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Introdução 

 

      As Equipas de Apoio a Famílias com Crianças e Jovens em Risco da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa são constituídas por vários elementos ligados num conjunto de 

relações, podendo ser consideradas como um sistema, na medida em que este é definido 

como um “ conjunto de objectos [e das] relações entre os objectos e os atributos, [sendo 

que] os objectos são componentes ou partes do sistema, os atributos são as propriedades 

dos objectos e as relações dão coesão ao sistema todo”(Watzlawick, Beavin & Jackson, 

1993). Os objectos dos sistemas interaccionais podem ser considerados como indivíduos 

humanos e os atributos que os identificam são comportamentos comunicativos (Alarcão, 

2006).             

           O papel fundamental destas equipas no desenvolvimento, crescimento e 

protecção das crianças e suas respectivas famílias é inquestionável, e por isso um 

funcionamento saudável quer da equipa em si, quer da relação com a instituição 

constitui uma mais valia para os indivíduos sob intervenção. Assim, os principais 

objectivos desta investigação são: perceber o modo como se processa o bom 

funcionamento das equipas; sinalizar algumas necessidades sentidas pelos membros das 

equipas; e valorizar o que elas têm de melhor, pretendendo, em última análise, 

promover o bem-estar dos técnicos essenciais ao desenvolvimento das competências 

destas famílias. 

        Em termos de funcionamento das equipas, considerou-se pertinente investigar e 

procurar responder a algumas questões, entre as quais, o modo de vivenciar 

experiências, as necessidades sentidas e quais as características mais valorizadas, a nível 

individual, colectivo e/ou das equipas, e se as respostas são influenciadas por 

determinadas variáveis sócio-demográficas (idade, sexo, formação académica, tempo de 

trabalho nas equipas ou tempo de serviço com famílias e/ou famílias vulneráveis) 

Uma outra questão prende-se com o conhecimento da relação entre técnicos e a relação 

dos técnicos com a instituição, procurando-se verificar de que forma é que isso 

influencia o bom desempenho das equipas. 

         Com o objectivo de fornecer um pequeno contributo para o bom funcionamento 

das equipas, a investigação foi realizada através da análise dos dados obtidos nas 

Entrevistas Apreciativas. A construção das entrevistas baseou-se nas premissas do 

Inquérito Apreciativo, ou seja, o estudo e a exploração do que dá vida aos sistemas 
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humanos quando eles funcionam no seu melhor. Esta abordagem à mudança pessoal e à 

mudança das organizações é baseada no pressuposto de que as questões e do diálogo 

acerca das forças, sucesso, valores, esperanças e sonho, são as suas próprias 

transformações (Whitney & Trosten-Bloom, 2003). 

 
 

1. Enquadramento teórico  
 

“Nós somos o que pensamos. 

 Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos.  

Com os nossos pensamentos podemos fazer o mundo”  
R.N. Walsh1 

 

As organizações, enquanto sistemas, têm de ser vistas como algo resultante de 

um conjunto de relações de interdependência e de interacção entre as diferentes partes 

que compõem esse sistema (Bertanlaffy, 1973, citado por Ferreira, 2001). 

Actualmente, as equipas são reconhecidas como uma unidade fundamental na 

estruturação da actividade de qualquer organização e têm assumido uma importância 

crescente no estudo das organizações (Braga, 2007).  

Uma equipa de trabalho desenrola-se, de acordo com as tarefas que lhe são 

destinadas, sobre uma base permanente e/ou temporária (Braga, 2007). Pode ser 

definida como todo o conjunto formal, bem identificado, de dois ou mais indivíduos que 

partilham colectivamente a responsabilidade para com a organização, mas que são 

interdependentes no cumprimento de uma tarefa (Savoie & Mendes, 1993, cit. por 

Savoie & Beaudin, 1995). Assim sendo, uma equipa é considerada um sistema social, 

reconhecido como uma entidade pelos seus os membros e por todos os observadores 

com ele familiarizados. Um dos conceitos-chave para a definição de equipa é a 

interdependência, na medida em que os sujeitos que fazem parte da equipa estão ligados 

entre si, de forma a serem significativamente independentes. A relação de 

interdependência que a equipa estabelece com o meio envolvente é pautada por um 

conjunto de direitos e obrigações recíprocas. Outro conceito fundamental para 

caracterizar uma equipa é o da autonomia, que apesar de não definir uma equipa de 

                                                
1 (1999, citado por Mahoney, 2002, p.746) 
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trabalho, permite-nos afirmar que, caso não exista, não estamos diante de uma equipa 

real (Braga, 2007).   

No que se refere à eficácia das equipas, esta reflecte-se nos produtos e resultados 

obtidos (Morin, Savoie & Beaudin, 1994, p. 119 cit. por Savoie & Beaudin, 1995), e 

baseia-se na percepção de uma certa realidade e da sua comparação com uma outra 

realidade que se constitui como referência (Walberg & Haertel, 1990, cit. por Savoie & 

Beaudin, 1995). Cada observador terá a sua própria teoria de eficácia grupal, ou seja, a 

sua definição não é consensual. O conceito de eficácia grupal contém quatro dimensões: 

existe a dimensão social que se relaciona com a coesão, correspondendo ao grau em que 

a experiência de grupo contribui para o bem-estar e crescimento pessoal dos membros e 

ao valor dos recursos humanos; a dimensão económica, relacionada com o rendimento 

da equipa, a eficiência e produtividade com a utilizando o mínimo de recursos para 

atingir os objectivos; a dimensão política, ou seja, a apreciação que as pessoas externas 

à equipa têm da eficácia grupal, tal como a reputação e a durabilidade da equipa; por 

fim, a dimensão sistémica, que está relacionada com a adaptação, durabilidade 

crescimento e estabilidade da equipa enquanto sistema ao longo do tempo e no 

acontecer de algumas mudanças. Esta última dimensão tem por base a forma como a 

realização das tarefas e o sucesso grupal podem contribuir para que os membros da 

equipa desejem permanecer em conjunto e trabalhar juntos no futuro. As dimensões 

apresentadas são interdependentes, ou seja, os critérios que as integram não são só 

determinantes, mas podem ser concebidos como resultados, isto é, critérios de eficácia 

grupal (Savoie & Beaudin, 1995). 

De acordo com Deutsch (1973, cit. por Tjosvold, Tang & West, 2004) o modo 

como os objectivos estão estruturados determina a forma como as pessoas interagem e 

os padrões de interacção determinam os resultados. Quando uma situação é estruturada 

cooperativamente, a obtenção dos seus objectivos é positivamente correlacionado, pois 

cada pessoa percepciona que consegue atingir o seu objectivo se, e só se os outros 

também conseguirem atingir os seus objectivos. Quando uma situação é estruturada 

competitivamente, os objectivos dos indivíduos estão negativamente correlacionados, 

na medida em que cada indivíduo percepciona que, quando uma pessoa atinge o seu 

objectivo, todos os outros com quem ele está competitivamente ligado não conseguem 

atingir os seus próprios objectivos. Com objectivos independentes, as metas a atingir 

não estão correlacionadas (Tjosvold et al., 2004). Se os membros da equipa 

compreenderam que a relação entre as suas metas individuais é cooperativa ou 
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colaborativa, as expectativas, a interacção e os resultados são afectados de uma forma 

critica. Em cooperação, as pessoas acreditam que, quando uma pessoa se move em 

direcção à meta, as outras pessoas movem-se também em direcção aos seus objectivos. 

Estas em conjunto percebem que a realização dos objectivos dos outros as ajuda, e que 

podem ter sucesso juntos. Desta forma, interagem de forma a promover objectivos 

mútuos, em particular, sendo capazes de discutir os seus pontos de vista nas várias 

questões para um benefício mútuo (Tjosvold et al., 2004). Estudos confirmam que a 

discussão open-mind das diversas visões é um processo de crítica social pela qual as 

equipas com objectivos cooperativos conseguem resolver os problemas (Tjvosvold, 

1998; Tjovosvold & Johnson, 1977; Tjovosvold & Sun, 2000, cit. por Tjosvold et al., 

2004) 

 No que se refere à satisfação no trabalho, Busch, Fallan & Pettersen, por 

exemplo, partem do pressuposto de que “a satisfação no trabalho pode ser capturada 

tanto por um conceito unidimensional de satisfação no trabalho, como por um construto 

multidimensional, facetado, capturando diferentes aspectos de uma situação de trabalho 

que podem variar independentemente e podem ser mensurados separadamente” (Busch, 

Fallan & Pettersen cit. 1998 por Medeiros & Dantas, 2005, p.2440). Em verdade, os 

estudos que abordam a Qualidade de Vida no Trabalho resumem-se ao levantamento 

das percepções dos trabalhadores acerca de variados aspectos relativos ao ambiente do 

trabalho, deixando subentendida a concepção da Qualidade de Vida no trabalho como 

um construto multidimensional. No estudo realizado por Medeiros e Barros (2005 cit. 

por Medeiros e Dantas, 2005) a 31 trabalhadores, relativamente à qualidade de vida no 

trabalho, os aspectos relacionados à remuneração, foram todos percebidos como 

insatisfatórios, o mesmo acontecendo a integração social no trabalho, os membros, o 

trabalho e espaço total da vida, o reconhecimento, a satisfação e o comprometimento. 

Apenas quatro factores foram percebidos como satisfatórios: variedade da habilidade e 

identidade da tarefa (ambos factores da dimensão oportunidade de uso e 

desenvolvimento de capacidades), segurança no emprego (factor componente da 

dimensão oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades) e imagem da 

organização (factor componente da dimensão relevância social da vida no trabalho).  

 

Em 2003, a Acção Social na cidade de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa elegeu como uma das áreas prioritárias de actuação, a intervenção com Menores 

em Risco. As Equipas de Apoio a Famílias com Crianças e Jovens em Risco (EAFCJR) 
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foram criadas com o objectivo de diminuir ou eliminar o perigo em que crianças e 

jovens se encontram. Estas equipas são constituídas por um Coordenador, Assistentes 

Sociais, Psicólogos, Educadores de Infância e Educadores Sociais. A constituição das 

equipas foi pensada tendo em conta factores de heterogeneidade e homogeneidade, 

nomeadamente ao nível da formação de cada técnico. A composição interdisciplinar 

destas equipas e a inerente diversidade de perspectivas e opiniões garante uma visão 

mais ampla dos problemas e, consequentemente, de uma intervenção mais global e 

assertiva, nos múltiplos contextos familiares onde se desenvolve a acção (EAFCJR, 

2007). No que se refere à composição da equipa, a ênfase é colocada na compatibilidade 

e complementaridade em termos das necessidades, da personalidade, das competências, 

das habilidades e das experiências. Em algumas situações, a heterogeneidade das 

habilidades e experiências é benéfica sobretudo quando as tarefas são muito 

diversificadas (e.g. Gladstein, 1984, cit. por Savoie e Beaudin, 1995). Existe uma 

interdependência adequada entre os elementos que compõem a equipa, sendo o 

contributo de cada técnico indispensável ao alcance dos objectivos. Estas equipas 

podem ser consideradas semi-autónomas, uma vez que os membros interagem na 

execução do trabalho e existe um coordenador que suporta os elementos da equipa e 

efectua a ligação da equipa com a Instituição. Dependendo da sua formação cada 

técnico desempenha funções previamente definidas e inscritas numa metodologia 

estabelecida (EAFCJR, 2007). Apesar dos resultados não serem consistentes, vários 

autores, tal como Passos e Caetano (2005), defendem que a diversidade interfere no 

funcionamento e no trabalho das equipas. A diversidade refere-se às diferenças relativas 

entre os indivíduos de uma mesma equipa ou grupo, nomeadamente ao nível das 

características psicológicas, organizacionais e demográficas (Jackson, 1996, cit. por 

Passos & Caetano, 2005). Por exemplo, a integração de homens e mulheres com 

diferentes formações académicas complexifica e diversifica cada vez mais as equipas e 

as competências necessárias para a sua gestão.  

Estas EAFCJR denominam as famílias com quem trabalham por 

multiproblemáticas, cuja designação surgiu nos anos 50, inicialmente no âmbito do 

trabalho social (Scott, 1959, cit. por Alarcão, 2006) e posteriormente da saúde mental 

(Mazer, 1972, cit. por Alarcão, 2006). No entanto, existe uma falha terminológica na 

literatura da Terapia Familiar relativamente à forma mais adequada de designar estes 

sistemas familiares, que se caracterizam essencialmente por viver em circunstâncias de 

pobreza. Em detrimento de uma definição intimamente relacionada com a conotação 
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negativa implícita ao termo “multiproblemáticas”, estas famílias podem ser designadas 

de “multiassistidas” (Neto, 1996), uma vez que, efectivamente, pela manifestação de 

diversos problemas em vários dos seus elementos, as famílias são assistidas por uma 

grande diversidade de técnicos e serviços. Na literatura especializada, vários autores 

descrevem um conjunto de características da cultura da pobreza, e chegam à conclusão 

de que, independentemente da raça, cultura ou etnia, o principal denominador comum 

nas características que define estas famílias é o facto de terem escassos recursos 

monetários e materiais (Fulmer, 1989; Hines, 1989; Rubin, 1979, cit. por Neto, 1996).  

Segundo Hine (1996, cit. por Neto, 1996) estas famílias apresentam ainda outras 

características comuns: “o facto de ciclo de vida familiar ter etapas aglutinada e 

claramente menos definidas, comparativamente com os ciclos de vida das famílias dos 

outros estratos sociais; os conjuntos familiares são conduzidos por um adulto do sexo 

feminino; do ponto de vista da experiência, o ciclo de vida dos participantes destes 

sistemas familiares é vivido como uma sequência de eventos imprevisíveis e stressantes; 

a desigualdade entre os recursos disponíveis que possibilitam aguentar, com o mínimo 

de segurança, a frequência e duração dos eventos stressantes; e a busca incessante de 

apoios do exterior, particularmente em instituições e departamentos estatais”.  

Muitas das crianças que experienciam estes contextos são vítimas de maus-tratos 

e/ou negligência, ou seja, são vítimas de comportamentos que afectam gravemente a sua 

segurança ou o seu equilíbrio emocional, nomeadamente, maus-tratos físicos ou 

psíquicos ou abusos sexuais (Calheiros, 2002). 

Quando se intervêm em famílias multiproblemáticas o trabalho torna-se muito 

desgastante (Sousa, 2005), nomeadamente com crianças em risco. Todos os técnicos 

envolvidos na prestação de cuidados têm de tomar decisões acerca de crianças 

vulneráveis, e isso, inevitavelmente, provoca níveis elevados de ansiedade. Coletti 

(1997, cit. por Sousa, 2005) refere que existem reacções emocionais intensas associadas 

ao trabalho com as famílias problemáticas, nomeadamente, a enorme carga de 

sofrimentos, violências, misérias e incoerências a que estas estão expostas. O mesmo 

autor reconhece as consequências emocionais características do trabalho com famílias 

problemáticas, tais como implicação incontrolada, impotência, esgotamento e ira. As 

situações, principalmente, de maus tratos infantis, podem-se tornar insuportáveis 

(Sousa, 2005). Por vezes, a elevada motivação dos técnicos leva a que estes façam um 

grande investimento, e consequentemente, esperem ansiosamente por uma mudança que 

não chega a ocorrer. Depois de várias tentativas para conseguir a mudança, pode-se 
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desenvolver um esgotamento que leva a um grande cansaço e frustração por parte dos 

técnicos, que podem mesmo chegar a duvidar das duas aptidões e também das 

capacidades das famílias para mudar (Sousa, 2005). 

A organização em que os técnicos trabalham e as suas características, também 

influenciam as vivências emocionais dos profissionais. A queixa mais usual centra-se na 

experiência de escassa atenção dos superiores hierárquicos a estes casos e a 

desvalorização do trabalho, devido à demora e à pouca visibilidade dos resultados 

(Sousa, 2005) 

Os técnicos da área social normalmente trabalham sozinhos na comunidade, só 

mantêm contacto com o resto da equipa quando voltam para o gabinete e não têm uma 

protecção institucional. O estudo das respostas com trabalhadores sociais às 

experiências de medo, alega que o trabalho social funciona no “cume” das ansiedades 

da sociedade (Smith, Nursten & McMahon, 2004, cit. por Taylor, Beckett & McKeigue, 

2007). Os técnicos dos serviços de protecção de crianças muita vezes experienciam 

ameaças de abuso verbal e ameaças físicas (Anderson, 2000; Azar, 2000 cit. por Alfor, 

Malouff & Osland, 2005). Podem ainda vivenciar stress como resultado da interface 

casa/trabalho, relativamente a aspectos que envolvem sobrecarga, conflito e tensão 

associada ao desempenho dos diferentes papéis (McBride, 1990, cit. por Alfor et al., 

2005). 

O sentimento de fracasso é, especialmente, frequente nos profissionais jovens e 

sem experiência, que colocam todo o seu entusiasmo e bondade nos casos que 

acompanham, sendo as expectativas do tão mais elevados quanto maior a ilusória 

simplicidade da resolução do caso (Sousa, 2005). 

 Os efeitos combinados das famílias problemáticas, a insuportabilidade do 

ambiente de trabalho e, até mesmo a sua elevada motivação para alcançar grandes 

resultados com as famílias, levam o profissional a situações de burnout. Este manifesta-

se com base em três sintomas: fadiga física e emocional, despersonalização, perda de 

sentido de realização pessoal e perda de satisfação (Sousa, 2005), sendo que o 

esgotamento também pode estar associado a uma situação de burnout. Diversos estudos 

revelam a existência de uma grande incidência de burnout em profissões com elevado 

grau de contacto com outras pessoas (Barria, 2002; Lee & Ashforth, 1993; Mcgee, 

1989; Pérez, Puerta, Lagares, Maldonado, & Garcia, 2004; Stevens & Higgins, 2002, 

cit. por Jenaro, Flores & Árias, 2007), nomeadamente nos profissionais que trabalham 

com crianças em risco (Barria, 2002; McGee, 1989 cit. por Jenaro et al., 2007). Existem 
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muitas razões para o aparecimento de burnout, sendo as razões mais citadas os baixos 

salários, mudanças no trabalho e grande carga horária (Rupert & Morgan, 2005; 

Schaufeli & Buunk, 2003, cit. por Jenaro et al., 2007), baixo reconhecimento social e 

falta de recursos financeiros (Söderfedt, Söderfedt, & Warg, 1995, cit. por Jenaro et al., 

2007). 

O grupo de trabalho é um recurso de apoio, ideias e protecção perante casos tão 

complicados e, por vezes, quase absurdos. O grupo pode ajudar a reduzir emoções 

negativas, mas também pode ser uma fonte de preocupação, dependendo das relações 

que são estabelecidas. Na relação com os outros técnicos torna-se imprescindível limitar 

e clarificar a informação recíproca, incluir na informação os dados e opiniões de 

técnicos anteriores e usar permanentemente uma lente transcultural (Sousa, 2005). O 

suporte e o reforço do que se faz de melhor, permite o crescimento da percepção da 

auto-eficácia, que pode ser descrita como a crença das pessoas na sua capacidade de 

produzir efeitos desejados através das suas acções (Bandura, 1977, cit por Maddux, 

2002), o que é determinante na escolha dos comportamentos e na perseverança a ter 

face aos obstáculos e à mudança. Esses pensamentos/crenças eficazes têm um papel 

crucial no ajustamento psicológico, que permite aos técnicos guiarem-se 

profissionalmente e conduzirem a mudança de estratégias de comportamento.  

Devido ao tipo de intervenção que os técnicos destas equipas realizam, a 

supervisão da equipa constitui-se como essencial para promover espaços de reflexão e 

gerir as emoções dos técnicos. A supervisão das equipas tem como objectivos 

proporcionar a construção da coesão grupal e de um projecto de trabalho, na perspectiva 

de possibilitar às equipas uma análise sobre as suas práticas, uma reflexão sobre a forma 

como trabalham e os resultados que alcançam. A supervisão é vista como o trabalho de 

um conjunto de equipas – equipas de supervisão e equipas de trabalhadores - em que a 

primeira tem o papel de, num só processo, facilitar que a equipa de trabalhadores realize 

a sua auto-análise e a sua auto-gestão. Pode dizer-se que se trata de um trabalho de 

análise e intervenção institucional (Baremblitt, 1996, cit. por Matamuto, Fortuna, 

Mishim, Pereira & Domingos, 2004) onde o supervisor tem um olhar atento, que 

assinala os caminhos trilhados pela equipa, de maneira a que esta perceba o seu modo 

de sentir, pensar e agir (Osório, 1997, cit. por Matamuto, et al, 2004), ou seja, que se 

analisem como equipa. Disso decorre a necessidade de supervisão externa, com o 

objectivo de facilitar o confronto com as suas dificuldades e com os movimentos de 

resistência que produz. A supervisão, também é tida como uma intervenção útil para 
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prevenir o esgotamento (Farber, 1983a cit. in Guy, 1987, cit. por Gonçalves & Welling, 

2001), constitui-se como uma fonte de suporte, uma oportunidade para testar a realidade 

e para obter feedback.  

Os sentimentos dos trabalhadores sociais relativamente ao seu próprio trabalho 

podem ser também partilhados pela instituição. Estes técnicos por vezes sentem-se sem 

poder e desvalorizados, mas em outros momentos expressam um forte sentimento do 

poder da sua própria experiência – eles “sabem” o que é melhor para as famílias com 

quem trabalham (Taylor, Beckett & McKeigue, 2007). Os superiores podem gerar 

esperança nos trabalhadores através da criação de objectivos significativos para todos os 

membros, localizando os recursos da organização necessários e mantendo a 

comunicação. Empregados esperançosos são empregados saudáveis, quando estes 

acreditam nas suas acções e estão mais motivados, estão também mais dispostos a 

ultrapassar dificuldades e a aceitar novos desafios (Huy, 1999 cit. por Nelson & 

Simmons, 2003). Em empregos em que não existe um alto nível de controlo, as 

organizações podem facilitar o trabalho dos empregados enfatizando o que existe de 

positivo (Nelson & Simmons, 2003). 

A saúde e o positivismo no trabalho são algo que pode ser realizado/construído. 

Na verdade, podemos arguir que, no verdadeiro sentido do termo, trabalho “saudável” 

significa bem-estar físico e psicológico (Barling, Turner & Zacharatos, 2002) A 

conceptualização do bem-estar no trabalho está bem definida na literatura e fornece uma 

base sólida para examinar os determinantes do trabalho saudável. Warr 

(1987,1990,1994,1999, cit por Barling, Turner & Zacharatos, 2002) considera o 

trabalho satisfatório, o envolvimento no trabalho e o compromisso organizacional como 

sendo alguns dos muitos factores que determinam o bem-estar no trabalho.  O campo da 

psicologia positiva a um nível subjectivo está relacionado com as experiências 

subjectivas positivas: optimismo, esperança e fé. A um nível de grupo, está relacionado 

com virtudes cívicas e com aquilo que as instituições fazem para tornar os indivíduos 

melhores cidadãos, tais como, a responsabilidade, a maturidade, a tolerância, o 

altruísmo, o civismo, a moderação e a ética no trabalho (Gilham & Seligman, 1999; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000 cit. por Seligman, 2002).  

Para estudar o que dá vida aos sistemas humanos e a qualidade do seu 

funcionamento, pode recorrer-se ao uso do Inquérito Apreciativo, que se constitui como 

uma forma de estudo organizacional que, selectivamente, procura realçar o que é 

referido como “life-giving forces” (LGF`s) da existência das organizações, ou seja, 
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identifica valores e factores que dão vida à organização. As LGF´s podem ser ideias, 

crenças ou valores que têm lugar nas organizações (Cooperrider, Whitney & Stavros, 

2003). O Inquérito Apreciativo foi criado tendo por base a ideia de que as pessoas, 

individual ou colectivamente, têm desejos, capacidades e contribuições únicas para 

oferecer à vida. Desta forma as organizações e os sistemas humanos têm fontes 

ilimitadas de capacidade relacional criadas e vividas na linguagem. Através da 

comunicação humana as pessoas podem desviar a atenção do problema, criando ideias e 

possibilidades produtivas para o futuro. “Palavras criam palavras”, e as palavras 

“Inquérito apreciativo” não são excepção (Whitney & Trosten-Blom, 2002). 

 A ideia de que o sistema social cria e determina a própria realidade baseia-se no 

construcionismo social, onde a comunicação e a linguagem humana são vistas como 

responsáveis, por exemplo, pela mudança organizacional (Whitney & Trosten-Blom, 

2002). O cerne do construcionismo é expresso em cinco temas básicos: actividade; 

ordem; identidade; processos simbólicos-sociais; dinâmica e desenvolvimento 

dialéctico. No construcionismo os sistemas complexos são processos orgânicos que se 

expressam em auto-movimento e auto-organização, em contraste com aquilo que nos 

diz a ciência física internacional, onde o sistema vivo é passivo e não conduz as 

energias e as forças, podendo as massas só ser movidas ou modificadas através do 

impacto de entidades externas. A actividade do organismo é o que determina o número 

de tentativas que fazemos para nos adaptarmos às circunstâncias predominantes e que 

permite o ajustamento às mudanças da vida, desenvolvendo oportunidades para mudar o 

presente (Mahoney, 2002). Por outras palavras, saber ocupar um lugar no, e com, o 

sistema social. Esta é a razão pela qual o Inquérito Apreciativo considera as 

organizações como o centro das relações humanas. Assim, o Inquérito Apreciativo 

permite que as pessoas, unidas num tema ou ideia central, criem objectivos de forma a 

projectarem e construírem o futuro, neste caso o futuro da organização (Cooperrider, 

Whitney & Stavros, 2003). 

O Inquérito apreciativo tem por base o Construcionismo Social e coloca-o num 

contexto positivo, na medida em que a sua premissa central é a de que o conhecimento 

do processo apreciativo é construído socialmente (Cooperrider, Whitney & Stavros, 

2003)  
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2. Metodologia  
 
2.1 Desenho da investigação 
 

2.1.1 Questão inicial  
 

 A questão inicial “…constitui o ponto de partida, a interrogação primeira. 

Interrogação inicial essa que contem já em si o fim, bem como o processo que liga o 

principio e fim” (Narciso, 2001, p.272). Processo este, possuidor de uma causalidade 

circular evolutiva (Pina Prata, 1990, cit. por Narciso, 2001), e por isso, sempre sujeito a 

mudanças. (Narciso, 2001). 

 

Eis a questão inicial deste estudo prático: 

 O que contribui para o bom funcionamento das EAFCJR da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa? 

 

2.1.2 Objectivos  
  

Com a finalidade última de contribuir para o conhecimento do bom funcionamento das 

EAFCJR, para o enriquecimento da investigação e prática interventiva, definiram-se três 

objectivos gerais   

 
 Perceber as estratégias utilizadas para promover o bom funcionamento da 

equipa.  

 Identificar as necessidades da equipa para o bom funcionamento da mesma e 

a sua relação com a instituição 

 Conhecer as características essenciais, ao nível individual e ao nível da 

equipa, para o seu bom funcionamento.  
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       Interdependência 
Supervisão 

   Interdisciplinaridade 

Reconhecimento 

Variáveis Sócio-demográficas 
   Auto-conhecimento 

 

2.1.3. Mapa conceptual  

 
“O mapa conceptual deve explicar – gráfica ou narrativamente – quais os 

construtos fundamentais ou variáveis a investigar e as relações entre eles, fornecendo a 

informação sobre como deve ser feita a recolha dos dados, e como, e que análises 

devem ser efectuadas” (Narciso, 2001, p. 274). A elaboração do mapa conceptual 

(Figura 1) da presente investigação foi inspirada na metáfora ecológica, que permite 

alargar os níveis de análise para lá do indivíduo, tomando em consideração os diferentes 

sistemas em que este está incluído (Nelson & Prilleltensly, 2005). A metáfora ecológica 

permite assim considerar as interacções entre o indivíduo ou objecto de estudo e os 

contextos que o envolvem, com os quais estabelece relações de interdependência 

(Ferreira, 2001). Como se pode verificar na Figura 1, este mapa pressupõe um conjunto 

de relações causais que implicaram a tomada de decisão por parte da investigadora. O 

presente mapa conceptual reflecte a proposta das relações e influências das diferentes 

características no bom funcionamento das EAFCJR. 

 

 

Figura 1: Mapa conceptual 
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3. Estudo Empírico  

3.1 Grounded Theory 

 
O presente estudo segue uma metodologia sobre a abordagem de análise 

Grounded Theory que é transversal a toda a investigação. Esta é uma abordagem para a 

análise qualitativa criada por Strauss e Corbin (1967) que não se refere somente a uma 

teoria gerada através de um método mas também a um sistema de análise e a um 

“standard” de qualidade para este tipo de pesquisas (Waszak & Sines, 2003).  

Os métodos qualitativos são usados pelos investigadores para estudar fenómenos 

psicológicos e sociológicos através de um ponto de visa construtivista, que valoriza a 

interpretação dos participantes e do investigador, evitando a imposição de sistemas e 

significados externos (Waszak & Sines, 2003).  

Strauss e Corbin (1998) referem que as teorias que se fundamentam nesta 

abordagem, isto é teorias construídas com base dos dados, oferecem mais facilmente o 

insight, aumentam a compreensão, e fornecem uma significativa guia de acção. É 

importante referir que, com esta metodologia, não se pretende generalizar os resultados 

a outros grupos, mas sim aprofundar o conhecimento acerca dos processos subjacentes 

ao bom funcionamento das EAFCJR, especificamente.  

A teoria desenvolve-se à medida que se desenrola a investigação, num processo 

que ocorre através da contínua análise e recolha de dados. O investigador não começa 

um projecto com uma teoria pré concebida mentalmente, mas começa sim, numa área 

de estudo e permite que a teoria emerja dos dados. A teoria que deriva dos dados é mais 

próxima da realidade do que aquela que deriva da junção de uma série de conceitos 

baseados na experiência ou somente através de especulação (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.2  Estratégia metodológica 
 

3.2.1. Selecção e caracterização da amostra 

A amostra foi seleccionada tendo em conta a área de intervenção das equipas, 

pois permite evitar diferenças nas variáveis externas da intervenção das equipas. 
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A amostra estudada é constituída pelos técnicos de duas Equipas de Apoio a Famílias 

com Crianças e Jovens em Risco da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num total de 

14 participantes com idades compreendidas entre os 27 e os 54 anos de idade (M= 33,93 

anos e DP= 8,98) (quadro1), sendo 13 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

Relativamente à formação académica, 21,4% dos elementos da equipa são 

Psicólogos (N=3), 28.6% são Educadoras de Infância (N=4), 28,6% são Educadoras 

Sociais (N=4), 14,3% são Técnicas de Serviço Social (N=2), e 7,1% da amostra 

completou o 9º ano de escolaridade. Relativamente ao tempo de serviço na equipa, este 

varia entre 1 e 5 anos (M=1,36 e DP=0,745). No que se refere ao tempo de serviço com 

famílias e/ou crianças vulneráveis este verifica-se que 42,9% da amostra (N=6) situa-se 

no intervalo entre 0 e 4 anos, 28,6% da amostra (N=4) situa-se no intervalo 

compreendido entre os 5 e os nove anos, 7,1 % da amostra (N=1) no encontra-se 

incluído no intervalo entre 10 e os 14 anos, 14,3% da amostra (N=2) encontra-se situada 

no intervalo entre 15 e 20 anos e por fim, 7,1% da amostra (N=1) tem mais de 20 anos 

de serviço (Quadro2) 

 
Quadro 1. Caracterização da amostra relativamente à idade. 

 

 

          Quadro 2. Caracterização da amostra através dos dados sócio-demográficos recolhidos 
 

      Idade N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
 

14 
 

27 
 

54 
 

33,93 
 

8,983 

 
 

Frequência Percentagem  
Válida 

Sexo   
Feminino 13 92,9 

Masculino 1 7,1 
Idade(anos)   

27 5 35,7 
28 2 14,3 
31 1 7,1 
35 2 14,3 
36 1 7,1 
45 1 7,1 
48 1 7,1 
54 1 7,1 

Formação Académica   
Serviço Social 2 14,3 

Educação Social 4 28,6 
Psicologia 3 21,4 

Educação de Infância 4 28,6 
3º Ciclo do Ensino Básico 1 7,1 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Instrumentos  
  

Para além do preenchimento de um Questionário Sócio-demográfico os 

participantes também responderam a uma Entrevista Apreciativa, ambos elaborados 

especificamente para o presente estudo.  

 

3.2.2.1 Questionário de dados Sócio-demográficos 
 

O questionário Sócio-demográfico (vide anexo 1) foi elaborado pela 

investigadora, para uma identificação e caracterização do respondente. Assim, este 

questionário, a ser preenchido pelo investigador (administração indirecta), averigua 

alguns dados pessoais do respondente, como o sexo, a idade, formação académica, 

tempo de serviço na área de apoio a famílias com crianças em vulnerabilidade ou risco e 

tempo de serviço na EAFCJR 

  

3.2.2.2 A Entrevista Apreciativa 
 

A Entrevista Apreciativa é parte integrante do Inquérito Apreciativo e, como tal, 

baseia-se em quatro questões fundamentais e poderosas, seguindo o ciclo dos 4 D’s: 

Apreciar ( What is? What gives live?); Imaginar (What might be?); Determinar (What 

should be?); Criar (What will be?). Estas questões são potenciadoras de mudanças, pois 

 
Tempo de serviço nas EAFCJR 
(anos) 

  

[1-2[ 1 7,1 
[2-3[ 8 57,1 
[3-4[ 4 28,6 
[4-5] 1 7,1 

 
Tempo de serviço com famílias 
e/ou crianças vulneráveis(anos) 

  

0-4 6 42,9 
5-9 4 28,6 

10-14 1 7,1 
15-20 2 14,3 

mais de 20 1 7,1 
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proporcionam um diálogo que leva a descoberta e idealização de uma nova imagem dos 

sistemas e do seu futuro (Bushe, 1998). 

O Inquérito Apreciativo desenvolvido por Cooperrider e Srivastva (1987 cit. por 

Whitney & Trosten-Bloom, 2003), procura novas imagens nas mais pobres inspirações 

dos indivíduos (Bushe, 1998) pois segundo Maslow (1968), todos os indivíduos tem o 

potencial necessário para vivenciar experiências marcantes. Na realidade, e de acordo 

com a literatura existente, os indivíduos que vivem uma experiência marcante adquirem 

um enorme desejo de voltar a repeti-la, para além de desenvolverem uma visão mais 

positiva de si próprios, do seu papel no mundo e do valor da própria vida.  

 O uso da Entrevista Apreciativa na presente investigação justifica-se pelo facto 

do Inquérito Apreciativo partir do princípio de que em todas as organizações há algo 

que funciona e a mudança pode ser alcançada através da identificação e promoção 

daquilo que funciona (Hammond, 1996). Ou seja, a solução é o próprio sistema 

(Cooperider, Whitney & Stavros, 2003) e o uso do Inquérito Apreciativo pode fazer a 

diferença nomeadamente ao nível do desenvolvimento das equipas e da criação de 

inovações para atingir organizações ideias (Cooperider, Whitney & Stavros, 2003) 

A utilização do Inquérito Apreciativo no presente estudo, não pretende ser um 

exemplo da sua utilização original, isto é, as metodologias inerentes foram adaptadas às 

necessidades da investigação. Esta adaptação é legítima considerando que o Inquérito 

Apreciativo não se constitui como uma fórmula rígida (Cooperider et al, 2003), antes 

uma metodologia adaptável aos contextos interventivos. As razões para este 

ajustamento prendem-se com o facto da duração da investigação não corresponder à da 

intervenção. Assim, a Entrevista Apreciativa as quatro fases do processo básico do 

Inquérito Apreciativo, ao invés de se debruçar somente no Apreciar e Imaginar, como 

seria suposto numa investida tradicional deste processo. De relevar ainda que esta 

investigação não se esgotará na entrevista. Os dados recolhidos serão devolvidos às 

equipas através da metodologia de focus group2.   

O guião da entrevista apreciativa construído para este estudo (vide anexo 2) é 

constituído por 5 questões, baseadas no ciclo 4D´s, abordando experiências 

significativas, característica mais valorizada na equipa, e características pessoais 

positivas no indivíduo, no seu trabalho e na sua equipa, características essências para a 

                                                
2 Focus group ou em português "discussões de grupo" é uma técnica utilizada para a obtenção de dados, por exemplo, opiniões, 
comportamentos, ou percepções sobre um determinado assunto (Morgan, 1996) 
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sobrevivência da equipa e a formulação de três desejos para aumentar a saúde e 

vitalidade da equipa. Antes de iniciar a entrevista, a investigadora forneceu informações 

aos indivíduos acerca dos objectivos do estudo, nomeadamente da Entrevista 

Apreciativa, e sobre como a informação recolhida viria a ser utilizada. Os participantes 

leram e assinaram um consentimento informado (vide anexo 3) onde se encontra 

explicitado o grau de confidencialidade associada. Esta entrevista foi realizada 

presencialmente e foi gravada com o consentimento do respondente.  

 

3.2.3 Procedimentos de recolha 
 

Após a autorização concedida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, todos 

os elementos duas Equipas de Apoio a Famílias com Crianças e Jovens em Risco da 

Santa Casa da Misericórdia foram convidados a participar no estudo, entre dia 10 de 

Abril e 6 de Maio de 2008, consonante a sua disponibilidade. A recolha dos dados foi 

efectuada no local de trabalho das referidas equipas. 

 A administração dos protocolos de investigação (Questionários sócio-

demográficos e Entrevista Apreciativa) foi realizada exclusivamente pela investigadora, 

previamente treinada, de forma a controlar, na medida do possível, o efeito da variável 

aplicador. O contacto pessoal com os respondentes foi estabelecido individualmente, 

estando apenas presentes o investigador e o respondente em cada sessão de 

preenchimento do questionário e realização da entrevista.  

 Durante a administração de todos os protocolos a entrevistadora seguiu um guia 

de aplicação dos mesmos que continha as seguintes instruções: apresentação do 

investigador; explicação dos objectivos gerais da investigação; breve agradecimento 

pela colaboração na investigação; apresentação do consentimento informado; introdução 

do questionário sócio-demográfico; introdução da Entrevista Apreciativa; um breve 

agradecimento final. Ficou ainda estipulado que, no caso do respondente levantar 

dúvidas no decorrer da aplicação da entrevista, a entrevistadora apenas relia as 

perguntas de forma pausada mas sem alterar o sentido original da questão. No caso dos 

respondentes solicitarem informações relativas ao resultado da investigação, a 

entrevistadores garantiu que, posteriormente as informações seriam disponibilizadas.  
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4. Análise qualitativa 

 

 

“ O inquérito de avaliação qualitativa baseia-se (desenha-se: cria-se) no pensamento 

crítico e criativo – tanto na ciência como na arte da análise.”  

(Patton ,19903) 

 

 A metodologia qualitativa permite uma complexa análise de um assunto ou de 

um tema e está associada a tradição do positivismo, envolve uma abordagem 

interpretativa e naturalista da matéria sobre estudo, isto significa que a metodologia 

qualitativa estuda os assuntos no seu setting natural tentando dar sentido ou interpretar 

fenómenos em termos do significado que as pessoas lhes atribuem (Denzin & Lincoln, 

1994) 
Esta proximidade manifesta-se tanto no plano físico (o terreno) como no 

simbólico (a linguagem). A tradição de investigação qualitativa, em ciências sociais 

consiste essencialmente em estudar e interagir com as pessoas no seu terreno, através da 

linguagem, sem recorrer ao distanciamento que levaria ao emprego de formas 

simbólicas estranhas ao seu meio (Gauthier, 1987, p.32 cit. por Lessard-Hébert, Goyette 

& Boutin, 1994) Na investigação qualitativa é sobre o investigador que recai a 

responsabilidade da redução de acções ou do discurso dos indivíduos em função das 

condições de produção destes, assim como os objectivos da investigação e o seu quadro 

teórico (Lessard-Hébert M., et al, 1994).    

 

4.1.Processo de codificação dos resultados  

 
Após a transcrição integral das entrevistas realizadas pela investigadora, iniciou-

se um processo de codificação através do software QSR Nud’ist 6, seguindo os 

pressupostos da Grounded Theory. Ou seja, foram realizadas um conjunto de operações 

pelas quais os dados são divididos, conceptualizados, e reagrupados de forma diferenteo 

                                                
3 cit. por  Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994 
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que permite a construção da teoria a partir dos dados obtidos (Strauss & Corbin 1990, 

cit. por Flick, 2005).  

No processo de interpretação, podem-se distinguir diversos “procedimentos de 

codificação de texto, entre os quais, a “codificação aberta”, “codificação axial” e 

“codificação selectiva”. Estes procedimentos não são fases distintas do processo, devem 

ser entendidos como diferentes maneiras de tratar o texto, que o investigador pode 

utilizar e combinar, se necessário (Fick, 2005). Na presente investigação, o processo de 

codificação iniciou-se com a “codificação selectiva”, foram construídas categorias 

correspondentes aos dados sócio-demográficos e às cinco questões da entrevista 

apreciativa (Strauss & Corbin 1998). A escolha do tipo de codificação inicial, baseou-se 

na Grounded Theory, e como tal surgiu da teoria e dos dados já obtidos, nomeadamente 

nas perguntas da entrevista, permitindo assim criar categorias nucleares para a posterior 

integração de outras categorias.  

O passo seguinte foi a realização da “codificação aberta”, que tem como 

objectivo colocar os dados e os fenómenos em forma de conceitos e atribuir-lhes 

significado para ser possível anexar um código e assim permitir uma maior 

compreensão do texto (Flick, 2005). Os códigos podem surgir de conceitos retirados da 

literatura das Ciências Sociais ou de expressões dos entrevistados (Flick, 2005), tendo 

sido este último o utilizado por  mais aproximado do material em estudo. Seguidamente 

é necessário melhorar e diferenciar as categorias obtidas, estabelecendo as relações 

entre as categorias e as subcategorias, escolhendo as que parecem mais prometedoras 

para a posterior elaboração. Por fim foi realizada a “codificação axial”, através do 

relacionamento de categorias de forma a criar um sistema hierárquico, tendo em conta 

as propriedades e as dimensões das categorias já formadas (Strauss & Corbin, 1998). 

Por fim, com a utilização do Nud’ist, encontrava-se construída a árvore de categorias, 

constituídas por “categorias nucleares” (correspondentes às questões da entrevista 

apreciativa) que abarcam as subcategorias com elas relacionadas. De acordo com os 

conceitos adquiridos através da codificação aberta estas subcategorias subdividem-se 

em categorias mais específicas, os códigos. Anexo 

 
4.2. Análise e discussão dos Resultados  

  

“ A investigação qualitativa por aceder às dimensões mais tácticas dos sujeitos 

implica um envolvimento e exposição pessoais por vezes bastante significativas” 
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(Crespo, 2007, p. 295). Na presente investigação, as entrevistas foram aplicadas a 

técnicos que se conhecem pessoalmente, e como tal, facilmente identificam as respostas 

de cada um, não só pelo discurso idiossincrático, mas também pelo conteúdo das 

respostas. Assim, para salvaguardar a confidencialidade, as entrevistas não serão 

colocadas em anexo, e as transcrições justificativas da escolha de uma categoria ou 

subcategoria serão apresentadas de forma a não revelar o autor das respostas.  

As “categorias nucleares” (vide em árvore de categorias em anexo 4) que 

correspondem às questões da entrevista apreciativa aplicada são, ordenadamente: 

Experiência Marcante; Factores de sucesso da equipa; Característica mais valorizada; 

Característica central na equipa; Desejos. As suas frequências serão seguidamente 

descritas e estão apresentadas nas tabelas em anexo 5. 

 

Experiência marcante  
 

Relativamente à primeira questão, “Descreva uma experiência única ou um 

momento marcante da sua vida profissional enquanto membro desta equipa”, as 

respostas com uma maior frequência estão relacionadas com a subcategoria denominada 

por trabalho desenvolvido com as famílias, destacando-se o acolhimento de crianças: “a 

experiencia que eu tive que realmente foi marcante nesta equipa foi ter retirado, ou ter 

participado na retirada de (…) crianças”;“Foi marcante pela negativa porque foi um 

trabalho, foi um investimento que acabou por cair por terra e as crianças acabaram 

por ter que ir para Acolhimento Institucional". Este dado vem de encontro ao que a 

literatura refere relativamente aos grandes níveis de ansiedade provocados pelas 

decisões determinantes que têm de ser tomadas pelos técnicos relativas à protecção de 

para de crianças vulneráveis (Sousa 2005), onde se pode incluir o referido acolhimento 

institucional. 

Os participantes no estudo também mencionaram como experiências marcantes 

as que estão relacionadas com os maus tratos infantis: “Depois há outros momentos, 

acompanhamentos de meninos que estão com marcas de maus tratos, acompanhar ao 

hospital ou o confronto dos pais com esta situação, acho que tenho alguns episódios 

marcantes que não esqueço mais”;“e depois houve um dia que realmente me marcou 

muito que foi quando fui com as crianças, que havia uma suspeita de abuso sexual, 

para a medicina legal, e foi um dia para mim muito violento”. Estes excertos revelam a 
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forma como as intervenções com os maus tratos infantis podem ser marcantes e até 

mesmo intoleráveis (Sousa, 2005). 

As ameaças das famílias, também surgem como experiencias significativas, 

subcategoria esta que se encontra ilustrada pelas afirmações dos técnicos entrevistados: 

“Lembro-me de um pai, uma altura em que tive muito medo, estava num atendimento 

em que o pai se levanta muito violento e eu fiquei sem saber se me levantava, o que é 

que fazia, sempre a achar que um passo em falso poderia deitar tudo a perder”; “era 

uma família muito complicada e depois foram lá para o serviço, bateram, espernearam 

e caíram, gritaram e por tanto foi uma grande confusão”. Estas ameaças contribuem 

para o aumento do stress e da ansiedade (Anderson, 2000; Azar, 2000 cit. por Alfor, 

Malouff & Osland, 2005) daí ser plausível que os técnicos as considerem como 

momentos marcantes.  

Relativamente às experiencias marcantes referidas como estando relacionadas 

com a equipa, a maior frequência corresponde ao suporte, podendo este ser ilustrado 

pelo seguintes excertos: “Houveram aqui muitos momentos marcantes, não 

directamente com a família mas entre nós, pela dificuldade que há e pela ajuda que tive 

para ultrapassar esta dificuldade e na tomada de decisão de um apuramento de 

diagnóstico”; “Marcou-me pelo espírito de equipa, pelo facto de termos sido capazes 

de superar esta situação em conjunto, também não foi muito fácil para nós, e termos 

conseguido responder atempadamente ao que era possível e de forma adequada a 

necessidade identificada”. Efectivamente, o suporte da equipa é uma mais-valia para o 

serviço. Tal como Bandura (1977, cit por Maddux, 2002) referiu essa ajuda promovida 

entre os técnicos pode ser determinante para ultrapassar os obstáculos que vão surgindo.  

A um nível individual as experiências marcantes são essencialmente associadas 

à percepção de competências (3) por parte dos técnicos, por exemplo, quando referem 

“Nós conseguimos uma vaga num sítio incrível… que nos deu um gozo incrível 

conseguirmos pôr lá o miúdo, conseguimos a vaga, quando toda a gente dizia que não” 

 

 

Factores de sucesso da equipa 
 

Relativamente à segunda questão da entrevista, “Quais os factores que acredita 

que tenham sido particularmente importantes para o sucesso da sua equipa?”, os mais 
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referidos são a relação entre os técnicos, nomeadamente a partilha e o suporte, 

retratados nos excertos: “capacidade que temos de trabalhar em grupo, nesta equipa 

há uma consciência muito partilhada das situações, há uma avaliação e um criar de 

diagnósticos e de expectativas que é muito partilhada, e eu acho que isso é 

importantíssimo no sucesso da intervenção”; “ os factores que eu acredito que são 

preponderantes para uma equipa coexistir é (…) a partilha dos vários saberes”. 

Perante casos tão complicados o grupo de trabalho constitui-se como uma base de apoio 

e segurança (Sousa, 2005). 

O perfil dos técnicos também se revela como sendo um dos factores de sucesso 

da equipa, demarcando-se características como o empenho e o gosto pelo trabalho, 

espelhadas em citações como: “Eu acho que a disponibilidade dos técnicos, o facto de 

os técnicos acreditarem que é possível mudar um bocadinho a vida destas famílias, e a 

capacidade de acreditar que apesar de todas as dificuldades pode haver um avanço 

ainda que pequenino” ; “o gosto por aquilo que fazemos e aquele espírito de missão 

que nos leva a trabalhar nisto e ainda estar cá. É memo esse espírito”. Tal como é 

referido na literatura, as características individuais, aptidões intelectuais, valores e 

motivações são considerados elementos importantes para o funcionamento das pessoas 

no contexto de trabalho (Neves, 2001), não sendo as EAFCJR excepção. 

Os pressupostos metodológicos/procedimentos apresentam uma frequência 

igualmente elevada, e referem-se maioritariamente à interdependência adequada, em 

frases como “é uma equipa que organiza a sua acção com vista a obtenção de um 

objectivo comum, acho que somos adequadamente interdependentes ou seja não somos 

excessivamente autónomos na nossa acção”. Como refere Caetano (2005) a diversidade 

contribui para o bom funcionamento das equipas, e o contributo de cada um para o 

mesmo fim é fundamental (EAFCJR, 2007).  

Por fim, ainda relativamente a esta questão, ainda são referidos, a crença na 

mudança nas famílias, e na categoria denominada instituição, surgem com a mesma 

frequência as subcategorias do recrutamento selectivo e da formação extra.  

A crença na mudança nas famílias é um factor que motiva os técnicos e faz com 

que o trabalho desempenhado faça sentido e resulte. A valorização das competências é 

considerada uma estratégia de capacitação das famílias, ou seja, considerar que estas se 

constituem como as mais aptas a conseguir definir e a compreender as necessidades, a 

gerar o desenvolvimento e a actualizar e gerir os recursos da comunidade (Sousa, 2005). 
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Característica mais valorizada 
 

A terceira questão da Entrevista Apreciativa, “Sem ser modesto, diga-me, o que 

mais valoriza em si, no seu trabalho, na sua equipa?”, faz ressaltar alguns resultados 

com significado. No que concerne às características associadas aos membros das 

equipas, destaca-se o empenho, nomeadamente quando referem “Eu acho que é o 

empenho no trabalho, é realmente o facto de tentar várias alternativas até se chegar a 

conclusões, até chegar à última solução”; o empowerment4, que transparece em frases 

como: “Sou uma pessoa que não cria facilmente juízos de valor”; “o que eu mais 

valorizo é que tenho sempre o sentimento e acredito que o outro que está do outro lado 

é capaz”; e a capacidade de trabalho, descrita em excertos como : “Acho que sou uma 

pessoa com iniciativa, acho que sou criativa na procura de problemas”; “A minha 

capacidade de trabalho, o facto de eu achar que é muito importante este tipo de 

trabalho, depois o acreditar que vale a pena e que toda a gente merece ser ajudado no 

seu percurso, às vezes é difícil, é assim, eu tenho um grande sentido de 

responsabilidade e de missão e acho que isto é muito importante”. O facto de os 

técnicos procurarem várias soluções está relacionado com a resistência das famílias à 

intervenção e à posterior mudança, e por esses motivos, a persistência, o empenho, a 

iniciativa e a motivação constituem-se como características indispensáveis para o bom 

trabalho desenvolvido. Por outro lado, a promoção de competências nas famílias, 

permite o trabalho em parceria com as famílias em vez dos técnicos e da equipa 

assumirem uma postura de conhecimento e ensinamento.  

No que se refere às características valorizadas na equipa, a que mais de destaca é 

a coesão grupal, aqui apresentada em dois exemplos: “Na minha equipa, é o sentimento 

de equipa. Apesar de tudo somos uma equipa que, por vezes quando uma pessoa está 

muito satisfeita com o seu trabalho, ficam todas, mas quando uma está triste às vezes as 

outras também vão um bocadinho atrás, o que também pode ser complicado, sentimos 

todos os sucessos, não são as derrotas mas as dificuldades de cada uma no trabalho 

umas das outras, acho que é isso”; “Na minha equipa é a coesão, eu valorizo muito a 

coesão na minha equipa. Efectivamente os estudos demonstram que a Coesão contribui 

                                                
4 O empowerment, é definido por Rappaport como o “mecanismo através do qual as pessoas, 
organizações e comunidade ganham domínio sobre as suas próprias vidas” (1979, cit. por Nelson & 
Prilleltensly, 2005, p.97), 
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para o bem-estar e crescimento dos membros da equipa, sendo uma característica 

integrada na dimensão social da eficácia grupal (Savoie & Beaudin, 1995). 

Relativamente às características valorizadas no trabalho, as mais frequentes são 

o empenho e a adaptação das intervenções às necessidades, subcategorias patentes nas 

frases: “No meu trabalho a disponibilidade e a força de vontade e persistência e o 

acreditar acima de tudo, no acreditar”; “No meu trabalho a minha dedicação e 

empenho diário”; No meu trabalho…estou sempre a procurar alternativas que 

funcionem para cada situação”. 

 

Característica central na equipa 
 

As respostas à quarta pergunta, “Quais as características mais 

importantes/centrais que dão vida à sua equipa, aquelas sem as quais a sua equipa não 

poderia viver?”, foram agrupadas em três subcategorias, tais como individual, 

instituição e equipa. A nível individual a característica mais frequente é o empenho 

apurado nos seguintes excertos: “Apesar das dificuldades e dos constrangimentos, a 

vontade de trabalhar dos técnicos e o empenho também”; “…muitas vezes damos de 

nós aquilo que nem devíamos em função das famílias, só mesmo por elas, acho que é 

muito por isso” 

Ao nível da instituição é referida em igual número a estabilidade e o espaço 

físico: “ Considero importante a estabilidade e a tranquilidade”; “O nosso espaço é 

uma mais-valia para esta equipa, quando estivemos na direcção viu-se bem a diferença. 

Acho que é um espaço que ajuda a criar a identidade de grupo, temos um sítio nosso 

em que podemos investir no próprio espaço”. No decorrer de algumas mudanças e ao 

longo do tempo, a estabilidade da equipa enquanto sistema faz com que os membros de 

uma equipa desejem trabalhar juntos e isso contribui para o sucesso do funcionamento 

(Savoie & Beaudin, 1995).  

No que se refere às equipas, a coesão e os objectivos comuns são as 

características mais frequentes, e foram encontradas em frases como: “ uma equipa que 

não seja interdependente, que não seja coesa e que não seja honesta…o trabalho não é 

possível”; “é assim para uma equipa funcionar, nós somos todos pessoas diferentes, 

tem que haver um nível de encaixe das pessoas para se conseguirem adaptar às 

diferenças de cada um, sabermo-nos moldar aos outros é essencial e não é fácil neste 
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trabalho, é muito desgastante”;“…acho que é importante porque se criou um 

sentimento de união e os objectivos são muito comuns”;“que é saber que estamos cá 

porque há um objectivo maior de todos que é a criança”. Se os objectivos traçados 

forem comuns e baseados na cooperação os resultados obtidos pela equipa vão ser mais 

positivos.   

A coordenação e a interdisciplinaridade também surgem e com a mesma 

frequência, e são visíveis em expressões como: “Eu acho que de alguma forma é a 

organização hierárquica, o facto de haver uma coordenadora, é muito importante 

porque todos nós precisamos de algum controle enquanto equipa”; “A 

interdisciplinaridade também é muito importante, porque são as várias visões que se 

vão complementando, tanto a nível pessoal como a nível profissional porque depois 

aqui acabam por se misturar por vezes as duas componentes”. A composição 

interdisciplinar destas equipas e a inerente diversidade de perspectivas e opiniões 

garante uma visão mais ampla dos problemas e, consequentemente, de uma intervenção 

mais global e assertiva, nos múltiplos contextos familiares onde se desenvolve a acção 

(EAFCJR, 2007). A coordenação também se constitui como fundamental, neste tipo de 

intervenção. Para além dos procedimentos burocráticos que realizam, o coordenador 

orienta e gere o trabalho das equipas, nomeadamente ao nível das intervenções e da 

construção do plano de intervenção, funcionando como um apoio e uma segurança. 

O sentido de humor foi considerado, por alguns técnicos entrevistados, como 

uma característica central na equipa, sendo também remetido como factor de sucesso, 

considerando o perfil dos técnicos: “Também temos os nossos momentos de risada e 

comédia porque se não, não se aguenta, sem estes momentos de descontracção”; “é 

claro que usamos muito o humor como forma de tornar as situações mais leves”. 

Devido ao desgaste emocional que advém do trabalho com as famílias multiassistidas o 

sentido de humor entre e dos técnicos funciona como uma boa ferramenta para gerir as 

emoções e contornar momentos difíceis.  

 

Desejos 
 

Por fim as respostas à ultima pergunta, “Se aparecesse um “Génio da Lâmpada”, 

quais os 3 desejos que formularia para aumentar a saúde e a vitalidade da sua equipa?”, 

permitiu criar duas grandes subcategorias, os desejos relativamente as trabalho/equipa e 
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referentes à instituição. Na categoria dos desejos relativamente ao trabalho/equipa esta 

foi dividida em duas categorias, a relação entre os técnicos e o empenho dos mesmos. 

Na relação entre os técnicos, surgem a boa articulação entre os técnicos, a 

harmonia, a clareza e a frontalidade das relações e a manutenção das boas relações, 

mostrando mais uma vez a importância atribuída ao bom relacionamento entre membros 

da equipa. No que se refere à motivação, esta surge em expressões como “…motivação, 

apesar de tudo acho que é sempre preciso motivação porque há altos e baixos e é 

sempre complicado”. 

Relativamente aos desejos pedidos a instituição, destaca-se a estabilidade, 

referida por exemplo em excertos como: “ A estabilidade institucional quanto ao que 

são as equipas de crianças em risco e qual é o papel que desempenham e o que se 

espera delas…e a questão da estabilidade institucional quanto às mudanças, que 

quando fossem feitas, tivessem em conta quem está nas equipas, quem sabe o quê sobre 

o funcionamento delas, a estabilidade institucional resolveria muitos problemas desta e 

de outras equipas”; “A definição definitiva da constituição das equipas, a redefinição 

dos objectivos de cada um dos técnicos”. A supervisão, surge com especial relevância 

em expressões como: “…a questão da supervisão, que acho que é uma questão 

fundamental que não está a ser acautelada pela instituição, e eu acho que é 

fundamental para a saúde dos técnicos das equipas”; “ Basta estar uma semana com a 

equipa para perceber que a supervisão é muito importante, não só na parte casuística, 

se calhar é a menos importante, mas principalmente para ajudar a equipa a gerir as 

emoções e os sentimentos e as relações entre os elementos. Este tipo de trabalho 

desgasta-nos muito e a supervisão e muito importante”; “Supervisão, acho que faz 

muita falta. O trabalho que fazemos é difícil, tem situações muito complicadas de gerir, 

vamos gerindo pela equipa que temos e pela forma como nos relacionamos, mas acho 

que é importante haver uma pessoa de fora, um olhar de fora que nos ajudasse a gerir 

as coisas que vão acontecendo, principalmente as nossas emoções”. Devido ao 

desgaste emocional provocado pelo tipo de trabalho que estas equipas desenvolvem, os 

técnicos entrevistados entendem que a instituição deveria proporcionar supervisões 

externas, de forma a que os trabalhadores tivessem um momento para reflectir sobre o 

seu trabalho e gerir as suas emoções.  

Com uma menor frequência, surgem referências ao reconhecimento, e a resposta 

as necessidades: “Outra coisa que eu pedia era o reconhecimento do nosso trabalho 

por parte das chefias, eu acho que não está a ser dado o devido valor às equipas e às 
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pessoas que nelas trabalham”;“ … termos um veículo fora de horas que nos transporte 

para as visitas domiciliárias e as idas às instituições, que houvesse mais agilidade ao 

motoristas, nas situações fora do horário laboral”; “gostaria de sair deste espaço 

físico e ter um espaço físico que fosse mais adequado, porque este espaço físico só por 

si não dá condições de trabalho”; “ falta de alguns recursos económicos para 

podermos fazer alguns encaminhamentos para estes miúdos poderem ter acesso a outro 

tipo de experiências fora dos bairros”. O reconhecimento de um trabalho aumenta a 

motivação e, consequentemente, a vontade de trabalhar e fazer melhor. Tal como refere 

Huy (1999, cit. por Nelson & Simmons, 2003), os trabalhadores ficam mais preparados 

para ultrapassar dificuldades. Relativamente às respostas às necessidades, a 

comunicação entre os trabalhadores e a instituição permite uma discussão justificada 

sobre as falhas e a forma de as colmatar. Parece ser importante reforçar a relação entre 

os trabalhadores e a instituição, mas também é necessário que a instituição valorize os 

pedidos e realize um esforço para os poder realizar, uma vez que estes se constituem 

como essenciais para o bom funcionamento das EAFCJR, tal como as das equipas em 

geral (Nelson & Simmons, 2003) 

Os dados obtidos não mostram diferenças relativamente à influência das 

variáveis sócio-demográficas sobre as categorias e códigos criados. No entanto é 

possível retirar algumas conclusões pertinentes relativamente aos dados obtidos e 

respectiva análise.  

A coesão é considerada a característica central das EAFCJR e a mais valorizada. 

Esta característica surge muito relacionada com a relação entre os técnicos, 

nomeadamente com a partilha e o suporte, que são considerados factores de sucesso da 

equipa. Sendo a coesão uma característica tão valorizada pelos membros das equipas, é 

importante valorizá-la e promovê-la, por forma a que esta se mantenha e assegure o 

bom funcionamento e o bem-estar dos técnicos. Tal poderá ser conseguido através da 

realização de actividades que contribuam para o aumento ou manutenção da coesão 

grupal. Associada à promoção da coesão grupal surge a importância de potenciar ou 

enaltecer o suporte percebido pelos membros das equipas, uma vez que este surge 

também como um dos factores de sucesso e uma característica bastante valorizada. O 

suporte é igualmente referido nas experiências marcantes, nomeadamente na 

subcategoria “perfil dos técnicos”, o que demonstra a importância do apoio entre os 

técnicos, nomeadamente em situações de maior fragilidade, e a forma como esse apoio 

pode ser relevante e essencial para o bom funcionamento da equipa.  



28 
 

O empenho demonstrado pelos técnicos é também considerado como um dos 

factores que contribui para o sucesso da equipa, é uma característica valorizada e 

considerada como central. Este aspecto está relacionado com as dificuldades associadas 

ao trabalho e com os obstáculos que vão surgindo e que implicam disponibilidade, 

persistência e empenho para serem ultrapassados, de forma a resistir às adversidades e 

atingir objectivos, nomeadamente na obtenção de mudanças nas famílias e a protecção 

das crianças. O empenho e a coesão são referidos, por metade da amostra, como sendo 

características mais valorizadas e como factores de sucesso, o que constitui um 

resultado positivo, na medida em que demonstra a capacidade dos técnicos para 

percepcionar as características existentes e mais valorizadas como contribuindo 

consideravelmente para o sucesso das equipas (vide anexo 6) 

A interdisciplinaridade, uma das características-chave para o bom 

funcionamento das equipas, e como tal, surgindo igualmente como uma característica 

mais valorizadas e é considerada central para as equipas, sem a qual estas não 

conseguiriam viver.  

No que se refere às respostas relativas aos desejos, estas centram-se 

fundamentalmente nos “pedidos” à instituição e constituem-se como pistas 

fundamentais para o melhoramento do funcionamento das equipas. Se por um lado, 

hipoteticamente, existem algumas dificuldades relativamente à resposta aos pedidos de 

recursos, por outro lado, a questão relacionada com o reconhecimento poderia ser 

contornada de outra forma, não implicando recursos económicos. Nomeadamente, 

enfatizando o trabalho dos técnicos, mantendo um maior comunicação e fazendo 

deslocações até ao local de trabalho das equipas mostrando apreço e admiração pelo 

trabalho desenvolvido. É preciso que a Organização assuma um compromisso de 

valorização para com os técnicos. 

 

        “…se olharmos para o mais positivo de cada experiência da vida, viveremos com 

mais alegria e vontade para recomeçar animadamente cada dia” (Marujo, Neto & 

Perloiro, 2007, p.14) 
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5. Conclusão 
 

“Sucesso é conseguir o que se quer;  
felicidade é gostar do que se consegue” 

                                                                   
 Lawrence J. Peter5 

 
 

Ao nível da revisão de literatura destacam-se alguns conceitos chave que 

permitem definir uma equipa de trabalho, entre os quais a interdependência e a 

autonomia. No entanto, são dimensões como a eficácia grupal, a satisfação das equipas 

e a definição de objectivos que permitem compreender o bom funcionamento das 

mesmas. As Equipas de Apoio a Família com Crianças e Jovens em Risco não são 

excepção, no entanto têm características que lhe são particulares, como os membros que 

as constituem e as suas formações específicas, a metodologia adoptada e a população 

alvo em que intervêm. O facto de trabalharem com famílias multiassistidas, e devido às 

características que as definem, o desgaste emocional dos técnicos pode ser uma 

constante. Como tal, também é mencionada pelos técnicos entrevistados no âmbito 

deste estudo, para além da auto-eficácia e das suas repercussões positivas, a importância 

do suporte entre os elementos da equipa, que se constitui como um factor de sucesso, na 

medida em que funciona como uma alavanca para ajudar a ultrapassar as dificuldades 

associadas a muitos momentos de angústia por estes vividos. A supervisão também é 

considerada como uma actividade crucial na gestão das emoções dos técnicos e no 

apoio para a reflexão sobre os seus desempenhos. Perante a miséria, a injustiça e a 

violência que por vezes estes técnicos vivenciam, o sentido de humor funciona como 

um recurso importante. No entanto, o bom funcionamento e o bem-estar dos técnicos 

também é da responsabilidade da organização, nomeadamente no que se refere à 

valorização do seu trabalho. Para aumentar o referido bem-estar é importante que haja 

positivismo no trabalho, e neste sentido a utilização do Inquérito Apreciativo constitui-

se como uma mais-valia, pois permitiu valorizar o que de melhor existe e funciona 

nestas equipas, tendo por base a ideia de que o sistema social tem capacidades para 

alterar a realidade.  

Percebeu-se no presente estudo que, tal como referido na literatura, as 

experiências marcantes estão muito associadas a episódios vividos com e pelas crianças, 

nomeadamente os maus tratos e o acolhimento institucional. As decisões determinantes 

                                                
5 cit. por Marujo, Neto & Perloiro, 2007, p. 31 
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são, por si só, muito desgastantes porque implicam a vida de outras pessoas, e como tal 

a percepção das competências por parte dos técnicos constitui-se como um característica 

importante permitindo aumentar a segurança no trabalho e, consequentemente, nas 

decisões que são merecedoras de uma responsabilidade acrescida.  

Dois factores que contribuem igualmente para o sucesso da equipa são a coesão 

grupal e o empenho, por parte dos técnicos, para procurar várias soluções com vista a 

alcançar os objectivos, salvaguardando sempre as crianças e os jovens. Os vários 

técnicos têm objectivos comuns definidos, e para os atingir é indispensável a existência, 

na equipa, de características como a interdisciplinaridade e a interdependência 

adequada, uma vez que é importante o uso de diferentes “lentes” para analisar o mesmo 

problema, de forma a que a intervenção seja a mais acertada.  

Relativamente às necessidades sentidas pelos técnicos, a estabilidade, a 

supervisão e o reconhecimento por parte da instituição revelam-se como as mais 

marcantes. Trabalhadores que se sintam apoiados, valorizados e seguros, certamente 

desempenham melhor o seu papel. 

O maior conhecimento acerca dos membros que constituem as Equipas de Apoio 

a Famílias com Crianças e Jovens em Risco e do nobre trabalho que estes 

desempenham, permite atribuir-lhes o mérito pelo seu esforço e dedicação na protecção 

das crianças, na promoção de competências e na criação de condições de vida dignas às 

famílias que a eles recorrem. 

 

A este contributo para a valorização das características individuais e grupais do 

bom funcionamento das equipas, que se pretende divulgar juntos dos técnicos das 

EAFCJR através da metodologia de focus group, acrescenta-se o desejo que a presente 

investigação seja o ponto de partida de outras, potencialmente mais alargadas, sobre as 

EAFCJR, no sentido de promover o bem-estar dos técnicos e consequentemente 

melhorar as intervenções com as famílias.   
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