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Este artigo pretende conceptualizar uma experiência educativa no contexto de uma instituição
total – um centro de acolhimento temporário – com menores em risco. Esta experiência educa-
tiva configura-se como uma intervenção adaptada e construída consoante as características
do contexto e as especificidades dos jovens, tendo como finalidade a sua reabilitação e
criando-lhes condições para desenvolverem capacidades que facilitem os processos de integra-
ção social. Assim, neste artigo desenvolve-se uma reflexão teórica sobre um trabalho social
pedagógico que procura ser uma resposta interventiva, baseada na concepção de processos
educativos que promovam a reabilitação dos jovens para a sua inclusão social.
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Introdução

Educar é o produto da interacção entre sujeito(s) que ensina(m) e sujeito(s) que aprende(m)
conhecimentos e competências necessárias para o pleno funcionamento do ser num dado con-
texto social. O ensinar e o aprender são ferramentas necessárias à concretização de um processo
de reabilitação, o qual pretende, através da reeducação, modificar comportamentos e desenvol-
ver capacidades para que o(s) sujeito(s) se tornem cidadãos incluídos numa sociedade. Nesta
linha, pode-se concluir que a inclusão social se constitui como finalidade da educação e da rea-
bilitação.

Para a concretização de uma intervenção educativa e reabilitadora visando a inclusão social de
um grupo de jovens foi imprescindível a construção de uma metodologia específica e de um refe-
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rencial teórico multidisciplinar delineados em função das particularidades dos sujeitos e das singu-
laridades do contexto.

Assim, esta experiência educativa, ao pretender reabilitar os jovens para a sua inclusão social,
inscreve-se na lógica do trabalho social pedagógico, o qual tem a sua origem nas teorias de Paulo
Freire e John Dewey e pressupõe intervenções psicossociais e educativas que visam, essencial-
mente, a criação de condições que promovam o desenvolvimento de capacidades e recursos, atra-
vés de processos de interacção social, para que os sujeitos e grupos vulneráveis possam gerir as
suas próprias vidas.

Em suma, recorrendo à educação como um fenómeno maleável e flexível que pode (e deve)
responder às necessidades que se apresentam no terreno, o presente artigo pretende analisar e
conceptualizar uma experiência educativa no contexto de uma instituição total, a qual teve por
objectivo reabilitar e capacitar os menores para a sua integração social.

1. A instituição de custódia

A instituição de custódia onde se desenvolveu a intervenção educativa conceptualizada no
presente artigo configura-se como um centro de acolhimento temporário, tutelado por uma insti-
tuição particular de solidariedade social, que acolhe jovens rapazes com idades compreendidas
entre os 12 e os 18 anos (podendo estender-se até aos 21 se necessário) ao abrigo da Lei de Pro-
moção e Protecção de Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 1 de Setembro).

Este centro de acolhimento temporário é uma resposta institucional para a aplicação de medi-
das de promoção e protecção de jovens em perigo nas situações em que o meio natural de vida
do menor não permite uma vida saudável e não possibilita o seu desenvolvimento. A aplicação
desta lei pressupõe que a instituição de acolhimento seja conduzida por uma equipa multidiscipli-
nar de técnicos (que inclua uma psicóloga, uma assistente social, três educadores sociais e uma
técnica de ciências da educação), que funcione em regime aberto (o qual implica a livre entrada e
saída dos jovens consoante as normas da instituição em questão) e que favoreça uma relação do
tipo familiar, uma vida diária personalizada e a integração na comunidade.

Estes requisitos atribuídos ao centro de acolhimento temporário são condicionados pelas
imposições do processo de institucionalização dos menores e pelas características desta institui-
ção, aproximando-a de uma instituição total, numa acepção goffmaniana, por ser um «um local de
residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados
da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formal-
mente administrada» (Goffman, 2005: 11).

Apesar de co-existirem diferentes realidades e regimes, os menores acolhidos ou internados
em instituições sociais são submetidos a uma dinâmica institucional que pode ser caracterizada
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pelo «seu “fechamento” ou seu carácter total [que] é simbolizado pela barreira à relação social com
o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico»
(ibidem: 16). Estas proibições à saída e barreiras à relação social com o mundo externo são evi-
denciadas pela existência de marcadores defensivos (cf. Neves, 2007), tais como portas trancadas,
estores escuros e sempre fechados que não possibilitam uma fácil visão do exterior, grades em
algumas janelas, etc. Paralelamente, a partir do momento em que o sujeito integra a instituição,
ocorrem diversos processos de despojamento, ou «encobrimento», das condutas pessoais, da cul-
tura do indivíduo, sendo incutida uma ruptura com a vida do internado na sociedade através da
proibição de manter e preservar junto de si e no seu dia-a-dia objectos, comportamentos e acções
que o liguem ao seu passado quotidiano.

Além da existência de barreiras com o mundo social exterior, marcadores defensivos e processos
de despojamento do eu, o quotidiano desta instituição é também marcado pela existência de regula-
mentos, regras e normas, os quais constituem o «Guia do Jovem», que enuncia os direitos e deveres
dos jovens institucionalizados e racionalizam o tempo e o espaço do quotidiano destes. Assim, todas
as actividades diárias dos menores são realizadas na companhia do grupo de residentes, são estabe-
lecidas em horários rigorosos, regulamentadas de forma explícita e controladas por um grupo de
funcionários. Desta forma, pode-se concluir que esta instituição funciona de acordo com as princi-
pais características enunciadas por Goffman (2005) para qualificar as instituições totais.

Esta dinâmica institucional condiciona os sujeitos a um padrão de vida fechado e rigoroso
onde o papel deste é (de)limitado a (cor)responder ao que lhe é exigido e imposto. Neste sentido,
a vigilância, o controle e a imposição de obediência permanentes exigem que os internados parti-
cipem num conjunto de actividades diárias pré-determinadas sem qualquer questionamento sobre
o desenvolvimento da sua própria vida quotidiana. Assim, esta obrigatoriedade em participar nas
actividades diárias programadas pelo grupo dirigente é uma forma de educação prática a que a
instituição total recorre para ensinar os seus internados a viver o dia-a-dia. Deste modo,

a autoridade nas instituições totais se dirige para um grande número de itens de conduta – roupa, comporta-
mento, maneiras – que ocorrem constantemente e que constantemente devem ser julgados. O internado não
pode fugir facilmente da pressão de julgamentos oficiais e da rede envolvente de coerção. Uma instituição
total assemelha-se a uma escola de boas maneiras, mas pouco refinada. (ibidem: 44)

Estas «escolas de boas maneiras» pressupõem que os seus internados devem ser (re)educados,
porque as aprendizagens anteriormente realizadas na sua participação na sociedade actual não se
desenvolveram de forma correcta e segundo as orientações culturais e sociais vigentes. Contudo, é
necessário ter em conta que «aparentemente, as instituições totais não substituem algo já formado
pela sua cultura específica. (…) Se ocorre mudança cultural, talvez se refira ao afastamento de
algumas oportunidades de comportamento e ao fracasso para acompanhar mudanças sociais
recentes no mundo externo» (ibidem: 23).
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A educação veiculada nestas instituições não extravasa a cultura do indivíduo, tomando a
forma de um livro de conduta pelo qual os sujeitos se regem aquando da sua estadia nestas insti-
tuições. Trata-se de uma aprendizagem que se revela essencialmente como uma forma de «sobre-
viver» num meio controlado e específico para posteriormente terem a possibilidade de serem rein-
seridos no seu ambiente natural e voltarem às condutas que aprenderam anteriormente. Neste
sentido, Goffman (ibidem: 22) explicita também que «a instituição total é um híbrido social, par-
cialmente comunidade residencial, parcialmente organização formal (…). Em nossa sociedade, são
as estufas para mudar as pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer
ao eu».

As instituições que se ocupam de menores em risco que hoje conhecemos têm a sua origem
em instituições que serviam, essencialmente, propósitos de controlo social e manutenção das
regras e normas da classe dominante. Contudo, estas instituições foram sendo reconfiguradas e
modificadas para se tornarem primordialmente em instituições educativas. Segundo Cóias (1995),
o internamento de menores implica que a instituição promova o desenvolvimento de dois tipos de
programas: o programa educativo (que define a filosofia educativa e os objectivos globais da inter-
venção) e o programa terapêutico (que se define segundo as necessidades do menor, o seu diag-
nóstico e o seu prognóstico comportando o nível individual e o nível grupal).

Nesta linha, Isabel Alberto (2003), a partir do trabalho de Raymond, designa como potenciali-
dades das instituições para menores em risco o facto de serem securizantes (procurando configu-
rar-se como um local de estabilidade e segurança, facilitado pelo estabelecimento de regras e roti-
nas), contentoras de angústias (fomentando uma relação entre os jovens e os adultos que possibi-
lite a desconstrução dos seus medos e angústias) e favorecerem a construção da identidade (for-
necendo condições para uma reconstrução da identidade e da história de vida). Deste modo, estas
instituições inscrevem-se numa lógica de protecção e promoção da vida dos menores, tendo como
finalidade a (re)socialização, a (re)integração social e a (re)educação destes jovens.

Paralelamente às características do contexto institucional do centro de acolhimento temporário,
existem outras especificidades e condicionantes inerentes aos jovens que são determinantes no
desenvolvimento do trabalho educativo e reabilitador nesta instituição.

2. Os educandos

Intervir educativamente com menores institucionalizados implica o recurso às potencialidades
destes jovens e o contorno dos constrangimentos resultantes dos percursos de vida destes. Para
tal, os problemas sociais da exclusão social, da desagregação familiar e da exclusão escolar consti-
tuem-se como o «passaporte» para as situações de risco em que os jovens se encontram, para a
delinquência juvenil e para a sua consequente institucionalização.
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Sendo as dinâmicas familiares referidas como o principal motivo que conduz ao acolhimento
dos jovens, importa compreender a sua influência nos percursos destes. Assim, segundo vários
autores, as famílias são o contexto onde se processa o desenvolvimento dos jovens e a sua inte-
gração na sociedade, logo têm um papel preponderante na prevenção ou promoção de situações
de risco, ou seja,

os maus-tratos intrafamiliares são aqueles que mais graves consequências têm para crianças e jovens, dado
que se verifica uma profunda quebra de confiança e uma importante perda de segurança em casa, o que
constitui uma ameaça profunda para o seu desenvolvimento. (Magalhães, 2005: 63)

Nesta linha, Amado, Ribeiro, Limão e Pacheco (2003) consideram a insuficiência ou inexistên-
cia de investimento afectivo das famílias para com as crianças e jovens como um dos principais
factores de situações de risco, promovendo comportamentos delinquentes, sendo que usualmente
esta carência afectiva se encontra associada a outras situações agravantes tais como a negligência,
o exercício abusivo da autoridade, a exploração do trabalho infantil, o abuso sexual, o abandono
(incluindo o abandono emocional) ou os maus-tratos.

Além dos factores inerentes à própria dinâmica familiar, é necessário ter em conta factores
externos a estas famílias. Assim, a realidade quotidiana em que estas famílias se inserem também
condiciona o desenvolvimento destes jovens, tal como refere Strecht (2003: 46),

a cultura específica de meios sociais de risco, onde a pobreza, o isolamento, e a intensidade envolvente de
actos ilícitos, como o tráfico e o consumo de drogas, a prostituição ou o roubo, são o livro de conduta pelo
qual se é obrigado a ler a realidade envolvente. 

Neste sentido, apesar de a família ser apontada como a principal causa, a problemática das
situações de risco em que os jovens se encontram não se pode reduzir a factores intra-familiares,
até porque os maus-tratos «são conceptualizados enquanto fenómeno de origem psico-social
determinado por influências mútuas entre o indivíduo (criança ou pais), família, comunidade local
e a cultura alargada/sociedade» (Alves, 2007: 55).

Esta constatação remete-nos para a problemática da exclusão social porque atribui responsabili-
dade à comunidade local, à cultura alargada e à sociedade nas situações de maus-tratos de menores.

O conceito de exclusão pretende significar um fenómeno complexo, multidimensional, hetero-
géneo e ambíguo e refere-se a situações abrangentes e, ao mesmo tempo, particulares e específi-
cas. Isto significa que os menores institucionalizados podem ser vítimas de variados processos de
exclusão social, mediante as situações e os actores envolvidos, reclamando a necessidade de ter
em consideração as múltiplas causas e consequências que este conceito pode abranger na com-
preensão da situação social em que estes menores se encontram.

Paralelamente, o conceito de exclusão é indissociável do conceito de inclusão, no sentido em
que «A inclusão social e a exclusão social são concebidas como um único conceito inseparáveis
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um do outro» (Stoer, Rodrigues, & Magalhães, 2003: 155). Neste sentido, se os sujeitos estão
excluídos de um determinado grupo social, estão necessariamente incluídos noutro, o que no
caso destes menores se configura como o grupo dos «menores em risco ou delinquentes».

Nesta linha, na sociedade contemporânea, a escola aparece também como o meio privilegiado
de socialização, tendo como funções essenciais a instrução e a educação e sendo visível a sua
influência no desenvolvimento do comportamento das crianças. Este facto pode ser condicionante
para a integração dos jovens institucionalizados no sistema educativo no sentido em que estes
possuem uma experiência de vida, que, além de se afastar das normas e valores da escola actual,
se encontra marcada por situações problemáticas e de risco que se revelam preponderantes na
forma como estes experienciam a vida escolar. Isto é, encontram um grande «fosso» entre as suas
experiências e aprendizagens de vida e a escola, não sendo assim, por vezes, possível efectuar
uma integração eficaz na escola. Tal como referem Canário, Alves e Rolo (2001: 140),

a partir do momento em que a «forma escolar» se tornou o modo de socialização dominante, passou a prevale-
cer uma concepção de ruptura com a experiência, como forma de aprender. Esta tendência é tanto mais explí-
cita quanto maior for a distância social e cultural entre a instituição escolar e os seus públicos. (...) a desvalori-
zação dos alunos, da sua experiência e do seu estatuto de sujeitos da sua própria aprendizagem, institui-se
como o principal obstáculo ao desenvolvimento de uma acção educativa.

Além disso, não é possível transformar a escola sem modificar todo o seu contexto envolvente
e todos os intervenientes, conforme evidencia Rodrigues (2003: 91-92): «ora, se a sociedade está
longe de ser inclusiva, poderá ser a escola uma ilha de inclusão num mar de exclusão?». Apesar de
a exclusão escolar constituir um assunto mediático e controverso, é necessário ter em conta que
ela pode provocar nestes jovens diferentes sentimentos, atitudes e comportamentos, tal como
esclarece Dubet (cit. in Canário et al., 2001: 17),

quanto mais a escola escolariza massivamente, mais ela exclui os alunos de forma relativa e a exclusão esco-
lar, no seio da própria escola, torna-se a experiência psicológica mais banal. Assim, observa-se nas fileiras des-
qualificadas um sentimento de alienação, uma imagem de si negativa, uma impressão de desprezo, porque aí
os alunos são definidos menos pelas suas possibilidades do que pelas suas incapacidades. Frequentemente,
estes alunos excluídos rejeitam o estigma que se lhes impõe e escolhem virar a situação através da violência.

É através desta reactividade dos jovens perante as experiências vividas, que se caracterizam
por uma dinâmica familiar disruptiva, por diversas e complexas situações de exclusão social e
pela dificuldade de integração e sucesso escolar que conduzem à exclusão escolar, que surgem e
se desenvolvem, segundo alguns autores, as condutas delinquentes que marcam o percurso e os
comportamentos de alguns jovens acolhidos nesta instituição.

O conceito de delinquência juvenil é definido por perspectivas legais e não legais e pode ser
abordado de forma multidimensional. Segundo a definição jurídico-legal, um delinquente juvenil é
um indivíduo menor que cometeu um facto ilícito pelo qual foi «sujeito à jurisdição do tribunal de
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menores» (Costa, 1999: 100). Por outro lado, as perspectivas não legais sobre este conceito, siste-
matizadas por Cusson (1989), consideram que o delinquente juvenil pode ser definido por diver-
sos pontos de vista, agrupados em quatro categorias: 1) a perspectiva psicológica que define a
delinquência como um sintoma de um problema do individuo; 2) a delinquência como um perigo
social sendo necessário defender a sociedade e a ordem social, que remete para a interpretação
criminológica do fenómeno; 3) a posição dos sociólogos que defendem que a delinquência é um
problema que se deve desarmar e aprender a tolerar; e 4) o delinquente como vítima dos variados
contextos e actores da sua vida, sendo essencial adquirir uma postura de defesa e ajuda perante
estes jovens.

A co-existência de múltiplas definições de delinquência juvenil é indicadora da complexidade
deste fenómeno, o qual tem como invariante o reconhecimento da sociedade sobre a existência
de um desvio de conduta do indivíduo, conduzindo a reacções da própria sociedade, tais como
situações de exclusão social, de discriminação ou estigmatização (cf. Goffman, 1963/2004). Assim,
a rotulagem de um menor como delinquente, desviante ou marginal produz situações de exclusão
que complexificam ainda mais o processo de educação e integração do menor. Tal como explica
Arpini (2003: 65),

as práticas de discriminação, estigmatização e internação estão arraigadas em nossa sociedade, que ainda apre-
senta enormes resistências em mudar esse tipo de comportamento, evidenciando grandes dificuldades para
redefinir a forma como se relaciona com os portadores de identidades consideradas negativas ou com aqueles
sujeitos desprestigiados socialmente (…). Essa forma de lidar com a questão leva sempre à construção de estig-
mas, como, por exemplo, o estigma de «menor abandonado», de «delinquente», de «marginalizado», os quais pas-
sam, assim, a designar aqueles que fogem às concepções de criança e adolescente socialmente valorizadas.

Em síntese, intervir eficazmente com menores em risco implica a necessidade de (re)conhecer
e actuar em conformidade com os factores de risco, os quais, geralmente, correspondem à
influência mútua das dimensões individuais, familiares e sociais, provocando situações de vida
extremamente complexas. Assim, uma possível resposta para estas situações de risco é a retirada
dos menores do seu meio de origem, colocando-os em acolhimento institucional.

3. A educação como reabilitação

Tendo em consideração as características do contexto e as especificidades dos sujeitos, torna-
-se necessário definir métodos, abordagens e finalidades para o desenvolvimento de uma inter-
venção eficaz e concertada. Neste sentido, foi desenvolvida uma experiência educativa que teve
como finalidade principal a reinserção social destes menores, através de um processo educativo
que reabilite as capacidades dos jovens, possibilitando a sua inclusão na sociedade.

A reabilitação foi conceptualizada como um processo que procura desenvolver competências
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nos jovens de forma a que estes sejam capazes de gerir o seu percurso de vida, adaptando-se aos
contextos sociais, definindo uma identidade social e estabelecendo a sua cidadania. Assim, a rea-
bilitação

é sinónimo de recapacitação, e significa ação ou efeito de reabilitar(-se) (física, intelectual, moral, social, pro-
fissional, psicológica e materialmente). Mas é também a recuperação da estima (própria ou de outrem) por
meio de regeneração, ou o recobro do reconhecimento público por meio da qualidade ou do sucesso.
(Tittanegro, 2006: 21)

Por outro lado, no trabalho desenvolvido pela autora (ibidem), é conferido ao conceito de
reabilitação um estatuto de centralidade nos processos de integração social, defendendo que «rea-
bilitar alguém significaria, assim, reintroduzir ao nós. Devolvê-lo ao seio da comunidade, reincor-
porá-lo, retomá-lo, incluí-lo. A reabilitação seria definida, a partir disso, como ciência da reintegra-
ção ou da inclusão social» (ibidem: 21). Concluindo, a intervenção educativa realizada baseia-se na
noção de reabilitação dos jovens como forma de aquisição de capacidades e competências através
de processos educativos que possibilitem ao menor a sua inserção social.

Nesta linha, foi implementada uma intervenção que se sustenta no trabalho pedagógico social,
que tem por base a noção de educação como meio para a reabilitação de indivíduos excluídos, tal
como expõe Eriksson, Falch, Lisznyai e Ritoók (2003: 83): «a finalidade da educação é a criação de
um sentimento de comunidade e de um desenvolvimento moral de toda a vida da pessoa». Neste
sentido,

o propósito da pedagogia social é ensinar os alunos/clientes administrar os seus recursos e as suas situações
de vida. O trabalho social-pedagógico consiste em ajudar os alunos/clientes a adquirir esses conhecimentos e
habilidades, valores e normas que podem estabelecer, manter, desenvolver ou eliminar gradativamente os
recursos sociais, incluindo as relações com os outros. (Stensmo, cit. in Eriksson et al., 2003: 84)

Neste trabalho pedagógico social, realizado através de uma intervenção educativa que pre-
tende reabilitar os jovens institucionalizados, foram construídos processos educativos que procu-
ram desenvolver as competências necessárias para a sua inclusão. O desenvolvimento destes pro-
cessos educativos foi feito pelo recurso às abordagens da psicologia da educação, a par com as
reivindicações da sociologia da educação conjugadas com as orientações da pedagogia. Pode-se
ensinar de diversas formas muito diferentes. Esta acepção provém do facto de coexistirem diversas
abordagens em torno do comportamento humano e, mais especificamente, da forma como se con-
cebe o acto de aprender. Assim, conceptualizam-se as três abordagens, sustentadas pelas discipli-
nas científicas anteriormente mencionadas, que podem auxiliar na compreensão dos processos
educativos promovidos e desenvolvidos com os menores institucionalizados, visando a sua reabili-
tação para a integração social.

A abordagem comportamentalista (que teve a sua origem nas pesquisas desenvolvidas por
autores como Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Bandura, etc.) do processo de educação pres-
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supõe que aprender resulta da gestão de um processo de condicionamento que visa uma
mudança do comportamento. Os seus pressupostos teóricos baseiam-se na noção de que qualquer
comportamento é determinado pelas contingências da interacção que se estabelece entre o sujeito
e o seu meio envolvente e é explicado por leis de aprendizagem, a qual resulta da gestão de um
processo de condicionamento. Por seu turno, os pressupostos epistemológicos que esta aborda-
gem defende circunscrevem-se à concepção determinista e mecanicista do comportamento
humano, à expressão de uma abordagem de tipo associacionista do comportamento humano e à
valorização dos dispositivos metodológicos das denominadas ciências exactas.

Assim, ensina-se tendo em conta a necessidade de modificar comportamentos, através do
reforço (negativo ou positivo) e em função de uma definição rigorosa do que se pretende ensinar.
Tendo como referência o comportamentalismo, a Pedagogia da Instrução define a educação como
uma operação de formatação, de manipulação de comportamentos e de transmissão e reprodução
de conhecimentos.

Uma intervenção educativa baseada na perspectiva comportamentalista revela-se primordial no
contexto das instituições totais. Isto significa que os próprios modos de funcionamento destas insti-
tuições já pressupõem o recurso ao comportamentalismo como base para a intervenção, através da
criação e implementação do que Goffman (2005) descreveu como «sistema de privilégios». Este sis-
tema de privilégios sustenta-se nas concepções comportamentalistas do comportamento humano,
tendo como objectivo garantir a obediência, o controlo e a modificação de comportamentos. Este
sistema, segundo o mesmo autor, inclui três elementos básicos: «em primeiro lugar, existem as
“regras da casa”, um conjunto relativamente explícito e formal de prescrições e proibições que
expõe as principais exigências quanto à conduta do internado. Tais regras especificam a austera
rotina diária do internado» (ibidem: 50). Em segundo lugar, é estabelecido um conjunto de prémios
e privilégios que só se obtêm através da obediência à equipa dirigente e do cumprimento das
«regras da casa». Por fim, existe neste sistema de privilégios outro elemento fundamental que são os
castigos, definidos em função da desobediência e incumprimento das regras pré-estabelecidas.

A importância da implementação de processos educativos essencialmente comportamentalistas
no âmbito destas instituições advém das próprias características do público a que se dirigem.
Deste modo, salienta-se a necessidade de recorrer ao comportamentalismo como ferramenta edu-
cativa para contornar situações que se pautam pela incapacidade destes menores em interagirem
socialmente de forma construtiva e por atitudes de desrespeito, violência e agressividade que,
muitas vezes, dificultam tanto os processos educativos implementados como o bom funciona-
mento institucional.

Por outro lado, a abordagem cognitivista da educação (que aparece através do progresso de
um conjunto de disciplinas das ciências exactas e foi desenvolvida por autores como Bruner e
Ausubel) define aprendizagem em função da forma como o sujeito aprendente processa e assimila
a informação que é veiculada através do ensino. Deste modo, ensinar subentende a importância
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de facilitar o processo de processamento, assimilação, memorização, representação, codificação,
etc., dos aprendizes. As implicações educativas mais importantes desta abordagem referem-se à
centralidade do sujeito que aprende no processo de ensino-aprendizagem e aos instrumentos con-
cebidos para facilitar a aquisição de aprendizagens (por exemplo, selecção de itens curriculares
relevantes, avaliação e organizadores – esquemas e mapas conceptuais, sumários, guiões, questio-
nários e sínteses –, conforme Ausubel). Em síntese, a principal orientação educativa que a aborda-
gem cognitivista veiculou sobre o ensino foi a necessidade de este ter em conta os processos cog-
nitivos que são mobilizados para efectuar uma aprendizagem.

Do mesmo modo, a Pedagogia da Aprendizagem (influenciada pelo cognitivismo) defende
que o processo de ensino deverá ter como ponto fulcral o aluno e a forma como ele aprende,
remetendo para a importância da liberdade e da criatividade deste no processo de aprendizagem
(tal como defendem Ferrière, Montessori, Rosseau, Bovet, etc.). Neste sentido, pode-se advogar
que a Pedagogia da Aprendizagem defende um ensino que será conduzido em função da promo-
ção da aprendizagem, o que subentende que o ponto fulcral dos processos educativos desenvolvi-
dos sob a égide das orientações cognitivistas é o reconhecimento e criação de dispositivos e meto-
dologias educativas que facilitem os processos cognitivos inerentes ao processo de aprendizagem.

Nesta linha, para promover a aquisição de conhecimentos que facilitem a capacidade de inte-
gração social dos menores é importante conferir alguma centralidade às representações sociais
que estes constroem sobre os seus contextos e situações de vida. As representações sociais consti-
tuem um fenómeno importante da percepção social que um sujeito realiza acerca de algo ou
alguém e têm a sua origem nas características dos grupos sociais nos quais o indivíduo se encon-
tra inserido, possuindo particularidades muito específicas quando se referem a pessoas, devido ao
facto de serem as «principais geradoras de tomadas de posição ligadas às relações sociais organi-
zando os processos simbólicos que intervêm nessas relações» (Doise, cit. in Lopes, 2001: 234).

As representações sociais têm por função social a orientação e justificação das condutas e inte-
racções no grupo, criando assim uma identidade de grupo, e por função cognitiva a assimilação
da novidade, ordenando o meio e ajudando a viver socialmente. Nesta linha, os jovens institucio-
nalizados revelam a construção de diversas representações mentais constrangedoras sobre a socie-
dade alargada. Estas representações mentais podem tomar diversas formas, desde a discriminação
à inferência, ao preconceito, ao mito e à deformação do real, dificultando assim a capacidade de
integração social destes menores.

Por fim, os processos educativos podem reger-se por uma abordagem sócio-construtivista da
educação (que teve, na sua origem, como autores principais Bruner e Vygotsky), a qual pressupõe
que as condições histórico-culturais e sociais, bem como o teor da informação que é veiculada,
determinam o processo de aprendizagem da mesma forma que as características cognitivas dos
sujeitos. Segundo esta abordagem, a aprendizagem decorre através de um processo de interacção
orientado que promove a apropriação cultural e a aquisição de informações significativas, suben-
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tendendo que o acto de ensinar se alicerça na construção de uma interacção entre sujeitos que
propicie uma troca activa de conhecimentos e novas aprendizagens. Esta perspectiva implica uma
valorização da interpretação que os sujeitos realizam como elo de ligação entre acção e constru-
ção de saber, remetendo para a importância das representações mentais nos processos educativos.

Em suma, esta abordagem concebe a educação como o processo de interacção social através
do qual se realizam aquisições, reproduções e produções de conhecimento sobre o mundo e os
seus iguais. Segundo a Pedagogia da Comunicação, construída segundo os pressupostos do sócio-
-construtivismo, a educação deve permitir que o aprendente se reconheça e afirme como sujeito
integrante de uma comunidade pela partilha de um património cultural comum. Desta forma, não
só o sujeito que aprende está no centro do processo de ensino, mas também o sujeito que ensina,
bem como o património cultural que os envolve. Neste sentido, o ensino (tal como Meirieu e
Paulo Freire o perspectivam) é realizado pela comunicação entre os dois sujeitos, tendo como
objectivo a transformação, apropriação e produção de conhecimento (científico, cultural, social,
etc.) através das relações estabelecidas entre os sujeitos e entre os sujeitos e o meio.

Deste modo, a abordagem sócio-construtivista incute a importância de considerar todos os
contextos de vida dos jovens no seu desenvolvimento para uma maior apreensão da realidade e
das necessidades dos jovens, das interferências que poderão ocorrer num processo educativo
(interferências essas que poderão constituir-se como mais-valias se reconhecidas e integradas no
âmbito do processo de educação) e, finalmente, da optimização de um processo educativo que
tem por finalidade a reabilitação destes jovens no sentido da sua (re)inserção social.

O método educativo sócio-construtivista utilizado foi baseado essencialmente em dois autores –
Lev Vygotsky e Paulo Freire –, os quais defendiam que a educação é um fenómeno que não pode
deixar de se ver como uma prática ético-política, logo é importante que a educação conduza a um
verdadeira (re)inserção social e que fomente a procura de uma sociedade mais justa e igual.

Um processo educativo, segundo a abordagem vygotskiana e freireana, é o produto de inter-
-acções sociais que têm por base as experiências e aprendizagens anteriores dos indivíduos, isto é,
perspectiva os sujeitos aprendentes como sujeitos histórico-culturais. Assim, a educação desenvol-
vida com os jovens institucionalizados realizou-se através das interacções sociais entre educador,
jovens e os contextos (com todos os seus objectos/sujeitos sociais), tendo como ponto de partida
as experiências de vida e aprendizagens anteriormente efectuadas pelos jovens. Tal como refere
Freire (1987: 39), «ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo».

A relação educativa desenvolvida com os educandos pode-se caracterizar por um processo de
mediação cognitiva entre as representações e significações (signos) que os jovens desta instituição
constroem ao percepcionar a realidade (ferramentas), tal como defende Vygotsky (1979) na sua
teoria histórico-cultural. Este advogou que a construção de conhecimento implica uma acção parti-
lhada que se realiza através de um processo de mediação entre sujeitos, o qual subentende que
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a actividade humana é mediada pelo uso de ferramentas (…) as ferramentas são criadas e modificadas pelos
seres humanos como forma de se ligarem ao mundo e de regularem o seu comportamento e as suas interac-
ções com o mundo e com os outros. (Fino, s.d.: 4)

Assim, esta postura educativa não se caracterizou por uma transmissão de saberes, antes por
uma atitude de facilitação e promoção da mediação cognitiva entre o significado que os signos
construídos pelos jovens comportam e as diversas ferramentas que as suas realidades lhes forne-
cem. A adopção da mediação como processo educativo possibilitou o enriquecimento das con-
cepções que os jovens têm sobre o mundo ao mesmo tempo que se procurou facilitar a descons-
trução de mitos, preconceitos, estigmas, etc., construídos através das suas representações mentais
(ou seja, dos signos apreendidos anteriormente), reabilitando-os e capacitando-os para a sua
inserção social.

Neste sentido, foi implementada uma «educação libertadora», sustentada no método Paulo
Freire, que é descrito por Gerhardt (cit. in Nóvoa, 1998: 175) como um processo que compreende
seis etapas: a observação participante dos educadores (através do estabelecimento de uma sinto-
nia com o universo vocabular dos educandos); a procura de palavras e temas (signos, cf.
Vygotsky, 1962) geradores de riqueza silábica e de envolvimento emocional (palavras relacionadas
com as representações mentais negativas que os jovens possuem sobre a sociedade); uma pri-
meira codificação dessas palavras e temas em imagens visuais (confrontação com as situações
sociais que produzem representações sociais negativas nos jovens); introdução do conceito antro-
pológico de cultura; descodificação das palavras e temas tendo como ponto de partida o capital
cultural dos educandos e o estímulo do educador através do diálogo (através do qual os jovens
podem apreender novos significados para as palavras, situações, representações, etc.); e a criação
de uma nova codificação criativa, crítica e voltada para a acção (podendo ocorrer uma (re)cons-
trução das representações sociais dos jovens).

Em suma, através das orientações de Vygotsky e Freire, foi construída uma relação educativa
que tinha como objectivo o desenvolvimento cognitivo e sócio-histórico e a conscientização dos
jovens institucionalizados. Freire (1980) utiliza o termo conscientização para designar o processo
que ocorre através da educação libertadora e que tem como finalidade o desenvolvimento de
uma consciência crítica; assim, este «processo de conscientização envolve a identificação de con-
tradições na experiência através do diálogo e tornar-se “sujeito” com os outros sujeitos igual-
mente oprimidos – quer dizer, tornar-se parte do processo de mudança do mundo» (Heaney, cit.
in Macedo, Vasconcelos, Evans, Lacerda, & Pinto, 2001: 138). Desta forma, os jovens são vistos
como sujeitos activos e construtivos do seu próprio processo de (re)inserção social ao poderem,
criticamente, compreender a «plenitude» dos estigmas, preconceitos, representações, etc., que eles
próprios constroem acerca dos outros sujeitos e da sociedade.
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4. O método

Ao longo da explicitação da problemática teórica subjacente ao contexto de uma instituição
total e sua população-alvo, bem como a análise teórica da intervenção educativa construída e
adaptada consoante as características desta população, facilmente se constata a adopção de uma
postura epistemológica e metodológica que se revelou impermeável às metamorfoses desta expe-
riência educativa e reabilitadora.

Esta postura é marcada pela necessidade de uma constante confrontação e enriquecimento
entre a teoria e a prática, configurando a intervenção social pedagógica. Neste sentido, a metodo-
logia utilizada foi a investigação-acção, construindo uma relação «dialéctica entre os factos
objectivos e os factos subjectivos. Há uma interacção contínua entre a acção e a reflexão (…)
onde os seus sujeitos são os actores dos seus destinos e os autores das suas histórias» (Morin,
1985: 3-4).

Este trabalho social pedagógico sustentou-se na investigação-acção como metodologia, episte-
mologia e abordagem paradigmática, pressupondo que

deve desenvolver a capacidade de ser meta-teoria. Isto significa que ela deve conhecer os interesses carrega-
dos de valores que representa e ser capaz de reflectir criticamente tanto sobre o desenvolvimento histórico ou
a génese de tais interesses, como sobre as limitações que lhes possam apresentar dentro de certos contextos
históricos e sociais. (Giroux, 1986: 33)

Esta característica de «meta-teoria» vai ao encontro das concepções que Vygotsky e Freire
advogam sobre a educação do ser humano no sentido em que a investigação-acção possibilita a
compreensão do sujeito de forma histórico-cultural e social e permite a construção de um pro-
cesso educativo que se baseia na interacção social, que «é precisamente a característica de uma
investigação-acção fazer participar cada um numa dinâmica relacional que muda as atitudes, as
relações respectivas ao saber e à acção» (Perrenoud, 1981: 2).

Por fim, Freire e Vygotsky perspectivam o processo educativo como um processo de mútuas
trocas de saberes, conduzindo a uma relação educativa na qual a posição entre educador-edu-
cando pode ser revertida. Este tipo de relação converge com a importância dada pela investiga-
ção-acção à noção de investigador colectivo (Bataille, 1981), a qual implica uma cooperação entre
investigadores e sujeitos de investigação, reduzindo a assimetria entre ambos e, ao mesmo tempo,
desenvolvendo uma consciência colectiva. Este colectivo instituído entre todos os intervenientes
permite a coordenação de uma «forma de acção colectiva» (Perrenoud, 1981: 5) que se constitui
como uma possibilidade de verdadeira mudança.

Assim, a investigação-acção procura uma consciência colectiva (tal como Freire defende)
como força impulsionadora de uma mudança social. Nesta linha, importa compreender que o
recurso à investigação-acção pretendeu, apesar das condicionantes, a construção da figura do
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investigador colectivo que subentende a partilha e discussão das concepções dos teóricos e práti-
cos sobre um dado problema.

Por outro lado, ao longo de realização desta intervenção educativa, foi estabelecida uma pos-
tura de implicação com o quotidiano, os sujeitos e o contexto, fomentando «uma investigação na
qual os autores da investigação e os actores sociais se encontram reciprocamente implicados: os
actores na investigação e os autores na acção» (Desroche, cit. in Morin, 1985: 1).

Conclui-se que esta experiência educativa e reabilitadora se sustentou na investigação-acção
por diversas necessidades (desenhadas em função da prática à luz da teoria) e conceptualização
teórica (construída através da reflexão sobre a prática), baseando-se nos parâmetros que Morin
(ibidem) atribui a esta metodologia: ter como objectivo final a mudança e a transformação da
acção e do pensamento através da criatividade; visão da realidade no seu todo como sistema dinâ-
mico e complexo; os valores pessoais do sujeito investigador encontram-se implicados em todo o
processo de investigação e interacção com os sujeitos; o contexto no qual se desenrola a investi-
gação é percepcionado como um sistema sobre o qual se pode agir e que, ao mesmo tempo, age
sobre nós; a postura participativa, activa, implicada, reflectida e estruturada proporcionou uma
convivialidade que possibilitou a reflexão e resolução de problemas; as intencionalidades tanto da
acção como da investigação foram predefinidas e estruturadas, mas de forma flexível para possibi-
litar a inclusão do imprevisto.

Por fim, salientam-se três características da investigação-acção fulcrais na implementação desta
intervenção educativa e reabilitadora.

Em primeiro lugar, destina-se a possibilidade de investigar e agir em concordância com o
imprevisto. Num contexto de constantes imprevistos, a investigação-acção fornece ao investigador
a capacidade de encontrar a sua identidade no meio de transformações que impõem a sua impli-
cação permanente. Deste modo, «a IA, no seu estado puro e integral, permitirá aos investigadores
tornarem-se actores implicando-se e aplicando sobre eles os produtos das suas reflexões e expli-
cando por vezes na acção e fora da acção certas directivas que concernem ao futuro» (ibidem: 4).

Uma segunda característica refere-se ao estabelecimento de uma dinâmica que promove a arti-
culação de duas intencionalidades: a investigação e a acção. Através da investigação pode-se «ali-
mentar» e estruturar a acção de forma eficaz e, ao mesmo tempo, através da prática pode-se «ali-
mentar» e facilitar o processo de investigação. Esta congruência entre teoria/prática, investigação/
/acção e investigador/sujeitos de investigação proporciona uma situação de prática reflectida e
investigação estruturada sem questionar a implicação do investigador.

Por fim, a investigação-acção permite investigar e agir para a mudança e transformação do
real, compreendendo-as e implicando todos os actores nelas.

Em suma, a utilização da investigação-acção como metodologia promotora de uma educação
reabilitadora de jovens em risco foi um recurso imprescindível, salientando que merece maior
exploração em contextos de instituição total, até porque estes implicam a
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necessidade de um paradigma que pela sua natureza seja ao mesmo tempo subjectivo e ligado à mudança por
dois factores: a relação de participação que a investigação-acção trás em si mesma e a capacidade do homem
e a mulher fazerem voluntária e imprevisivelmente escolhas para mudarem o seu comportamento. Nesse sen-
tido a investigação-acção particularmente em educação não pode ser adiada até que tenhamos resultados
matemáticos seguros. Ela situa-se no contexto do fazer. (Morin, 1985: 7)

5. Conclusões

Esta reflexão sobre uma experiência educativa e reabilitadora com jovens em risco institucio-
nalizados teve por base os conhecimentos e as competências adquiridos essencialmente na licen-
ciatura em Ciências da Educação, conceptualizando um projecto de intervenção em reinserção de
menores em risco. Assim, considera-se premente realçar que a acção e o perfil de um licenciado
em Ciências da Educação se inscreve numa lógica de multirreferencialidade, pluridisciplinaridade,
investigação-acção e plasticidade face aos contextos e situações, possibilitando o desenvolvimento
das intervenções aqui conceptualizadas. Contudo, este perfil e esta acção podem-se caracterizar
pelo desenvolvimento de intervenções concertadas e unas que provêm de um objecto de estudo
indivisível e incompartimentável – a realidade social.

Nesta linha, a indivisível realidade social sobre a qual foram desenvolvidas intervenções adap-
tadas ao contexto e ao público-alvo remete para a ilegibilidade da generalização de resultados. Por
outro lado, as consequências desta intervenção educativa e reabilitadora, devido às funções e trans-
mutações que estes processos educativos se propõem, não puderam ser traduzidos em indicadores
de sucesso/insucesso porque estes dependem da execução de estudos longitudinais e transversais,
os quais não puderam ser realizados devido a constrangimentos de tempo e meios. Contudo, con-
sidera-se que a concepção da educação como meio que conduz à reabilitação dos jovens, através
de um trabalho social pedagógico que visa a capacitação dos menores como sujeitos integrados e
conscientes socialmente, foi uma aposta inovadora que se tem mostrado bastante promissora.

Trata-se de uma educação que se configurou como um processo de reabilitação, possibili-
tando o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e competências nos jovens e facilitando
a sua inclusão social. Este tipo de intervenção inscreve-se na esfera do trabalho pedagógico social
no sentido em que este se reconhece como um

trabalho de mudança qualificado com grupos e indivíduos vulneráveis psicossocialmente na sociedade. A peda-
gogia social representa vários cursos de acção que criam possibilidades de acção para as pessoas vulneráveis de
forma a que estas possam controlar as suas condições de vida. (Hessle, cit. in Eriksson et al., 2003: 83-84)

O desenvolvimento de processos educativos com menores em instituições totais, tendo como
finalidade a reabilitação destes e promovendo a sua inserção social, implica, acima de tudo, um
reconhecimento do contexto e dos sujeitos aprendentes, bem como uma conceptualização das
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intervenções educativas, maximizando as vantagens que cada abordagem (comportamentalista,
cognitivista e sócio-construtivista) pode conferir na reabilitação dos jovens. Em suma, a interven-
ção educativa e reabilitadora foi sustentada pelo recurso ao comportamentalismo como meca-
nismo básico para a apreensão de regras de convivência, ao cognitivismo pela importância da
(re)definição de representações sociais impulsionadoras de atitudes pró-sociais e ao sócio-constru-
tivismo como método promotor de reabilitação para a inclusão social.

A partir desta reflexão pode-se concluir que uma intervenção educativa em jovens institucio-
nalizados deve ser conduzida de forma não estanque, procurando adaptar de forma dinâmica e
enriquecedora a sua postura às necessidades e às imprevisibilidades do quotidiano destas institui-
ções: importante aqui a presença de um técnico de educação que tem uma postura camaleónica
(inserindo-se nos contextos de forma dissimulada, mobilizando diferentes perspectivas e recor-
rendo a várias interpretações do real) e uma função enzimática (procurando catalisar e facilitar
«reacções» entre sujeitos e sistemas sociais, nomeadamente através de uma consciente e dialéctica
reconstrução crítica das diversas concepções de educação).

Contacto
Email: raquelttorres@gmail.com
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