressante e devemos saber separar o nosso 

trabalho da nossa vida fora daqui. 

E8: Já. Porque às vezes … como o nosso papel é contribuir para que cada rapaz se torne 

um homem, às vezes não se consegue. E é frustrante ver que eles vão em determinado 

caminho e não conseguir alterar determinado comportamento. 

 

Legenda: 

Sim – destacado a amarelo; 

Não – destacado a rosa; 

Justificação relacionada à instituição – cor roxa; 

Justificação por razões pessoais – cor verde claro. 
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Pergunta 10: Lembra-se como foi a sua entrada na instituição e na tarefa que realiza? Pode 

relatar-nos como se fez a sua integração na instituição e tarefa? 

 

E1: Lembro. Na realidade quem criou a instituição fui eu, não houve bem integração. Fui 

eu e não só. Por isso foi ao contrário, quem integrou os primeiros miúdos fui eu e foi 

ótimo, foi quase a realização de um sonho, de uma missão. 

E2: Sim, vim assim um bocadinho … não sabia para o que vinha. Nunca tinha trabalhado 

numa instituição. Mas depois foi um anormal muito … foi, foi …. Fui bem-vinda, fui 

aceite pelos meninos. 

E3: Já não me lembro bem. Não fiz muito nesse dia. Tive na limpeza, a ver como 

funcionava, a conhecer os meninos, os funcionários foi mais apresentação. 

E4: Sim, foram sempre as mesmas (tarefas) desde que entrei, há 3 anos. 

E5: Não foi assim há tanto tempo, mas, hum, tentei ambientar-me, apresentar-me aos 

miúdos em reunião de família onde foi criada a oportunidade de esclarecer o que eu 

vinha fazer, quem eu era e o papel que vinha desempenhar. Na generalidade foi 

estabelecida com os rapazes e facilmente nos entendemos, nos conhecemos. E fui muito 

bem recebido. Eles são uns porreiros, gostam de conhecer gente nova. 

E6: Posso … fez agora em abril, no dia 1 de abril, cinco anos. Fui trazido com o presidente 

da instituição, fui apresentado aos miúdos em reunião. Os miúdos com um ar de 

desconfiança. Mas mantive-me calmo, pronto a realizar uma tarefa que sabia que seria 

difícil. Obviamente que durante a primeira semana os miúdos tentaram me por à prova. 

Mas eu desde início lhes falei e disse “se me ajudarem também vos ajudarei. E se me 

tiverem como amigo terão tudo de mim, senão também têm aqui um inimigo”. Mas acho 

que valeu a pena pois estão alguns miúdos desde que entrei e ainda me respeitam. 

E7: Sim. Eu vim para Portugal fazer um curso de treinador de futebol e comecei a fazer um 

estágio no clube do Vila Real com os traquinas. No decorrer dos encontros eu conheci o 

presidente Ricardo, da associação que me convidou para treinar a equipa que disputava um 

campeonato de futsal da Inatel. E, com o passar do tempo, surgiu essa oportunidade e eu 

aceitei. No começo eles, meio que … eles testam a gente, para ver até onde vai sua 

paciência, fazem brincadeiras. Mas com o tempo foi ficando mais fácil trabalhar. 
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E8: Eu lembro porque foi há pouco tempo. Apesar de ser uma função que eu já conhecia, e 

na mesma resposta social. Uma pessoa tem sempre um frio na barriga para se inteirar da 

situação. E conhecer os jovens e os colaboradores. A adaptação não foi difícil, mas 

também não foi muito fácil. Todas as instituições têm formas de funcionamento 

diferente e temos que conhecer primeiro. 

 

Legenda: 

Refere ter sido bem recebido – destacado a cinzento; 

Refere uma adaptação exigente – destacado a roxo. 

Foi convidado a trabalhar na instituição – cor rosa; 

Trabalha desde o início da instituição ou há bastante tempo (5 anos ou mais) – cor 

vermelha; 

Trabalha há pouco tempo na instituição – cor azul. 
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Pergunta 11: Considera que a sua instituição a/o apoia no exercício da sua tarefa/atividade? 

Porquê? 

 

E1: Sim. Temos o diretor técnico, que é o que está diretamente ligado a nós, que nos 

apoia em tudo, tudo o que é preciso, o que não é possível fazer sem ele. Ele está disponível. 

E2: Sim. Porque tem que apoiar, eu dependo dos meninos e eles de mim. A instituição 

apoia-me, é verdade. Se bem que ninguém é insubstituível. Mas uma pessoa depois 

começa a ganhar afeto por eles. 

E3: Sim. Se uma pessoa precisar de alguma coisa eles estão sempre prontos a ajudar. 

E4: Sim, se calhar um bocadinho pelo reconhecimento que vão dando, porque sinto 

que o trabalho é valorizado, porque a minha opinião enquanto profissional é tida em 

conta. 

E5: Sim. Tal como disse há pouco, a instituição tenta corresponder às minhas 

solicitações. Tem que haver compreensão de ambos os lados, isso acontece a maior parte 

das vezes, no entanto também tenho noção que tenho que ceder muitas vezes naquilo que 

são as funções que desempenho e que são necessárias da minha parte, mas que não são 

específicas da minha profissão. 

E6: Sim. Porque põe à disposição tudo o que geralmente a gente pede para que os 

miúdos estejam bem. Também, se não fosse assim não faria sentido. 

E7: Sim. Pois todo o conflito que surge, ocorrem reuniões (entre equipa), são passados 

para os jovens e também pelo facto de eles terem um plano de comportamento (plano 

nivelado). Eles são avaliados por quinzena. E nesse plano é registado todos os 

acontecimentos que são julgados e avaliados. 

E8: É assim, na maioria das situações sim. Porque há uma boa comunicação entre a 

direção e a direção técnica e explorarmos os diferentes pontos de vista. 

Legenda: 

Todos referem sentir apoio por parte da instituição – cor vermelha; 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere apoio da instituição, no geral – destacado a verde claro; 

Refere apoio dos colegas (equipa técnica) – destacado a rosa; 

Justificação da sua afirmação positiva – cor roxo. 
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Pergunta 12: Considera que a sua instituição contribui para o seu bem-estar pessoal e 

satisfação/desenvolvimento profissional? Porquê? De que forma? (Há reuniões de equipa 

para discutir os assuntos? Há formações específicas para a realização da tarefa/função?) 

 

E1: Sim, também. Na pessoa do diretor técnico também porque ele quer que 

estejamos bem. Ele tem em conta os nossos interesses pessoais para nos sentirmos 

tranquilos. Existem reuniões de equipa. Todos os dias. 

E2: Sim. Pessoal porque preciso do ordenado também. Preocupam-se com o meu bem-

estar. E preocupa-se muito. Não, era isso que gostava de fazer um dia, mas formações não. 

O que tiver de dizer ao Diretor Técnico digo, mas assim de reuniões não. 

E3: Sim. Também estou cá para aí há 1 mês, não tenho muito que falar. Mas para já não 

tenho nada que dizer, nem da instituição, nem dos colegas, nem dos meninos, nem do 

trabalho. 

E4: É assim, a instituição continua a ser muito atenta às nossas necessidades 

individuais. Se precisamos de uma troca de turno ou de ir a uma consulta. E a nível 

profissional também. Ainda não senti que o meu trabalho não fosse reconhecido. 

E5: Sim, a instituição, dentro das possibilidades que tem, preocupa-se com isso. Nem 

sempre é fácil. As reuniões são regulares, existem de vários tipos, umas com mais 

frequência que outras, mas vão existindo. Em temos de formação, vamos participando 

em várias ações, normalmente nós identificamos e normalmente conseguem-se 

conjugar com os horários e com as funções a desempenhar. No bem-estar pessoal 

tenta satisfazer aquilo que são as nossas necessidades, conjugando com as 

necessidades da instituição. 

E6: Sim. Como estava a dizer. Há várias reuniões de equipa, para saber como temos …, 

estão atentos a nós física e psicologicamente. Há formações e seminários. E obviamente 

isso é tudo muito bom. Somos crescidos, mas faz-nos bem crescer mais. Sabendo que eles 

estão do nosso lado. 

E7: Sim, contribui. Não sei responder. Flexibilidade de horários e pelo facto das 

reuniões também. 

E8: É assim, nesse aspeto, não … é muito subjetivo porque no sentido em que sendo 

responsáveis pela direção técnica queremos sempre mais para realizarmos alguma 
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atividade ou fazer alguma atuação a nível da organização interna. Às vezes essa 

satisfação tem a ver com aquilo que uma pessoa consegue nos objetivos a que se 

propôs. 

 

Legenda: 

Refere sentir o apoio da instituição – cor vermelha; 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere a existência de reuniões/formações – destacado a verde claro; 

Refere a preocupação da instituição com as suas necessidades e bem-estar – destacado a 

rosa; 
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Anexo 7: Segunda categorização 

 

Pergunta 1: Descreva-me a sua tarefa, a sua função na instituição? (que atividades realiza 

para desenvolver a sua tarefa/função) 

 

E1: Eu sou técnico. A minha tarefa é ser gestor de casa, acompanho as crianças na 

escola, no desporto, das famílias entre outros. Tem várias coisas implicadas, como o 

projeto de vida, entre outros. 

E2: Na cozinha. 

E3: Fazemos um pouquinho de tudo. É como a minha colega. Uma semana na cozinha e 

outra na roupa e na limpeza. 

E4: Assistente social. Faço acompanhamento aos rapazes em todas as áreas sociais. 

Atualmente faço também parte da educação. Depois fazemos um bocadinho de tudo, 

somos um bocadinho psicólogas, um bocadinho mães… 

E5: Sou psicólogo e a minha função, sucintamente, é acompanhar o dia-a-dia dos utentes 

e ter uma postura técnica de acompanhamento quer aos colaboradores, mas 

principalmente às crianças e jovens. É ter uma atitude pedagógica e compreensiva das 

várias situações do dia-a-dia e ajudar a procurar as melhores soluções. 

E6: Educador. Várias atividades (para os jovens), além de caminhadas, passeios, 

atividades desportivas, churrascadas e jogos de lazer. 

E7: Sou monitor. Tomo conta das crianças, oriento, colaboro com os estudos, 

inspeciono. Mais ou menos isso. 

E8: A minha tarefa basicamente é coordenar as equipas de trabalho. Seja ela equipa 

técnica, equipa educativa, as equipas de apoio. Elaboração da escala de serviço, os horários, 

levantamento das necessidades e satisfação das necessidades dos jovens. Cooperação 

com as entidades parceiras, como a segurança social ou outras entidades. 

 

Categoria 1: Função/tarefa 

Coordenação das equipas de trabalho – destacado azul claro; 

Técnico (assistente social, psicólogo, educador) – destacado amarelo; 

Assistente técnico (monitor) – destacado verde; 
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Assistentes operacionais – destacado rosa; 

Subcategoria 1.1: Atividades 

Acompanhamento diário das crianças – cor roxo; 

Acompanhamento técnico das necessidades das crianças – cor azul; 

Assistente operacional – cor amarelo. 
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Pergunta 2: Descreva-me o que se constitui como rotina no seu trabalho? (o que é rotineiro 

no dia-a-dia) 

 

E1: Depende, se é de manhã ou de tarde. Depende se é férias ou tempo de escola. De 

manhã é acompanhar as crianças. De tarde é reunir com a equipa. Depois depende do 

dia, pode ser para acompanhar na escola, a consultas, pode haver contactos a fazer com a 

família. Depende. Dar resposta ao acompanhamento em cada atividade. 

E2: Chego às 11h para tratar do almoço. Às 12:30h dou almoço aos meninos. Depois 

saio às 15h e tenho aquelas 2h de descanso. Depois entro às 17h, preparo o jantar e coisas 

que tenho para fazer. Até às 21h. às 19:30h os meninos jantam. Depois há a semana das 

limpezas. 

E3: Quando é na cozinha é lavar a loiça, fazer o almoço, o lanche e o jantar. E quando 

é na outra semana é tratar da casa, limpar a roupa, é um pouquinho de tudo. 

E4: As reuniões de equipa são uma rotina, as passagens de turno, dar a medicação, 

acompanhamento a consultas, acompanhamento dos rapazes na higiene pessoal, na 

realização dos trabalhos de casa. 

E5: Temos uma reunião de passagem de turno, onde são debatidas as situações recentes e 

a melhor forma de as abordar. Isto em equipa. Diligenciar em função dessas soluções 

propostas e isso vai desde contactos, informações e reuniões com parcerias. Existe ainda o 

acompanhamento individual de cada um dos meninos, que se podem compreender em 

atendimentos para debater os mais variados assuntos e problemáticas que eles apresentam e 

o acompanhamento a outras situações que eles necessitem, desde saúde, escolar e legal ou 

judicial. Especificamente, posso ter ainda atividades como rotina o acompanhamento do 

estudo, nas refeições, na realização de algumas tarefas da vida diária e higiene. Da parte 

mais técnica temos ainda o tratamento dos processos individuais. Todas estas tarefas para 

cada um dos casos está direcionada para aquilo que é a convivência na instituição, nas suas 

dinâmicas, mas principalmente relacionadas com os interesses e projetos de vida de cada um 

dos jovens. Pontualmente temos outras atividades que vamos desenvolvendo com 

objetivos específicos, no sentido de proporcionar bem-estar, experiências agradáveis, 

de integração na comunidade, sempre na tentativa de se aliar as vontades e interesses 

dos jovens. E, no meu caso, com o objetivo psicopedagógico. 
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E6: É receber os miúdos quando vêm da escola, preparação do lanche, visionamento e 

orientações diárias (estudo, banho, …). Depois do jantar, alguns miúdos estudam, no 

período de escola. Nas férias realizamos outras atividades. 

E7: Estar atento ao comportamento dos jovens. Atender telefonemas, levar e ir buscar à 

escola. É basicamente isso. 

E8: No dia-a-dia é mesmo … chegar ao trabalho, ler o livro de passagem de turno, 

pequenas conversas com os colaboradores acerca do que vai acontecer ou das tarefas 

agendadas para o dia. Depois depende das situações que estejam para resolver. 

 

Categoria 2: Atividades rotina 

Acompanhamento diário das crianças – destacado amarelo; 

Acompanhamento técnico das necessidades das crianças – destacado verde; 

Coordenação das equipas de trabalho – destacado azul claro; 

Assistente operacional – destacado rosa. 
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Pergunta 3: No desenrolar da sua tarefa/função surgem situações problemáticas? 

 

E1: Depende. Às vezes sim outras vezes não. Pode ter a ver com as famílias ou questões da 

casa. Podem ser do momento ou planeadas. 

E2: Não, não. 

E3: Não. Até agora ainda não, é sempre a mesma coisa. Também ainda estou cá há pouco 

tempo. 

E4: Sim. 

E5: Sim, diariamente. 

E6: Sim. 

E7: Sim. 

E8: É assim, situações problemáticas são sempre aquelas que envolvem ter que gerir 

recursos humanos. E situações que tenham a ver com os jovens.  

 

Categoria 3: Surgem situações problemáticas 

Não – destacado azul; 

Sim – destacado vermelho; 

Ocasionalmente – destacado amarelo. 
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Pergunta 3.1: Se sim, pode relatar alguma/as dessa/as situações? 

E1: Hoje de manhã por exemplo, um rapaz acordou maldisposto. Eu perguntei o que 

tinha acontecido e ele não quis falar. Depois veio falar comigo, disse que escreveu uma 

carta ao tribunal para voltar para casa da mãe. Mas durante a noite pensou que se voltasse 

para a mãe não poderia contactar a avó, coisa que aqui faz. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Por exemplo, os desentendimentos entre eles, que são diários. O não quererem 

realizar algum tipo de rotina, higiene pessoal ou trabalhos de casa, portanto temos que 

andar em cima. 

E5: Normalmente cingem-se a situações de alguma desregulação emocional e 

comportamental por se verificar alguma frustração nos miúdos que, nem sempre reagem 

da maneira mais espectável e adequada. A intervenção em situação de crise é muito 

recorrente. São miúdos com muitas feridas para curar e que muitas vezes não entendem ou 

não percebem as suas causas. Por exemplo, o simples facto de se pedir autonomia funcional 

faz com que exista uma pequena crise pois em casa deles não tinham que realizar 

determinada tarefa pessoal tão simples como fazer a cama. E, dependendo da maneira de 

ser de cada um, as reações podem ser variadas, desde recusa, a birra, a saudades da família 

e a comparação com as vivências passadas e as atuais serem diferentes. E esta é a crise que 

estava a acontecer neste momento lá em cima. 

E6: Descompensação de algum dos miúdos. O chamado, como eles dizem, andar à 

porrada uns com os outros. 

E7: Conflitos de várias formas. Insultos, entre os rapazes. Questões de sumir pertences. 

Eles trocam às vezes as coisas sem comunicar a instituição, sem comunicar os monitores. 

E8: Normalmente quando tem a ver com os recursos humanos, tem a ver com baixas. 

Tem que se assegurar os turnos. 

 

Categoria 4: Situações problemáticas 

Desregulação emocional das crianças – destacado rosa; 

Desregulação comportamental das crianças – destacado azul; 

Imprevistos técnicos – destacado cinzento. 
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Subcategoria 4.1: Motivos das problemáticas 

Questões familiares – cor vermelho; 

Tarefas de autonomia – cor azul; 

Tarefas de rotina – cor roxo; 

Desaparecimento de pertences – cor laranja; 

Brigas – cor rosa; 

Recursos humanos – cor amarelo. 
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Pergunta 3.2: Se sim, a quem costuma recorrer, ou o que costuma fazer nessas situações? 

 

E1: Depende, se for algo que possa resolver, resolvo. Senão falo com o gestor de caso 

daquela criança ou, em último caso, com o Diretor Técnico. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Primeiro a resolução no imediato com as estratégias que possamos dar. Depois 

recorro muito à equipa técnica ou à equipa educativa para tentar encontrar outras 

estratégias. 

E5: Estando eu presente tento resolver por mim próprio a situação, abordando o 

responsável ou o elemento destabilizador para perceber as razões que estão por detrás dessa 

situação. Através da compreensão, diálogo e análise tento ajudar a que o próprio encontre 

as soluções mais adequadas. Após algum time out eles normalmente conseguem solucionar 

a generalidade da situação, ou sozinhos ou com o nosso acompanhamento. Noutras 

situações mais sérias ou de maior dimensão, que por vezes se encontram, recorro à equipa 

técnica e educativa, dependendo da situação, ou ao diretor técnico ou entidades 

pertinentes (hospital …). 

E6: Nestas situações, depois de estar apaziguado, calma a situação, é recorrido ao 

diretor técnico. Depois o diretor deve dizer à direção. Mas tenta-se resolver. É feito um 

relatório, é avisado telefonicamente ou por email para depois avisar quem de direito, ou 

quem tem que fazer as coisas. 

E7: Geralmente é passado para os técnicos porque a função de monitor é mais estar de 

olho no que está acontecendo. Passar para o técnico e para o diretor. E também fazer o 

registo. Qualquer acontecimento tem que fazer o registo. 

E8: À direção. Em conjunto tentamos minimizar os constrangimentos. 

 

Categoria 5: Como solucionar situações problemáticas 

Tentar resolver por si – destacado verde claro; 

Recorre ao Diretor Técnico – destacado rosa; 

Tenta resolver em conjunto com colegas – destacado azul claro; 

Recorre á equipa técnica – destacado amarelo; 
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Direção – destacado verde cinza; 

Outras entidades – destacado cinzento; 

Subcategoria 5.1: Procedimento 

Diálogo – cor vermelho; 

Realização de relatório/registo – cor azul; 

Avisar responsáveis – cor rosa. 
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Pergunta 4: O que mais e menos a/o satisfaz na sua tarefa/função? 

 

E1: Mais me satisfaz é o contacto com as crianças e jovens e perceber que eles confiam 

em mim e que contribuo para a vida deles. Menos satisfaz é o contrário. Quando 

percebo que não estou a conseguir ajudar determinada criança. O que às vezes 

acontece. 

E2: Eu faço tudo com gosto. Eu estando a fazer as coisas com gosto corre melhor. Não 

tenho esses problemas. 

E3: Cozinhar é que não. Tenho que cozinhar, mas não é uma coisa que goste muito. 

Gosto mais de limpar, isso gosto. E tratar da roupa. 

E4: Mais é o contacto com os miúdos. O que menos me satisfaz é a indefinição da 

nossa função aqui dentro. Ou seja, o fazermos um bocadinho de tudo não é tão benéfico 

como possa parecer. 

E5: O que mais me satisfaz é poder perceber que alguma diferença surge pela minha 

presença e ação nestas crianças e jovens. Mais nuns do que noutros, mas normalmente 

acontece em quase todos, e que essa diferença tem sempre o objetivo de acompanhar a 

melhor evolução e desenvolvimento de cada um deles. E quando chegamos a esses 

resultados, por mais pequenos que sejam, faço questão de dar a conhecer a cada um deles, a 

partilhar com eles a alegria e satisfação de termos chegado lá juntos. Pode ser um pequeno 

passo, mas é muito importante e isso satisfaz. Quanto ao negativo, (risos) alguma coisa 

haverá. Mas é tudo externo aos miúdos, muitas vezes à própria instituição e profissão. São 

as dificuldades burocráticas dentro do sistema de promoção e proteção que 

necessitam talvez de um reajustamento. E uma maior compreensão das nossas vivências 

e convivências diárias com cada um e com todos e que nem sempre são entendidas ou 

ouvidas por quem tem poder de decisivo. Não quero estar a ser muito direto. 

E6: Mais satisfaz é saber que os miúdos estão bem. Saber que estão bem fisicamente, 

mentalmente. O menos, ou menos melhor é saber que eles não querem saber da escola. 

Saber que mais tarde se vão arrepender obviamente. E saber que estes miúdos têm 

família e, apesar de tudo, não os conseguem ter em casa. 
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E7: O aprendizado é o que mais satisfaz. A gente acaba participando da formação deles 

como pessoas da sociedade. Então é gratificante poder ajudar. O que menos satisfaz 

são os muitos conflitos entre eles. Briga, discussão … 

E8: O que mais me satisfaz é a relação com os jovens, a interação, o ajudá-los a 

resolver algumas situações. O que menos satisfaz é ter que gerir, as vezes … a questão 

dos recursos humanos é complicada. 

 

Categoria 6: Mais satisfaz na sua função 

Contacto com as crianças – destacado azul claro; - Tendência para referir o contacto com as 

crianças 

Tarefas específicas da sua função – destacado azul; 

Conquistas pessoais – destacado cinzento; 

Categoria 7: Menos satisfaz na sua função 

Possíveis resultados da sua função – destacado verde claro; 

Tarefas específicas da sua função – destacado verde cinza; 

Situações alheias à instituição – destacado amarelo; 

Vivências das crianças – destacado rosa. 
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Pergunta 5: Como classificaria o seu grau de satisfação com a sua tarefa/função? 

 

E1: Não situaria no máximo, mas mais do que médio. Bastante satisfeito. 

E2: Satisfeitíssima. Pronto, fico satisfeita com aquilo que faço. 

E3: De 1 a 10? Ah, 8. (bastante satisfeito) 

E4: Talvez, neste momento esteja para aí num 7. (satisfeito) 

E5: De 0 a 10, 8. Há sempre alguma coisa que pode melhorar, há sempre recursos 

materiais, físicos e humanos que falham e que poderiam ser fulcrais para uma maior 

satisfação. No entanto naquilo que depende de mim, e que consigo controlar, sinto-me 

bastante satisfeito. 

E6: Eu tento sempre ser o melhor. Há dias de tudo. Mas saio sempre de consciência 

tranquila. Mas uns 7, 8 (satisfeito). Porque fico sempre com a sensação que preciso mais 

um bocadinho de tempo para dar mais alguma coisa. 

E7: Satisfeito. 

E8: Hum, podemos dizer que 7 num grau de 0 a 10. (satisfeito) 

 

Categoria 8: Grau de satisfação 

Satisfeito – destacado rosa; 

Bastante satisfeito – destacado azul claro; 

Satisfeitíssimo – destacado verde claro; 

Subcategoria 8.1: Justificação 

Reconhece que há algo a melhorar – cor roxo. 
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Pergunta 6: Considera que a sua tarefas e atividades que realiza contribuem para o bem-

estar das crianças e jovens com quem interage? Pode explicar porquê? 

 

E1: Sim. Porque é para isso que estou aqui. Se não achasse isso não estava aqui a fazer 

nada. 

E2: Sim, sei lá porquê … gostam muito da comidinha sim. 

E3: Sim, ah porque eles limpam, mas não é como nós. Têm a casa mais limpinha, a 

comida mais aconchegada. É diferente. 

E4: Sim. É o tal… o facto de realizarmos um trabalho próximo faz com que possamos 

estar mais atentos. E eles também precisam disso, de alguém que esteja próximo deles, 

que bem aproveitado só tem benefícios. 

E5: Sim, esforço-me por isso. Quando planifico, e mesmo quando improviso, o objetivo é 

o bem-estar e o desenvolvimento integral de cada um deles. E, das atividades e tarefas 

que tenho vindo a realizar ao longo da minha prática, peço-lhes sempre feedback e 

percebo muitas vezes, também pelas reações e pedidos deles a sua satisfação e bem-

estar. 

E6: Sim, claro. Se não, não valia a pena. Porque eu penso neles no futuro. Eu já passei por 

essa idade pois os pais querem sempre o melhor. Eu quero ficar com a consciência de 

que fiz alguma coisa de útil. 

E7: Sim. É ... porque … colabora com o desenvolvimento moral e intelectual das 

crianças. 

E8: Sim, não realizo tarefas que tenham a ver diretamente com eles. Estou com eles … o 

meu papel é mais gerenciar para que tenham todas as necessidades satisfeitas e 

estejam satisfeitos na sua estadia aqui. Que tenham comida, mais nesse sentido. 

 

Categoria 9: Bem-estar das crianças 

Sim – cor vermelha; (Todos responderam sim) 

Subcategoria 9.1: Justificação 

Acredita no seu trabalho e na forma como este é realizado – destacado verde claro; 

Objetivo do seu trabalho é o bem-estar das crianças – destacado amarelo. – Tendência para 

referir que o objetivo do seu trabalho é o bem-estar das crianças. 
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Pergunta 7: Sente que a tarefa/função que realiza é valorizada pela sociedade? E pela 

instituição? Porquê? 

 

E1: Sociedade: Nem tanto, acho que não muito. Porque acho que a sociedade em geral 

não sabe o que andamos aqui a fazer. Acham apenas que lhes damos de comer e de dormir 

e pronto. Instituição: Os elementos que estão voltados para isto valorizam. O conselho, 

funciona quase como a sociedade, também não valorizam muito. 

E2: Instituição: Ah sim. Sei lá. Sinto que estou a ser um bem precioso para os meninos. 

Sim, reconhecem o meu trabalho. 

E3: Sociedade: Sim. Então, acho que estamos a fazer um bem a estes meninos que também 

precisam. Eles têm tudo, mas se formos a ver não têm nada. Instituição: Sim, também é 

uma mais valia. 

E4: Sociedade: Não. Porque acho que neste tipo de trabalho há sempre quem aponte muito 

o dedo. Havia uma assistente social que disse que quando os miúdos entram para aqui as 

pessoas pensam que temos uma varinha de condam e eles ficam bons meninos. Mas nem 

sempre é possível fazer milagres. Instituição: Sim. Porque há realmente esta perceção do 

que cada um faz e da importância do nosso papel. Por isso depois é valorizado pois dão-nos 

determinadas funções que reconhecem que deve ser atribuído a uma assistente social. Por 

isso sim, sinto que o papel é reconhecido. 

E5: Sociedade: Em geral? É difícil perceber isso no geral. Aquela mais próxima e de 

algum contacto, sinto algum reconhecimento e valorização. No geral, e tratando-se do 

tema do acolhimento institucional, a sociedade muitas vezes opina sem 

reconhecimento de causa e desvalorizam muitas vezes o papel de cada um dos 

profissionais destes casos. Vive, tem e significa para cada uma das pessoas com quem 

trabalho, crianças e jovens. Instituição: Sim, pela instituição sim. Dentro daquilo que são 

os recursos da instituição e as exigências que eu faço dentro do profissional, normalmente 

são concretizáveis. Por outro lado, a própria instituição … às vezes desafia a ter 

determinadas ações ou a dar um pouco mais. Entendo isso como valorização. 

E6: Sociedade: É assim, eu nunca tive o feedback do outro lado, mas penso que sim. Nós 

estamos a tratar de jovens … que é gratificante é pois temos miúdos que conseguem, e 
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temos provas disso e outros que não. Mas estamos de consciência tranquila pois fizemos de 

tudo para que eles se integrassem na sociedade. Instituição: Sim. Porque efetivamente todo 

o trabalho que consigo realizar aqui é valorizado, é justificado com um bom serviço. 

E7: Sociedade: Sim, pois é uma forma de inclusão, possibilita uma nova vivência para os 

jovens poderem ser incluídos na sociedade. Instituição: Sim, não sei explicar isso. 

E8: Sociedade: É assim, considero que o nosso papel, enquanto trabalhamos na instituição 

é tentar minimizar os prejuízos que estes jovens já têm. Se é valorizado ou não pela 

sociedade já é mais complicado responder. Instituição: Acho que sim, modo geral sim. 

 

Categoria 10: Perceção sobre a sociedade 

Sente que a sociedade valoriza – destacado a verde cinza; 

Sente que a sociedade não valoriza – destacado a cinzento; 

Subcategoria 10.1: Justificação 

Desconhecimento – cor vermelho; 

A sociedade reconhece que o trabalho realizado é o melhor para as crianças – cor azul; 

Criticismo – cor roxo; 

Inclusão dos jovens na sociedade – cor rosa; 

Categoria 11: Perceção sobre a instituição 

Sente que a instituição valoriza – destacado a azul claro; 

Sente que a instituição não valoriza – destacado a amarelo. 

Subcategoria 11.1: Justificação 

Sente que o seu trabalho é valorizado – cor verde; 

Reconhecimento da sua tarefa/função – cor laranja. 
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Pergunta 8: Como descreveria o ambiente na instituição onde trabalha? 

E1: Satisfatório. 

E2: Ah, é um ambiente familiar. Isto é uma casa. 

E3: É bom. Lá há dias mais coisos. Mas nada de problema. 

E4: O ambiente é agradável. Há conflitos em quase todas as instituições por onde 

passei, mas sim, é agradável. Há espírito de equipa, há algum espírito de equipa. 

E5: Hum … é um ambiente pesado, intenso e difícil em comparação com muitos outros 

locais de trabalho. Pois, além das histórias de vida difíceis de cada uma das crianças e 

jovens, das vivências e problemáticas passadas e atuais, existe sempre a necessidade de 

estar atento a sinais, comportamentos, interações e isso exige uma atenção constante e de 

certa forma, por vezes, um certo desgaste emocional, principalmente emocional e 

cognitivo. 

E6: O ambiente …  dentro do normal. O normal, o que é … a história de vida dos miúdos 

que aqui está dentro. Cada miúdo é trabalhado conforme as necessidades que tem. Há dias 

bons, outros menos bons, conforme. 

E7: Ás vezes um pouco tumultuado e às vezes calmo. E … varia de acordo com o dia-a-

dia das crianças na escola e nas atividades extracurriculares. Muitas vezes eles trazem 

problemas de fora e que de certa forma acabam trazendo um desconforto para com os 

restantes. 

E8: O ambiente tem dias de tudo. Porque o nosso comportamento acaba por ser 

influenciado conforme corre o dia e do relacionamento com os jovens. 

 

Categoria 12: Ambiente da instituição 

Satisfatório – destacado a cinzento; 

Agradável/Bom – destacado a verde claro; 

Pesado/Difícil – destacado a verde cinza; 

O normal, com dias bons e outros menos bons – destacado azul claro. 

Subcategoria 12.1: Justificação 

Histórias de vida difíceis das crianças – cor vermelho; 

Desgaste emocional – cor azul; 

Influência das crianças no comportamento dos funcionários – cor verde; 
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Pergunta 9: Já alguma vez teve vontade de deixar de realizar esta tarefa/função? Porquê? 

 

E1: Já, porque … sei lá, por várias razões. Uma delas é por não me sentir valorizado 

naquilo que faço. E outra é porque já estou há tantos anos que apetece-me fazer outra coisa. 

E2: Sim. Sei lá. Às vezes os miúdos também, que nos atinge o nosso limite de paciência. 

Mas depois pronto. Sei que eles precisam de mim. E como estou a trabalhar com gosto, 

tudo se ultrapassa. 

E3: Não. 

E4: Sim. Porque o ambiente nem sempre foi bom. Porque a proximidade com os miúdos 

nos traz alguns dissabores, porque é um trabalho exigente a nível físico e psicológico e 

porque quando penso na minha vida a longo prazo não me vejo a fazer o trabalho que faço 

hoje. 

E5: Não, já pensei se gostaria de mudar para outras áreas, mas isso tem a ver com 

interesses pessoais e profissionais. Mas acho que ultrapassando algumas situações pontuais 

consigo perfeitamente rever-me na realização desta função durante muito tempo. 

Complementando com outras funções é claro. 

E6: Não. 

E7: Sim. Porque de certa forma é um pouco stressante e devemos saber separar o nosso 

trabalho da nossa vida fora daqui. 

E8: Já. Porque às vezes … como o nosso papel é contribuir para que cada rapaz se torne 

um homem, às vezes não se consegue. E é frustrante ver que eles vão em determinado 

caminho e não conseguir alterar determinado comportamento. 

 

Categoria 13: Vontade de sair da instituição 

Sim – destacado a amarelo; 

Não – destacado a rosa; 

Subcategoria 13.1: Vontade de sair por motivos ligados à instituição 

Não se sente valorizado – cor vermelho; 

Relação com as crianças – cor azul; 

Ambiente da instituição – cor roxa; 

Desgaste/stress – cor laranja; 



126 
 

Frustração – cor verde; 

Subcategoria 13.2: Vontade de sair por motivos pessoais 

Procura novos desafios – cor rosa. 
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Pergunta 10: Lembra-se como foi a sua entrada na instituição e na tarefa que realiza? Pode 

relatar-nos como se fez a sua integração na instituição e tarefa? 

 

E1: Lembro. Na realidade quem criou a instituição fui eu, não houve bem integração. Fui 

eu e não só. Por isso foi ao contrário, quem integrou os primeiros miúdos fui eu e foi 

ótimo, foi quase a realização de um sonho, de uma missão. 

E2: Sim, vim assim um bocadinho … não sabia para o que vinha. Nunca tinha trabalhado 

numa instituição. Mas depois foi um anormal muito … foi, foi …. Fui bem-vinda, fui 

aceite pelos meninos. 

E3: Já não me lembro bem. Não fiz muito nesse dia. Tive na limpeza, a ver como 

funcionava, a conhecer os meninos, os funcionários foi mais apresentação. 

E4: Sim, foram sempre as mesmas (tarefas) desde que entrei, há 3 anos. 

E5: Não foi assim há tanto tempo, mas, hum, tentei ambientar-me, apresentar-me aos 

miúdos em reunião de família onde foi criada a oportunidade de esclarecer o que eu 

vinha fazer, quem eu era e o papel que vinha desempenhar. Na generalidade foi 

estabelecida com os rapazes e facilmente nos entendemos, nos conhecemos. E fui muito 

bem recebido. Eles são uns porreiros, gostam de conhecer gente nova. 

E6: Posso … fez agora em abril, no dia 1 de abril, cinco anos. Fui trazido com o presidente 

da instituição, fui apresentado aos miúdos em reunião. Os miúdos com um ar de 

desconfiança. Mas mantive-me calmo, pronto a realizar uma tarefa que sabia que seria 

difícil. Obviamente que durante a primeira semana os miúdos tentaram me por à prova. 

Mas eu desde início lhes falei e disse “se me ajudarem também vos ajudarei. E se me 

tiverem como amigo terão tudo de mim, senão também têm aqui um inimigo”. Mas acho 

que valeu a pena pois estão alguns miúdos desde que entrei e ainda me respeitam. 

E7: Sim. Eu vim para Portugal fazer um curso de treinador de futebol e comecei a fazer um 

estágio no clube do Vila Real com os traquinas. No decorrer dos encontros eu conheci o 

presidente Ricardo, da associação que me convidou para treinar a equipa que disputava um 

campeonato de futsal da Inatel. E, com o passar do tempo, surgiu essa oportunidade e eu 

aceitei. No começo eles, meio que … eles testam a gente, para ver até onde vai sua 

paciência, fazem brincadeiras. Mas com o tempo foi ficando mais fácil trabalhar. 
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E8: Eu lembro porque foi há pouco tempo. Apesar de ser uma função que eu já conhecia, e 

na mesma resposta social. Uma pessoa tem sempre um frio na barriga para se inteirar da 

situação. E conhecer os jovens e os colaboradores. A adaptação não foi difícil, mas 

também não foi muito fácil. Todas as instituições têm formas de funcionamento 

diferente e temos que conhecer primeiro. 

 

Categoria 14: Receção à instituição 

Refere ter sido bem recebido (fácil adaptação) – destacado a cinzento; 

Refere uma adaptação exigente – destacado a rosa; 

Subcategoria 14.1: Procedimento 

Foi quem integrou as primeiras crianças – cor rosa; 

Num primeiro momento, conheceu a instituição e a sua função – cor vermelho; 

Foi apresentado em reunião – cor azul; 

Categoria 15: Tempo de trabalho na instituição 

Trabalha desde o início da instituição ou há bastante tempo (5 anos ou mais) – destacado 

azul; 

Trabalha há pouco tempo na instituição – destacado amarelo. 
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Pergunta 11: Considera que a sua instituição a/o apoia no exercício da sua tarefa/atividade? 

Porquê? 

 

E1: Sim. Temos o diretor técnico, que é o que está diretamente ligado a nós, que nos 

apoia em tudo, tudo o que é preciso, o que não é possível fazer sem ele. Ele está disponível. 

E2: Sim. Porque tem que apoiar, eu dependo dos meninos e eles de mim. A instituição 

apoia-me, é verdade. Se bem que ninguém é insubstituível. Mas uma pessoa depois 

começa a ganhar afeto por eles. 

E3: Sim. Se uma pessoa precisar de alguma coisa eles estão sempre prontos a ajudar. 

E4: Sim, se calhar um bocadinho pelo reconhecimento que vão dando, porque sinto 

que o trabalho é valorizado, porque a minha opinião enquanto profissional é tida em 

conta. 

E5: Sim. Tal como disse há pouco, a instituição tenta corresponder às minhas 

solicitações. Tem que haver compreensão de ambos os lados, isso acontece a maior parte 

das vezes, no entanto também tenho noção que tenho que ceder muitas vezes naquilo que 

são as funções que desempenho e que são necessárias da minha parte, mas que não são 

específicas da minha profissão. 

E6: Sim. Porque põe à disposição tudo o que geralmente a gente pede para que os 

miúdos estejam bem. Também, se não fosse assim não faria sentido. 

E7: Sim. Pois todo o conflito que surge, ocorrem reuniões (entre equipa), são passados 

para os jovens e também pelo facto de eles terem um plano de comportamento (plano 

nivelado). Eles são avaliados por quinzena. E nesse plano é registado todos os 

acontecimentos que são julgados e avaliados. 

E8: É assim, na maioria das situações sim. Porque há uma boa comunicação entre a 

direção e a direção técnica e explorarmos os diferentes pontos de vista. 

 

Categoria 16: Apoio da instituição 

Todos referem sentir apoio por parte da instituição – cor vermelha; 

Subcategoria 16.1: Quem referem 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere apoio da instituição, no geral – destacado a verde claro; 
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Refere apoio dos colegas (equipa técnica) – destacado a rosa; 

Subcategoria 16.2: Justificação 

Sente apoio por parte do diretor técnico – cor azul; 

Sente o seu trabalho reconhecido e valorizado – cor laranja; 

Sente que a instituição apoia – cor rosa; 

Trabalho em equipa – cor amarelo; 

Organização do trabalho na instituição – cor roxo; 

Boa comunicação entre a direção e a direção técnica – cor verde.  
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Pergunta 12: Considera que a sua instituição contribui para o seu bem-estar pessoal e 

satisfação/desenvolvimento profissional? Porquê? De que forma? (Há reuniões de equipa 

para discutir os assuntos? Há formações específicas para a realização da tarefa/função?) 

 

E1: Sim, também. Na pessoa do diretor técnico também porque ele quer que 

estejamos bem. Ele tem em conta os nossos interesses pessoais para nos sentirmos 

tranquilos. Existem reuniões de equipa. Todos os dias. 

E2: Sim. Pessoal porque preciso do ordenado também. Preocupam-se com o meu bem-

estar. E preocupa-se muito. Não, era isso que gostava de fazer um dia, mas formações não. 

O que tiver de dizer ao Diretor técnico digo, mas assim de reuniões não. 

E3: Sim. Também estou cá para aí há 1 mês, não tenho muito que falar. Mas para já não 

tenho nada que dizer, nem da instituição, nem dos colegas, nem dos meninos, nem do 

trabalho. 

E4: É assim, a instituição continua a ser muito atenta às nossas necessidades 

individuais. Se precisamos de uma troca de turno ou de ir a uma consulta. E a nível 

profissional também. Ainda não senti que o meu trabalho não fosse reconhecido. 

E5: Sim, a instituição, dentro das possibilidades que tem, preocupa-se com isso. Nem 

sempre é fácil. As reuniões são regulares, existem de vários tipos, umas com mais 

frequência que outras, mas vão existindo. Em temos de formação, vamos participando 

em várias ações, normalmente nós identificamos e normalmente conseguem-se 

conjugar com os horários e com as funções a desempenhar. No bem-estar pessoal 

tenta satisfazer aquilo que são as nossas necessidades, conjugando com as 

necessidades da instituição. 

E6: Sim. Como estava a dizer. Há várias reuniões de equipa, para saber como temos …, 

estão atentos a nós física e psicologicamente. Há formações e seminários. E obviamente 

isso é tudo muito bom. Somos crescidos, mas faz-nos bem crescer mais. Sabendo que eles 

estão do nosso lado. 

E7: Sim, contribui. Não sei responder. Flexibilidade de horários e pelo facto das 

reuniões também. 
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E8: É assim, nesse aspeto, não … é muito subjetivo porque no sentido em que sendo 

responsáveis pela direção técnica queremos sempre mais para realizarmos alguma 

atividade ou fazer alguma atuação a nível da organização interna. Às vezes essa 

satisfação tem a ver com aquilo que uma pessoa consegue nos objetivos a que se 

propôs. 

 

Categoria 17: A instituição contribui para o seu bem-estar 

Sim – cor vermelha; 

Não – cor azul; 

Subcategoria 17.1: Sim, como 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere a existência de reuniões/formações – destacado a verde claro; 

Refere a preocupação da instituição com as suas necessidades e bem-estar – destacado a 

rosa; 

Subcategoria 17.2: Não, porquê 

Dificuldades em alcançar objetivos – destacado a azul. 
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Anexo 8: Terceira categorização 

 

Pergunta 1: Descreva-me a sua tarefa, a sua função na instituição? (que atividades realiza 

para desenvolver a sua tarefa/função) 

 

E1: Eu sou técnico. A minha tarefa é ser gestor de casa, acompanho as crianças na 

escola, no desporto, das famílias entre outros. Tem várias coisas implicadas, como o 

projeto de vida, entre outros. 

E2: Na cozinha. 

E3: Fazemos um pouquinho de tudo. É como a minha colega. Uma semana na cozinha e 

outra na roupa e na limpeza. 

E4: Assistente social. Faço acompanhamento aos rapazes em todas as áreas sociais. 

Atualmente faço também parte da educação. Depois fazemos um bocadinho de tudo, 

somos um bocadinho psicólogas, um bocadinho mães… 

E5: Sou psicólogo e a minha função, sucintamente, é acompanhar o dia-a-dia dos utentes 

e ter uma postura técnica de acompanhamento quer aos colaboradores, mas 

principalmente às crianças e jovens. É ter uma atitude pedagógica e compreensiva das 

várias situações do dia-a-dia e ajudar a procurar as melhores soluções. 

E6: Educador. Várias atividades (para os jovens), além de caminhadas, passeios, 

atividades desportivas, churrascadas e jogos de lazer. 

E7: Sou monitor. Tomo conta das crianças, oriento, colaboro com os estudos, 

inspeciono. Mais ou menos isso. 

E8: A minha tarefa basicamente é coordenar as equipas de trabalho. Seja ela equipa 

técnica, equipa educativa, as equipas de apoio. Elaboração da escala de serviço, os horários, 

levantamento das necessidades e satisfação das necessidades dos jovens. Cooperação 

com as entidades parceiras, como a segurança social ou outras entidades. 

 

Categoria 1: Função/tarefa 

Coordenação das equipas de trabalho – destacado azul claro; 

Técnico (assistente social, psicólogo, educador) – destacado amarelo; 

Assistente técnico (monitor) – destacado verde; 
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Assistentes operacionais – destacado rosa; 

Subcategoria 1.1: Atividades 

Acompanhamento diário das crianças – cor roxo; 

Acompanhamento técnico das necessidades das crianças – cor azul; 

Assistente operacional – cor amarelo. 

 

Notas:  

 Metade dos entrevistados referem que nas suas funções acompanham diariamente as 

crianças, apesar de os entrevistados realizarem diferentes funções na instituição. 

Três funcionários referem que a sua função inclui o acompanhamento técnico das 

necessidades das crianças. 
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Pergunta 2: Descreva-me o que se constitui como rotina no seu trabalho? (o que é rotineiro 

no dia-a-dia) 

 

E1: Depende, se é de manhã ou de tarde. Depende se é férias ou tempo de escola. De 

manhã é acompanhar as crianças. De tarde é reunir com a equipa. Depois depende do 

dia, pode ser para acompanhar na escola, a consultas, pode haver contactos a fazer com a 

família. Depende. Dar resposta ao acompanhamento em cada atividade. 

E2: Chego às 11h para tratar do almoço. Às 12:30h dou almoço aos meninos. Depois 

saio às 15h e tenho aquelas 2h de descanso. Depois entro às 17h, preparo o jantar e coisas 

que tenho para fazer. Até às 21h. às 19:30h os meninos jantam. Depois há a semana das 

limpezas. 

E3: Quando é na cozinha é lavar a loiça, fazer o almoço, o lanche e o jantar. E quando 

é na outra semana é tratar da casa, limpar a roupa, é um pouquinho de tudo. 

E4: As reuniões de equipa são uma rotina, as passagens de turno, dar a medicação, 

acompanhamento a consultas, acompanhamento dos rapazes na higiene pessoal, na 

realização dos trabalhos de casa. 

E5: Temos uma reunião de passagem de turno, onde são debatidas as situações recentes e 

a melhor forma de as abordar. Isto em equipa. Diligenciar em função dessas soluções 

propostas e isso vai desde contactos, informações e reuniões com parcerias. Existe ainda o 

acompanhamento individual de cada um dos meninos, que se podem compreender em 

atendimentos para debater os mais variados assuntos e problemáticas que eles apresentam e 

o acompanhamento a outras situações que eles necessitem, desde saúde, escolar e legal ou 

judicial. Especificamente, posso ter ainda atividades como rotina o acompanhamento do 

estudo, nas refeições, na realização de algumas tarefas da vida diária e higiene. Da parte 

mais técnica temos ainda o tratamento dos processos individuais. Todas estas tarefas para 

cada um dos casos está direcionada para aquilo que é a convivência na instituição, nas suas 

dinâmicas, mas principalmente relacionadas com os interesses e projetos de vida de cada um 

dos jovens. Pontualmente temos outras atividades que vamos desenvolvendo com 

objetivos específicos, no sentido de proporcionar bem-estar, experiências agradáveis, 

de integração na comunidade, sempre na tentativa de se aliar as vontades e interesses 

dos jovens. E, no meu caso, com o objetivo psicopedagógico. 
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E6: É receber os miúdos quando vêm da escola, preparação do lanche, visionamento e 

orientações diárias (estudo, banho, …). Depois do jantar, alguns miúdos estudam, no 

período de escola. Nas férias realizamos outras atividades. 

E7: Estar atento ao comportamento dos jovens. Atender telefonemas, levar e ir buscar à 

escola. É basicamente isso. 

E8: No dia-a-dia é mesmo … chegar ao trabalho, ler o livro de passagem de turno, 

pequenas conversas com os colaboradores acerca do que vai acontecer ou das tarefas 

agendadas para o dia. Depois depende das situações que estejam para resolver. 

 

Categoria 2: Atividades rotina  

Reuniões de equipa/passagens de turno – destacado verde; 

Acompanhamento da rotina das crianças – destacado amarelo; 

Acompanhamento individual das crianças – destacado vermelho; 

Refeições/ limpezas – destacado rosa; 

Diligencias dos processos das crianças – destacado verde cinza; 

Atividades lúdicas – destacado cinza; 

Gestão técnica da instituição – destacado azul. 

 

 

Notas: 

  Três funcionários, com funções de maior responsabilidade na instituição, referem 

como rotina as reuniões de equipa ou de passagem de turnos. Por sua vez, o diretor técnico 

tem como rotina ler o resultado dessas reuniões.  

 A maioria (5) refere que o apoio às crianças na sua rotina, seja na higiene ou nos 

estudos.  
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Pergunta 3: No desenrolar da sua tarefa/função surgem situações problemáticas? 

 

E1: Depende. Às vezes sim outras vezes não. Pode ter a ver com as famílias ou questões da 

casa. Podem ser do momento ou planeadas. 

E2: Não, não. 

E3: Não. Até agora ainda não, é sempre a mesma coisa. Também ainda estou cá há pouco 

tempo. 

E4: Sim. 

E5: Sim, diariamente. 

E6: Sim. 

E7: Sim. 

E8: É assim, situações problemáticas são sempre aquelas que envolvem ter que gerir 

recursos humanos. E situações que tenham a ver com os jovens.  

 

Categoria 3: Surgem situações problemáticas  

Não – destacado azul; 

Sim – destacado vermelho; 

Ocasionalmente – destacado amarelo. 

 

Notas: 

 A maioria (5) dos entrevistados refere que existem situações problemáticas no seu 

dia a dia na instituição.  
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Pergunta 3.1: Se sim, pode relatar alguma/as dessa/as situações? 

E1: Hoje de manhã por exemplo, um rapaz acordou maldisposto. Eu perguntei o que 

tinha acontecido e ele não quis falar. Depois veio falar comigo, disse que escreveu uma 

carta ao tribunal para voltar para casa da mãe. Mas durante a noite pensou que se voltasse 

para a mãe não poderia contactar a avó, coisa que aqui faz. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Por exemplo, os desentendimentos entre eles, que são diários. O não quererem 

realizar algum tipo de rotina, higiene pessoal ou trabalhos de casa, portanto temos que 

andar em cima. 

E5: Normalmente cingem-se a situações de alguma desregulação emocional e 

comportamental por se verificar alguma frustração nos miúdos que, nem sempre reagem 

da maneira mais espectável e adequada. A intervenção em situação de crise é muito 

recorrente. São miúdos com muitas feridas para curar e que muitas vezes não entendem ou 

não percebem as suas causas. Por exemplo, o simples facto de se pedir autonomia funcional 

faz com que exista uma pequena crise pois em casa deles não tinham que realizar 

determinada tarefa pessoal tão simples como fazer a cama. E, dependendo da maneira de 

ser de cada um, as reações podem ser variadas, desde recusa, a birra, a saudades da família 

e a comparação com as vivências passadas e as atuais serem diferentes. E esta é a crise que 

estava a acontecer neste momento lá em cima. 

E6: Descompensação de algum dos miúdos. O chamado, como eles dizem, andar à 

porrada uns com os outros. 

E7: Conflitos de várias formas. Insultos, entre os rapazes. Questões de sumir pertences. 

Eles trocam às vezes as coisas sem comunicar a instituição, sem comunicar os monitores. 

E8: Normalmente quando tem a ver com os recursos humanos, tem a ver com baixas. 

Tem que se assegurar os turnos. 

 

Categoria 4: Tipo de situações problemáticas 

Desregulação emocional das crianças – destacado rosa; 

Desregulação comportamental das crianças – destacado azul; 

Imprevistos técnicos – destacado cinzento. 
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Subcategoria 4.1: Motivos dos problemas 

Questões familiares – cor vermelho; 

Tarefas de autonomia – cor azul; 

Tarefas de rotina – cor roxo; 

Desentendimentos entre as crianças – cor rosa; 

Recursos humanos – cor amarelo. 

 

Notas: 

 A desregulação comportamental das crianças são os problemas mais referidos pelos 

funcionários (4). No entanto, também é de destacar a desregulação emocional das crianças, 

situações referidas por dois funcionários na data de realização das entrevistas (sendo que 

essas entrevistas foram realizadas em dias diferentes). 

 Dentro dos motivos para os problemas, os desentendimentos entre os utentes são os 

mais referidos. 
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Pergunta 3.2: Se sim, a quem costuma recorrer, ou o que costuma fazer nessas situações? 

 

E1: Depende, se for algo que possa resolver, resolvo. Senão falo com o gestor de caso 

daquela criança ou, em último caso, com o Diretor Técnico. 

E2 e E3: Não se aplica. 

E4: Primeiro a resolução no imediato com as estratégias que possamos dar. Depois 

recorro muito à equipa técnica ou à equipa educativa para tentar encontrar outras 

estratégias. 

E5: Estando eu presente tento resolver por mim próprio a situação, abordando o 

responsável ou o elemento destabilizador para perceber as razões que estão por detrás dessa 

situação. Através da compreensão, diálogo e análise tento ajudar a que o próprio encontre 

as soluções mais adequadas. Após algum time out eles normalmente conseguem solucionar 

a generalidade da situação, ou sozinhos ou com o nosso acompanhamento. Noutras 

situações mais sérias ou de maior dimensão, que por vezes se encontram, recorro à equipa 

técnica e educativa, dependendo da situação, ou ao diretor técnico ou entidades 

pertinentes (hospital …). 

E6: Nestas situações, depois de estar apaziguado, calma a situação, é recorrido ao 

diretor técnico. Depois o diretor deve dizer à direção. Mas tenta-se resolver. É feito um 

relatório, é avisado telefonicamente ou por email para depois avisar quem de direito, ou 

quem tem que fazer as coisas. 

E7: Geralmente é passado para os técnicos porque a função de monitor é mais estar de 

olho no que está acontecendo. Passar para o técnico e para o diretor. E também fazer o 

registo. Qualquer acontecimento tem que fazer o registo. 

E8: À direção. Em conjunto tentamos minimizar os constrangimentos. 

 

Categoria 5: Como solucionar situações problemáticas 

Tentar resolver por si – destacado verde claro; 

Recorre ao Diretor Técnico – destacado rosa; 

Tenta resolver em conjunto com colegas – destacado azul claro; 

Direção – destacado verde cinza; 

Outras entidades – destacado cinzento; 
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Subcategoria 5.1: Procedimento 

Diálogo – cor vermelho; 

Realização de relatório/registo – cor azul; 

Avisar responsáveis – cor rosa. 

 

Notas: 

 A maioria dos funcionários referem um procedimento semelhante quando 

confrontados com situações problemáticas. Inicialmente tenta resolver ou apaziguar a 

situação por si, sendo que se sentirem que não estão a conseguir recorrem aos colegas. De 

acordo com as entrevistas, estas situações são depois reportadas ao diretor técnico que, se 

houver necessidade disso, comunica à direção da instituição.  

 Também foi referido por duas vezes a realização de um registo/relatório da situação 

apresentada. 
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Pergunta 4: O que mais e menos a/o satisfaz na sua tarefa/função? 

 

E1: Mais me satisfaz é o contacto com as crianças e jovens e perceber que eles confiam 

em mim e que contribuo para a vida deles. Menos satisfaz é o contrário. Quando 

percebo que não estou a conseguir ajudar determinada criança. O que às vezes 

acontece. 

E2: Eu faço tudo com gosto. Eu estando a fazer as coisas com gosto corre melhor. Não 

tenho esses problemas. 

E3: Cozinhar é que não. Tenho que cozinhar, mas não é uma coisa que goste muito. 

Gosto mais de limpar, isso gosto. E tratar da roupa. 

E4: Mais é o contacto com os miúdos. O que menos me satisfaz é a indefinição da 

nossa função aqui dentro. Ou seja, o fazermos um bocadinho de tudo não é tão benéfico 

como possa parecer. 

E5: O que mais me satisfaz é poder perceber que alguma diferença surge pela minha 

presença e ação nestas crianças e jovens. Mais nuns do que noutros, mas normalmente 

acontece em quase todos, e que essa diferença tem sempre o objetivo de acompanhar a 

melhor evolução e desenvolvimento de cada um deles. E quando chegamos a esses 

resultados, por mais pequenos que sejam, faço questão de dar a conhecer a cada um deles, a 

partilhar com eles a alegria e satisfação de termos chegado lá juntos. Pode ser um pequeno 

passo, mas é muito importante e isso satisfaz. Quanto ao negativo, (risos) alguma coisa 

haverá. Mas é tudo externo aos miúdos, muitas vezes à própria instituição e profissão. São 

as dificuldades burocráticas dentro do sistema de promoção e proteção que 

necessitam talvez de um reajustamento. E uma maior compreensão das nossas vivências 

e convivências diárias com cada um e com todos e que nem sempre são entendidas ou 

ouvidas por quem tem poder de decisivo. Não quero estar a ser muito direto. 

E6: Mais satisfaz é saber que os miúdos estão bem. Saber que estão bem fisicamente, 

mentalmente. O menos, ou menos melhor é saber que eles não querem saber da escola. 

Saber que mais tarde se vão arrepender obviamente. E saber que estes miúdos têm 

família e, apesar de tudo, não os conseguem ter em casa. 
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E7: O aprendizado é o que mais satisfaz. A gente acaba participando da formação deles 

como pessoas da sociedade. Então é gratificante poder ajudar. O que menos satisfaz 

são os muitos conflitos entre eles. Briga, discussão … 

E8: O que mais me satisfaz é a relação com os jovens, a interação, o ajudá-los a 

resolver algumas situações. O que menos satisfaz é ter que gerir, as vezes … a questão 

dos recursos humanos é complicada. 

 

Categoria 6: Mais satisfaz na sua função 

Contacto com as crianças – destacado azul claro;  

Tarefas específicas da sua função – destacado azul; 

Conquistas pessoais – destacado cinzento; 

Categoria 7: Menos satisfaz na sua função 

Possíveis resultados da sua função – destacado verde claro; 

Tarefas específicas da sua função – destacado verde cinza; 

Situações alheias à instituição – destacado amarelo; 

Vivências das crianças – destacado rosa. 

 

Notas: 

 A maioria dos entrevistados referem que o contacto com as crianças é aquilo que 

mais os satisfaz na sua função. Sendo que, por outro lado, o que menos satisfaz são os 

possíveis comportamentos das crianças (foram referidos os conflitos ou quando percebem 

que não estão a conseguir ajudar determinada criança).   

 Tarefas especificas da função também são referidas várias vezes como algo que 

menos satisfaz, desde algo específico da sua tarefa à indefinição da função dentro da 

instituição. 
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Pergunta 5: Como classificaria o seu grau de satisfação com a sua tarefa/função? 

 

E1: Não situaria no máximo, mas mais do que médio. Bastante satisfeito. 

E2: Satisfeitíssima. Pronto, fico satisfeita com aquilo que faço. 

E3: De 1 a 10? Ah, 8. (bastante satisfeito) 

E4: Talvez, neste momento esteja para aí num 7. (satisfeito) 

E5: De 0 a 10, 8. Há sempre alguma coisa que pode melhorar, há sempre recursos 

materiais, físicos e humanos que falham e que poderiam ser fulcrais para uma maior 

satisfação. No entanto naquilo que depende de mim, e que consigo controlar, sinto-me 

bastante satisfeito. 

E6: Eu tento sempre ser o melhor. Há dias de tudo. Mas saio sempre de consciência 

tranquila. Mas uns 7, 8 (satisfeito). Porque fico sempre com a sensação que preciso mais 

um bocadinho de tempo para dar mais alguma coisa. 

E7: Satisfeito. 

E8: Hum, podemos dizer que 7 num grau de 0 a 10. (satisfeito) 

 

Categoria 8: Grau de satisfação 

Satisfeito – destacado rosa; 

Bastante satisfeito – destacado azul claro; 

Satisfeitíssimo – destacado verde claro; 

Subcategoria 8.1: Razões  

Reconhece que há algo a melhorar – cor roxo. 

 

Notas: 

 Todos os funcionários referem estar satisfeitos ou muito satisfeitos na realização do 

seu trabalho na instituição. Alguns apontam apenas o facto de sentirem sempre que 

poderiam dar um pouco mais. 
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Pergunta 6: Considera que a sua tarefas e atividades que realiza contribuem para o bem-

estar das crianças e jovens com quem interage? Pode explicar porquê? 

 

E1: Sim. Porque é para isso que estou aqui. Se não achasse isso não estava aqui a fazer 

nada. 

E2: Sim, sei lá porquê … gostam muito da comidinha sim. 

E3: Sim, ah porque eles limpam, mas não é como nós. Têm a casa mais limpinha, a 

comida mais aconchegada. É diferente. 

E4: Sim. É o tal… o facto de realizarmos um trabalho próximo faz com que possamos 

estar mais atentos. E eles também precisam disso, de alguém que esteja próximo deles, 

que bem aproveitado só tem benefícios. 

E5: Sim, esforço-me por isso. Quando planifico, e mesmo quando improviso, o objetivo é 

o bem-estar e o desenvolvimento integral de cada um deles. E, das atividades e tarefas 

que tenho vindo a realizar ao longo da minha prática, peço-lhes sempre feedback e 

percebo muitas vezes, também pelas reações e pedidos deles a sua satisfação e bem-

estar. 

E6: Sim, claro. Se não, não valia a pena. Porque eu penso neles no futuro. Eu já passei por 

essa idade pois os pais querem sempre o melhor. Eu quero ficar com a consciência de 

que fiz alguma coisa de útil. 

E7: Sim. É ... porque … colabora com o desenvolvimento moral e intelectual das 

crianças. 

E8: Sim, não realizo tarefas que tenham a ver diretamente com eles. Estou com eles … o 

meu papel é mais gerenciar para que tenham todas as necessidades satisfeitas e 

estejam satisfeitos na sua estadia aqui. Que tenham comida, mais nesse sentido. 

 

Categoria 9: Bem-estar das crianças 

Sim – cor vermelha;  

Subcategoria 9.1: Justificação 

Acredita no seu trabalho e na forma como este é realizado – destacado verde claro; 

Objetivo do seu trabalho é o bem-estar das crianças – destacado amarelo.  
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Notas: 

 Todos os participantes dizem acreditar que o seu trabalho contribui para o bem-estar 

das crianças. Existe uma tendência para justificar a resposta dizendo que esse é o objetivo 

da sua função. Alguns funcionários também referem que acreditam no seu trabalho e na 

forma como o realizam. 
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Pergunta 7: Sente que a tarefa/função que realiza é valorizada pela sociedade? E pela 

instituição? Porquê? 

 

E1: Sociedade: Nem tanto, acho que não muito. Porque acho que a sociedade em geral 

não sabe o que andamos aqui a fazer. Acham apenas que lhes damos de comer e de dormir 

e pronto. Instituição: Os elementos que estão voltados para isto valorizam. O conselho, 

funciona quase como a sociedade, também não valorizam muito. 

E2: Instituição: Ah sim. Sei lá. Sinto que estou a ser um bem precioso para os meninos. 

Sim, reconhecem o meu trabalho. 

E3: Sociedade: Sim. Então, acho que estamos a fazer um bem a estes meninos que também 

precisam. Eles têm tudo, mas se formos a ver não têm nada. Instituição: Sim, também é 

uma mais valia. 

E4: Sociedade: Não. Porque acho que neste tipo de trabalho há sempre quem aponte muito 

o dedo. Havia uma assistente social que disse que quando os miúdos entram para aqui as 

pessoas pensam que temos uma varinha de condam e eles ficam bons meninos. Mas nem 

sempre é possível fazer milagres. Instituição: Sim. Porque há realmente esta perceção do 

que cada um faz e da importância do nosso papel. Por isso depois é valorizado pois dão-nos 

determinadas funções que reconhecem que deve ser atribuído a uma assistente social. Por 

isso sim, sinto que o papel é reconhecido. 

E5: Sociedade: Em geral? É difícil perceber isso no geral. Aquela mais próxima e de 

algum contacto, sinto algum reconhecimento e valorização. No geral, e tratando-se do 

tema do acolhimento institucional, a sociedade muitas vezes opina sem 

reconhecimento de causa e desvalorizam muitas vezes o papel de cada um dos 

profissionais destes casos. Vive, tem e significa para cada uma das pessoas com quem 

trabalho, crianças e jovens. Instituição: Sim, pela instituição sim. Dentro daquilo que são 

os recursos da instituição e as exigências que eu faço dentro do profissional, normalmente 

são concretizáveis. Por outro lado, a própria instituição … às vezes desafia a ter 

determinadas ações ou a dar um pouco mais. Entendo isso como valorização. 

E6: Sociedade: É assim, eu nunca tive o feedback do outro lado, mas penso que sim. Nós 

estamos a tratar de jovens … que é gratificante é pois temos miúdos que conseguem, e 

temos provas disso, e outros que não. Mas estamos de consciência tranquila pois fizemos de 
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tudo para que eles se integrassem na sociedade. Instituição: Sim. Porque efetivamente todo 

o trabalho que consigo realizar aqui é valorizado, é justificado com um bom serviço. 

E7: Sociedade: Sim, pois é uma forma de inclusão, possibilita uma nova vivência para os 

jovens poderem ser incluídos na sociedade. Instituição: Sim, não sei explicar isso. 

E8: Sociedade: É assim, considero que o nosso papel, enquanto trabalhamos na instituição 

é tentar minimizar os prejuízos que estes jovens já têm. Se é valorizado ou não pela 

sociedade já é mais complicado responder. Instituição: Acho que sim, modo geral sim. 

 

Categoria 10: Perceção da valorização da função pela sociedade 

Sente que a sociedade valoriza – destacado a verde cinza; 

Sente que a sociedade não valoriza – destacado a cinzento; 

Subcategoria 10.1: Justificação para a não valorização 

Desconhecimento – cor vermelho; 

Criticismo – cor cinzento escuro; 

Subcategoria 10.2: Justificação para a valorização  

A sociedade reconhece que o trabalho realizado é o melhor para as crianças – cor azul; 

Inclusão dos jovens na sociedade – cor rosa; 

Categoria 11: Perceção da valorização da função pela instituição 

Sente que a instituição valoriza – destacado a azul claro; 

Sente que a instituição não valoriza – destacado a amarelo. 

Subcategoria 11.1: Justificação para a valorização 

Sente que o seu trabalho é valorizado – cor verde; 

Reconhecimento do seu papel na instituição – cor laranja; 

Sente-se desafiado pela instituição – cor roxo; 

 

Notas: 

 A opinião sobre a perceção da sociedade sobre o trabalho na instituição divide-se. 

Vários funcionários sentem que a sociedade não valoriza e referem o desconhecimento e o 

criticismo para justificar a sua opinião. Aqueles que acreditam que a sociedade valoriza 

referem que a maioria das pessoas reconhece que o trabalho realizado na instituição é para 

o bem das crianças, nomeadamente a sua inclusão na sociedade. 
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 Quanto à perceção da instituição sobre o seu trabalho, a maioria sente que é 

valorizado, excepto um funcionário que refere que quem não está tão próximo da 

instituição (o conselho) não valoriza muito. Os motivos apontados para esse 

reconhecimento são essencialmente o facto de sentirem que o trabalho que realizam é 

valorizado e o reconhecimento do seu papel na instituição. 
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Pergunta 8: Como descreveria o ambiente na instituição onde trabalha? 

E1: Satisfatório. 

E2: Ah, é um ambiente familiar. Isto é uma casa. 

E3: É bom. Lá há dias mais coisos. Mas nada de problema. 

E4: O ambiente é agradável. Há conflitos em quase todas as instituições por onde 

passei, mas sim, é agradável. Há espírito de equipa, há algum espírito de equipa. 

E5: Hum … é um ambiente pesado, intenso e difícil em comparação com muitos outros 

locais de trabalho. Pois, além das histórias de vida difíceis de cada uma das crianças e 

jovens, das vivências e problemáticas passadas e atuais, existe sempre a necessidade de 

estar atento a sinais, comportamentos, interações e isso exige uma atenção constante e de 

certa forma, por vezes, um certo desgaste emocional, principalmente emocional e 

cognitivo. 

E6: O ambiente …  dentro do normal. O normal, o que é … a história de vida dos miúdos 

que aqui está dentro. Cada miúdo é trabalhado conforme as necessidades que tem. Há dias 

bons, outros menos bons, conforme. 

E7: Ás vezes um pouco tumultuado e às vezes calmo. E … varia de acordo com o dia-a-

dia das crianças na escola e nas atividades extracurriculares. Muitas vezes eles trazem 

problemas de fora e que de certa forma acabam trazendo um desconforto para com os 

restantes. 

E8: O ambiente tem dias de tudo. Porque o nosso comportamento acaba por ser 

influenciado conforme corre o dia e do relacionamento com os jovens. 

 

Categoria 12: Ambiente da instituição 

Satisfatório – destacado a cinzento; 

Agradável/Bom – destacado a verde claro; 

Pesado/Difícil – destacado a verde cinza; 

O normal, com dias bons e outros menos bons – destacado azul claro. 

Subcategoria 12.1: Justificação 

Histórias de vida difíceis das crianças – cor vermelho; 

Desgaste emocional – cor azul; 

Influência das crianças no comportamento dos funcionários – cor verde; 
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Notas: 

 As opiniões dividem-se sobre o ambiente na instituição. A maioria dos funcionários 

refere que o ambiente é agradável/bom ou o normal (com dias bons e outros menos bons). 

No entanto, convém destacar a referência a um ambiente pesado. Esta referência é 

justificada pelas histórias de vida difíceis das crianças, pelo desgaste emocional causado 

pela sua função e pela forma como o comportamento das crianças influencia o 

comportamento dos funcionários. 
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Pergunta 9: Já alguma vez teve vontade de deixar de realizar esta tarefa/função? Porquê? 

E1: Já, porque … sei lá, por várias razões. Uma delas é por não me sentir valorizado 

naquilo que faço. E outra é porque já estou há tantos anos que apetece-me fazer outra coisa. 

E2: Sim. Sei lá. Às vezes os miúdos também, que nos atinge o nosso limite de paciência. 

Mas depois pronto. Sei que eles precisam de mim. E como estou a trabalhar com gosto, 

tudo se ultrapassa. 

E3: Não. 

E4: Sim. Porque o ambiente nem sempre foi bom. Porque a proximidade com os miúdos 

nos traz alguns dissabores, porque é um trabalho exigente a nível físico e psicológico e 

porque quando penso na minha vida a longo prazo não me vejo a fazer o trabalho que faço 

hoje. 

E5: Não, já pensei se gostaria de mudar para outras áreas, mas isso tem a ver com 

interesses pessoais e profissionais. Mas acho que ultrapassando algumas situações pontuais 

consigo perfeitamente rever-me na realização desta função durante muito tempo. 

Complementando com outras funções é claro. 

E6: Não. 

E7: Sim. Porque de certa forma é um pouco stressante e devemos saber separar o nosso 

trabalho da nossa vida fora daqui. 

E8: Já. Porque às vezes … como o nosso papel é contribuir para que cada rapaz se torne 

um homem, às vezes não se consegue. E é frustrante ver que eles vão em determinado 

caminho e não conseguir alterar determinado comportamento. 

 

Categoria 13: Vontade de sair da instituição 

Sim – destacado a amarelo; 

Não – destacado a rosa; 

Subcategoria 13.1: Motivos da vontade de sair 

Não se sente valorizado – cor vermelho; 

Relação com as crianças – cor azul; 

Ambiente da instituição – cor roxa; 

Desgaste/stress – cor laranja; 

Frustração – cor verde; 

Motivos ligados à instituição 



153 
 

Procura novos desafios – cor rosa. (Motivos de ordem pessoal) 

 

Notas: 

 A maioria dos funcionários refere que já pensou em abandonar a instituição. Sendo 

que os motivos mais referidos estão ligados à instituição, como a relação com as crianças, o 

ambiente na instituição ou o desgaste/stress, e não ligados à instituição (procura de novos 

desafios). 
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Pergunta 10: Lembra-se como foi a sua entrada na instituição e na tarefa que realiza? Pode 

relatar-nos como se fez a sua integração na instituição e tarefa? 

 

E1: Lembro. Na realidade quem criou a instituição fui eu, não houve bem integração. Fui 

eu e não só. Por isso foi ao contrário, quem integrou os primeiros miúdos fui eu e foi 

ótimo, foi quase a realização de um sonho, de uma missão. 

E2: Sim, vim assim um bocadinho … não sabia para o que vinha. Nunca tinha trabalhado 

numa instituição. Mas depois foi um anormal muito … foi, foi …. Fui bem-vinda, fui 

aceite pelos meninos. 

E3: Já não me lembro bem. Não fiz muito nesse dia. Tive na limpeza, a ver como 

funcionava, a conhecer os meninos, os funcionários foi mais apresentação. 

E4: Sim, foram sempre as mesmas (tarefas) desde que entrei, há 3 anos. 

E5: Não foi assim há tanto tempo, mas, hum, tentei ambientar-me, apresentar-me aos 

miúdos em reunião de família onde foi criada a oportunidade de esclarecer o que eu 

vinha fazer, quem eu era e o papel que vinha desempenhar. Na generalidade foi 

estabelecida com os rapazes e facilmente nos entendemos, nos conhecemos. E fui muito 

bem recebido. Eles são uns porreiros, gostam de conhecer gente nova. 

E6: Posso … fez agora em abril, no dia 1 de abril, cinco anos. Fui trazido com o presidente 

da instituição, fui apresentado aos miúdos em reunião. Os miúdos com um ar de 

desconfiança. Mas mantive-me calmo, pronto a realizar uma tarefa que sabia que seria 

difícil. Obviamente que durante a primeira semana os miúdos tentaram me por à prova. 

Mas eu desde início lhes falei e disse “se me ajudarem também vos ajudarei. E se me 

tiverem como amigo terão tudo de mim, senão também têm aqui um inimigo”. Mas acho 

que valeu a pena pois estão alguns miúdos desde que entrei e ainda me respeitam. 

E7: Sim. Eu vim para Portugal fazer um curso de treinador de futebol e comecei a fazer um 

estágio no clube do Vila Real com os traquinas. No decorrer dos encontros eu conheci o 

presidente Ricardo, da associação que me convidou para treinar a equipa que disputava um 

campeonato de futsal da Inatel. E, com o passar do tempo, surgiu essa oportunidade e eu 

aceitei. No começo eles, meio que … eles testam a gente, para ver até onde vai sua 

paciência, fazem brincadeiras. Mas com o tempo foi ficando mais fácil trabalhar. 
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E8: Eu lembro porque foi há pouco tempo. Apesar de ser uma função que eu já conhecia, e 

na mesma resposta social. Uma pessoa tem sempre um frio na barriga para se inteirar da 

situação. E conhecer os jovens e os colaboradores. A adaptação não foi difícil, mas 

também não foi muito fácil. Todas as instituições têm formas de funcionamento 

diferente e temos que conhecer primeiro. 

 

Categoria 14: Integração na Instituição 

Fácil adaptação – destacado a cinzento; 

Adaptação exigente – destacado a rosa; 

Subcategoria 14.1: Procedimento 

Foi quem integrou as primeiras crianças – cor rosa; 

Num primeiro momento, conheceu a instituição e a sua função – cor vermelho; 

Foi apresentado em reunião – cor azul; 

Categoria 15: Tempo de trabalho na instituição 

Trabalha desde o início da instituição ou há bastante tempo (5 anos ou mais) – destacado 

azul; 

Trabalha há pouco tempo na instituição – destacado amarelo. 

 

Notas: 

 A maioria dos funcionários entrevistados está na instituição há pouco tempo (menos 

de 5 anos, comprovado com o questionário sociodemográfico).  

 Três funcionários referem que a adaptação à instituição foi difícil. Nomeadamente 

por terem sido postos à prova pelas crianças. Dois funcionários revelaram que, aquando da 

sua integração na instituição, foram apresentados às crianças numa reunião. Outros 

revelaram que apenas conheceram quais as suas tarefas no dia da integração na instituição. 
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Pergunta 11: Considera que a sua instituição a/o apoia no exercício da sua tarefa/atividade? 

Porquê? 

 

E1: Sim. Temos o diretor técnico, que é o que está diretamente ligado a nós, que nos 

apoia em tudo, tudo o que é preciso, o que não é possível fazer sem ele. Ele está disponível. 

E2: Sim. Porque tem que apoiar, eu dependo dos meninos e eles de mim. A instituição 

apoia-me, é verdade. Se bem que ninguém é insubstituível. Mas uma pessoa depois 

começa a ganhar afeto por eles. 

E3: Sim. Se uma pessoa precisar de alguma coisa eles estão sempre prontos a ajudar. 

E4: Sim, se calhar um bocadinho pelo reconhecimento que vão dando, porque sinto 

que o trabalho é valorizado, porque a minha opinião enquanto profissional é tida em 

conta. 

E5: Sim. Tal como disse há pouco, a instituição tenta corresponder às minhas 

solicitações. Tem que haver compreensão de ambos os lados, isso acontece a maior parte 

das vezes, no entanto também tenho noção que tenho que ceder muitas vezes naquilo que 

são as funções que desempenho e que são necessárias da minha parte, mas que não são 

específicas da minha profissão. 

E6: Sim. Porque põe à disposição tudo o que geralmente a gente pede para que os 

miúdos estejam bem. Também, se não fosse assim não faria sentido. 

E7: Sim. Pois todo o conflito que surge, ocorrem reuniões (entre equipa), são passados 

para os jovens e também pelo facto de eles terem um plano de comportamento (plano 

nivelado). Eles são avaliados por quinzena. E nesse plano é registado todos os 

acontecimentos que são julgados e avaliados. 

E8: É assim, na maioria das situações sim. Porque há uma boa comunicação entre a 

direção e a direção técnica e explorarmos os diferentes pontos de vista. 

 

Categoria 16: Apoio da instituição 

Todos referem sentir apoio por parte da instituição – cor vermelha; 

Subcategoria 16.1: Quem apoia 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere apoio da instituição, no geral – destacado a verde claro; 
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Refere apoio dos colegas (equipa técnica) – destacado a rosa; 

Subcategoria 16.2: Justificação 

Sente apoio por parte do diretor técnico – cor azul; 

Sente o seu trabalho reconhecido e valorizado – cor laranja; 

Sente que a instituição apoia – cor rosa; 

Trabalho em equipa – cor amarelo; 

Organização do trabalho na instituição – cor roxo; 

Boa comunicação entre a direção e a direção técnica – cor verde. 

 

Notas: 

 Todos os funcionários responderam que se sentiam apoiados pela instituição, sendo 

que a maioria refere a instituição no geral ou os colegas. As justificações são diversas, 

desde sentimentos de reconhecimento e valorização, trabalho em equipa, boa comunicação, 

entre outros. 
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Pergunta 12: Considera que a sua instituição contribui para o seu bem-estar pessoal e 

satisfação/desenvolvimento profissional? Porquê? De que forma? (Há reuniões de equipa 

para discutir os assuntos? Há formações específicas para a realização da tarefa/função?) 

 

E1: Sim, também. Na pessoa do diretor técnico também porque ele quer que 

estejamos bem. Ele tem em conta os nossos interesses pessoais para nos sentirmos 

tranquilos. Existem reuniões de equipa. Todos os dias. 

E2: Sim. Pessoal porque preciso do ordenado também. Preocupam-se com o meu bem-

estar. E preocupa-se muito. Não, era isso que gostava de fazer um dia, mas formações não. 

O que tiver de dizer ao Diretor Técnico digo, mas assim de reuniões não. 

E3: Sim. Também estou cá para aí há 1 mês, não tenho muito que falar. Mas para já não 

tenho nada que dizer, nem da instituição, nem dos colegas, nem dos meninos, nem do 

trabalho. 

E4: É assim, a instituição continua a ser muito atenta às nossas necessidades 

individuais. Se precisamos de uma troca de turno ou de ir a uma consulta. E a nível 

profissional também. Ainda não senti que o meu trabalho não fosse reconhecido. 

E5: Sim, a instituição, dentro das possibilidades que tem, preocupa-se com isso. Nem 

sempre é fácil. As reuniões são regulares, existem de vários tipos, umas com mais 

frequência que outras, mas vão existindo. Em temos de formação, vamos participando 

em várias ações, normalmente nós identificamos e normalmente conseguem-se 

conjugar com os horários e com as funções a desempenhar. No bem-estar pessoal 

tenta satisfazer aquilo que são as nossas necessidades, conjugando com as 

necessidades da instituição. 

E6: Sim. Como estava a dizer. Há várias reuniões de equipa, para saber como temos …, 

estão atentos a nós física e psicologicamente. Há formações e seminários. E obviamente 

isso é tudo muito bom. Somos crescidos, mas faz-nos bem crescer mais. Sabendo que eles 

estão do nosso lado. 

E7: Sim, contribui. Não sei responder. Flexibilidade de horários e pelo facto das 

reuniões também. 
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E8: É assim, nesse aspeto, não … é muito subjetivo porque no sentido em que sendo 

responsáveis pela direção técnica queremos sempre mais para realizarmos alguma 

atividade ou fazer alguma atuação a nível da organização interna. Às vezes essa 

satisfação tem a ver com aquilo que uma pessoa consegue nos objetivos a que se 

propôs. 

 

Categoria 17: A instituição contribui para o seu bem-estar 

Sim – cor vermelha; 

Não – cor azul; 

Subcategoria 17.1: Sim, como 

Refere o diretor técnico – destacado a amarelo; 

Refere a existência de reuniões/formações – destacado a verde claro; 

Refere a preocupação da instituição com as suas necessidades e bem-estar – destacado a 

rosa; 

Subcategoria 17.2: Não, porquê 

Dificuldades em alcançar objetivos – destacado a azul. 

 

Notas: 

 A grande maioria dos entrevistados referem que sentem apoio por parte da 

instituição e que isso contribui para o seu bem-estar pessoal, excepto o diretor técnico.  

A maioria dos funcionários refere a existência de reuniões e/ou formações e a preocupação 

por parte da instituição, que está atenta às suas necessidades. Alguns funcionários também 

referem o diretor técnico, descrevendo-o como alguém que se preocupa com o seu bem-

estar. 
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Anexo 9: Árvore categorial 


