
A partir da análise de conteúdo das entrevistas de 15 jovens institucionalizados em centro
educativo, por prática de facto qualificado pela lei como crime, pretendemos aferir as represen-
tações subjectivas que possuem sobre duas categorias centrais – a ordem jurídica e a medida
de internamento – e, a partir dessas representações, discutir a pertinência da finalidade reedu-
cativa do internamento. Os resultados apontam, por um lado, para uma concepção heteró-
noma do dever jurídico e, por outro, para o reconhecimento da função simultaneamente edu-
cativa e punitiva associada ao internamento. Finalmente, discutimos a necessidade de uma
reconstrução dos discursos sobre a institucionalização de jovens infractores, de modo a confi-
gurar novas formas de actuação abertas à comunidade e propiciadoras de experiências em
contextos reais de vida que possam resgatá-los para a normatividade.

Palavras-chave: representações sociais, delinquência juvenil, institucionalização, reeducação

Introdução

Somewhere in there, not long after I had gotten my kid’s legs under me and had
begun to walk myself to and for, it was determined by those who are charged with knowing
such things that I was what we today would call a «child at risk».

Stringer, Sleepaway School, 2004, xi

A temática da educação em instituições de custódia convida-nos a (re)pensar o trabalho educa-
tivo realizado nos centros educativos (CE), instituições nas quais decorre o internamento de jovens

23

Ed
uc

aç
ão

,S
oc

ie
da

de
&

Cu
ltu

ra
s,

nº
30

,2
01

0,
23

-4
0

Ana Manso* e Ana Tomás de Almeida**

«… E DEPOIS O QUE É QUEREM 
QUE FAÇA?» 

Educar para o Direito: Pontes de ligação
do centro educativo à comunidade

* Professora do Ensino Secundário Público.
** Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho (Braga/Portugal).



infractores. Assumimos a tarefa como um (re)pensar, no sentido em que, por um lado, a institucio-
nalização tem sido, nas últimas décadas, objecto de inúmeros estudos e processos de reflexão e,
por outro, trata-se de um «pensar com», pois a abordagem ao significado do internamento é feita a
partir dos sujeitos que se constituem como alvo desta medida reeducativa.

Considerando a delinquência juvenil como socialmente definida enquanto manifestação de
condutas que se afastam e põem em causa a normatividade estabelecida, importa delimitar aqui o
quadro jurídico-legal e social no qual se inscreve a abordagem a esta problemática. No âmbito do
Direito de Menores português, a Lei Tutelar Educativa (LTE, Lei nº 166/99, de 14 de Setembro)
enquadra a actuação jurídico-legal relativa aos jovens com idades compreendidas entre 12 e 16
anos que pratiquem factos qualificados pela lei como crime. A LTE atende aos ideais normativos
patentes no artigo 40º, nº 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), particularmente 
no que diz respeito à realização de uma intervenção de carácter educativo que contribua para a
inserção dos jovens na comunidade. O legislador privilegia a promoção do desenvolvimento inte-
gral dos jovens, visando o seu acesso, de forma construtiva e participada, ao exercício da cidada-
nia por meio de uma actuação judicial legítima que respeita os seus direitos e garantias. A legitimi-
dade desta actuação decorre do facto de a intervenção tutelar educativa exigir, por um lado, a
prova do facto qualificado como crime praticado pelo menor e, por outro, a evidência de que o
facto praticado manifesta indiferença face aos valores da comunidade. Neste sentido, a interven-
ção tutelar, institucional ou não-institucional, propõe-se a «favorecer a interiorização de valores
conformes ao direito», possibilitando ao jovem a «aquisição de recursos que lhe permitam, no
futuro, conduzir a sua vida de modo social e juridicamente responsável» (artigo 2º, LTE). Deste
modo, as medidas tutelares educativas elencadas no artigo 4º da LTE pretendem ter um carácter
pedagógico, e não simplesmente punitivo, dos actos praticados pelo jovem, sendo que o interesse
do menor deve nortear a aplicação dessas medidas, relegando para segundo plano a lógica da
defesa da comunidade (Moura, 2000; Rodrigues & Duarte-Fonseca, 2003). Neste âmbito, o interna-
mento em CE constitui-se como a única medida de carácter institucional prevista, sendo aplicável
a jovens que evidenciem «necessidades educativas especiais» que impliquem o «afastamento tem-
porário do seu meio habitual» e o recurso a «programas e métodos pedagógicos» (artigo 17º, nº 1,
LTE), podendo ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Estes regimes distinguem-
-se não apenas no que se refere ao tempo de internamento, mas também pelo grau de acesso do
jovem ao exterior. Não obstante, e de acordo com as exigências consagradas em documentos
como as Regras de Beijing e as Regras de Havana, coerentes com a emergência de novas práticas
reeducativas, o internamento constitui uma medida de último recurso por representar uma forma
de actuação demasiado intrusiva na autonomia de vida do jovem. Promove-se uma lógica de inter-
venção mínima pela execução de medidas menos estigmatizadoras e mais inclusivas como a repa-
ração ao ofendido (artigo 11º, LTE) ou a realização de tarefas a favor da comunidade (artigo 12º,
LTE). De qualquer modo, o internamento em CE encontra-se orientado para a reabilitação social,
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configurando um mecanismo de controlo social pelo qual se pretende que os jovens interiorizem
o respeito pelas expectativas de comportamento e normas socialmente partilhadas (Pais, 2008).
Trata-se de uma estratégia de actuação balizada por um conjunto de princípios de intervenção que
articula os vectores da socialização (artigo 159º, LTE), da escolaridade (artigo 160º, LTE) e da for-
mação profissional (artigo 161º, LTE), de modo a cumprir a finalidade reeducativa prevista na lei.
Para cada jovem é definido um Projecto Educativo Pessoal (PEP) que conta com a sua participação
na definição dos objectivos a alcançar e das actividades a desenvolver, pretendendo-se que cada
educando possa ter uma percepção da função educativa do internamento. Na elaboração do PEP
são consideradas as necessidades educativas de cada jovem, a sua situação pessoal, os seus inte-
resses e motivações e o apoio sociofamiliar de que dispõe.

Estudos recentes referem que a taxa de reincidência na prática de actos ilícitos, por parte dos
jovens que cumprem medida de internamento em CE, é de apenas 2,3%, embora por reincidente
se considere o jovem ao qual se aplica segunda medida de internamento, excluindo-se aqueles
cuja reincidência é objecto de aplicação de uma das restantes medidas tutelares não-institucionais
previstas na lei (Marteleira, 2007). Ou seja, o jovem pode voltar a praticar actos ilícitos sem que de
tal resulte a aplicação da medida tutelar mais grave e, contudo, essa prática representa um acto
reincidente que não está a ser equacionado na avaliação dos efeitos da medida de internamento
sobre as condutas desviantes. Mais, ainda que o jovem não volte a ser sujeito à aplicação de qual-
quer uma das medidas tutelares educativas, tal não significa que se tenha verificado uma reinte-
gração plena ou uma reformulação efectiva do seu percurso de vida a nível pessoal, escolar, pro-
fissional ou social. Por conseguinte, é hoje questionada a eficiência reeducativa do internamento
enquanto medida reabilitadora. A prioridade é dada a intervenções de carácter não-institucional
pela sua maior eficácia na prevenção da reincidência, permitindo ainda uma diminuição dos custos
económicos e sociais implicados, e garantindo um carácter mais permanente das mudanças obti-
das (Fernandes, Sá & Rodrigues, 2007). Nesta linha, alguns autores (Pais, 2008) defendem que o
trabalho de reinserção social, no qual se inscreve o internamento, contraria a tendência para a
diversidade social e individual que marca as sociedades contemporâneas, não tendo em conta a
especificidade da estrutura social em que os indivíduos se inscrevem. Os estudos longitudinais
levados a cabo pelo Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention acerca das causas e cor-
relações associadas à delinquência juvenil apontam como conclusão o facto de o internamento
poder mesmo constituir-se como elemento potenciador da reincidência, ao contrário do que acon-
tece com outras medidas menos restritivas (Thornberry, Huizinga & Loeber, 2006). Outros autores
assinalam ainda o recurso excessivo ao internamento, considerando a inexistência de evidências
empíricas relativas à eficácia desta forma de intervenção e apontando para a necessidade de imple-
mentar outro tipo de programas e de definir quadros legais que sustentem novas práticas de inter-
venção (Austin, Johnson & Weitzer, 2006). Da mesma forma, salienta-se a importância da implemen-
tação de estratégias interdisciplinares de prevenção baseadas na evidência empírica dos factores
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preditores do comportamento delinquente (Carrilho & Alexandre, 2008), associados não apenas ao
próprio indivíduo, mas também aos contextos familiar, escolar e comunitário em que se move.

O estudo apresentado refere-se a uma pesquisa efectuada no Norte de Portugal com um grupo
de jovens institucionalizados em CE e em cumprimento de medida tutelar educativa de interna-
mento pela prática de facto qualificado como crime. Os objectivos de pesquisa (Manso, 2006)
prendem-se com: (i) o acesso às representações subjectivas que os menores institucionaliza-
dos constroem acerca da ordem jurídica e da medida de internamento; e (ii) a discussão, a partir 
dessas representações, do sentido da finalidade de Educação para o Direito, consignada no artigo
2º da LTE, em termos da possibilidade de reestruturação dos percursos de vida destes jovens por
meio do internamento. Estes objectivos de pesquisa são perspectivados à luz do conceito de vul-
nerabilidade social de Walgrave (1994) relativo à situação de risco em que as populações dos
estratos sociais desfavorecidos se encontram quando confrontadas com instituições sociais que
lhes definem um conjunto de direitos que não vão ao encontro das suas reais necessidades, mas
antes são determinados de modo a não pôr em causa os interesses e valores dos grupos sociais
dominantes (Pedroso & Fonseca, 1999). Esta vulnerabilidade social pode resultar em exclusão
social, a qual constitui, nos nossos dias, um problema de natureza estrutural, apesar do cresci-
mento económico e do progresso das sociedades ocidentais actuais, constituindo-se como um
fenómeno social marcadamente multidimensional e heterogéneo (Rodrigues, 2008). Neste sentido, a
vulnerabilidade social é associada a um conjunto de factores como o modelo de desenvolvimento
das sociedades assente numa crise das tradicionais instituições socializadoras (família, escola…), o
contexto político-ideológico em que nos movemos baseado numa lógica de contenção de custos e
de obtenção de resultados quantificáveis e o declínio das formas de regulação social espontanea-
mente emergentes da sociedade civil (Rodrigues, 2008). Por fim, desta situação de vulnerabilidade
social decorre ainda a construção social de estereótipos e estigmas que tendem a funcionar como
elementos de reforço da posição de dominância social de determinados grupos e da manutenção
da desigualdade social, funcionando como mecanismo de exclusão social (Moura, 2009). Este
estudo pretende fazer emergir o trabalho simbólico que os jovens desenvolvem a partir dos seus
sistemas de crenças, saberes e experiências, sobre as duas categorias de análise – a ordem jurídica
e a medida de internamento –, reconhecendo-se que esse trabalho de representação configura
uma construção de primeira ordem sobre esses dois aspectos do mundo social. É sobre essa cons-
trução primeira que as investigadoras realizam o seu trabalho interpretativo, uma construção de
segunda ordem, porque formalizada e regulada pelo processo de pesquisa e condicionada pelas
suas crenças, conhecimentos e expectativas. O estudo efectuado aproxima-se, pois, de uma pers-
pectiva construcionista do conhecimento social (McNamee & Gergen, 1992), embora não tenha sido
pensado à luz deste paradigma.
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Método

Este estudo baseia-se numa opção metodológica qualitativa, considerando-se que o acesso às
representações dos jovens institucionalizados exige o recurso a uma estratégia indutiva e explora-
tória que permita fazer emergir e compreender um conjunto de conceitos, significados e relações.
Trata-se de um estudo de caso a partir de um campo real, porque não construído, aberto e não
controlado, no sentido de não manipulável pelo investigador (Manso, 2006). O objecto de estudo
é abordado a partir do seu interior e situado no contexto da vida real (Lessard-Hébert, Goyette &
Boutin, 2008). Reportando-se a um número de casos restrito, o estudo apresentado não pressupõe
preocupações de generalização ou representatividade (Manso, 2006), pois não se pretende elabo-
rar uma teoria fundamentada (Bogdan & Biklen, 1994; Flick, 2004) aplicável a outros contextos.
Não obstante, a validade do estudo efectuado é pensada a dois níveis: (i) pela confrontação ou
triangulação metodológicas (Serrano, 1994) dos dados por meio de técnicas diferenciadas; e (ii) pela
descrição e fundamentação dos procedimentos adoptados nas diferentes fases, definindo-se um con-
junto de critérios na aplicação dos diferentes instrumentos que garantam a fidelidade da pesquisa
efectuada. A validade e a fidelidade do estudo assentam, contudo, no reconhecimento de que os
critérios utilizados são critérios locais de verdade (Gergen & Warhuus, 2007), definidos no contexto
específico da pesquisa realizada e no âmbito de um exercício de investigação institucionalmente
situado, não sendo impeditivos do aparecimento de outras formas de interpretação. O processo dia-
lógico de compreensão e interpretação realizado não se encontra, pois, fechado num círculo her-
menêutico (Anderson & Goolishian, 1992) inibidor de discursos diferenciados.

Amostra

A amostra é, inicialmente, composta por 26 educandos do sexo masculino, com idades compreen-
didas entre os 14 e os 18 anos, encontrando-se no CE em regime de internamento e cumprindo os
seguintes critérios: (i) cumprimento da medida tutelar de internamento enquanto decorre o processo
de pesquisa, entre Janeiro e Março de 2006; e (ii) vivência da experiência de institucionalização em
tempo suficiente (pelo menos três meses) para dela terem construído um conjunto de significados.

O contacto com os jovens institucionalizados ocorre no contexto do quotidiano do CE.

Técnicas e instrumentos

A partir da aplicação da primeira parte da entrevista semi-estruturada relativa à caracterização
dos contextos de origem dos 26 jovens, procedemos a uma primeira análise dos dados obtidos com
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vista a reconstruir a amostra e identificar os sujeitos aos quais aplicar as questões relativas à ordem
jurídica e à medida de internamento. Constituímos um grupo de 15 jovens, 10 do regime semiaberto
e cinco do regime fechado, a partir dos seguintes critérios: a vulnerabilidade social dos sujeitos –
o jovem indicia maior ou menor vulnerabilidade relativamente a um conjunto de factores de risco
relativamente ao seu desenvolvimento psicossocial, nomeadamente, a família, a escola, os pares, o
trajecto de vida; e a capacidade de representação – os jovens evidenciam maior ou menor capaci-
dade de representação e comunicação, procurando contrariar a tendência para incluir na amostra
apenas aqueles que comunicam com mais facilidade, que se expressam melhor ou que transmitem
mais informação.

O interesse pelas teorias subjectivas construídas pelos sujeitos estudados decorre do reconhe-
cimento do facto de que «(…) el entrevistado tiene un caudal complejo de conocimientos sobre el
asunto en estudio. Este conocimiento incluye supuestos que son explícitos e inmediatos y que él
puede expresar espontáneamente al responder a una pregunta abierta» (Flick, 2004: 95).

O acesso aos discursos produzidos pelos jovens é baseado no recurso aos seguintes instru-
mentos e técnicas de recolha de dados:

i) Entrevista semi-estruturada: documento pessoal e auto-revelador (Serrano, 1994) que permite
aos jovens expressar os seus sentimentos e pensamentos de forma livre e informal (Serrano,
1994; Flick, 2004), aproximando-nos das teorias subjectivas/implícitas que constroem acerca
das duas categorias em análise;

ii) Análise de conteúdo: a partir de uma análise categorial temática, pretendemos evidenciar que
temas ou significados são construídos pelos jovens quando indagados acerca da ordem jurí-
dica e da medida de internamento, partindo de um quadro categorial (ver Quadro 1) defi-
nido segundo o critério do estabelecimento de áreas temáticas (Bardin, 2008);

iii) Técnica geradora de estrutura do discurso (TGE): técnica complementar e auxiliar da análise
de conteúdo que permite elaborar um mapa conceptual representativo e esquematizado
dos discursos dos jovens, a partir do qual os próprios entrevistados trabalham, de modo a
tornar mais explícitos os significados atribuídos às diferentes categorias e subcategorias.
Esta técnica possibilita uma reconstrução mais aproximada do conteúdo das respostas dadas,
implicando o sujeito inquirido no processo de reconstrução dos discursos (Flick, 2004).

O processo de recolha de dados implicou quatro momentos diferenciados: aplicação do ques-
tionário sobre a caracterização dos contextos de origem dos jovens, realização da entrevista semi-
-estruturada relativa à ordem jurídica e à medida de internamento, discussão com os jovens dos
mapas conceptuais elaborados a partir da análise de conteúdo das entrevistas e validação comuni-
cativa da interpretação dos discursos/entrevistas por parte das investigadoras.
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Apresentação e discussão dos resultados

As expectativas de análise inicialmente definidas relativamente às representações destes jovens
apontavam para duas ideias essenciais: a delinquência juvenil é expressão da situação de vulnera-
bilidade social (Walgrave, 1994) em que esses jovens se encontram a nível dos próprios contextos
de origem (família, escola, meio comunitário) e os discursos dos jovens sobre a institucionalização
são marcados por um tom de heteronomia social (Kohlberg, 1989; Lourenço, 2002), enfatizando a
ideia de punição associada à perda de liberdade pela aplicação da medida de internamento. Neste
sentido, podemos afirmar que os significados emergentes dos discursos dos jovens acabaram por
se revelar próximos das expectativas inicialmente formuladas.
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Categorias Subcategorias

A.

Ordem jurídica

(referências a temáticas 

associadas ao Direito, 

à prática da Justiça 

ou a valores jurídicos)

B.

Medida de 

institucionalização

(referências temáticas 

associadas à medida 

de internamento 

em Centro Educativo)

QUADRO 1

Quadro categorial da análise de conteúdo

A.1

Representação da lei

(referências associadas às leis)

A.2

Representação dos actos ilícitos

(referências aos comportamentos ilegais)

A.3

Representação dos tribunais

(referências relativas aos tribunais)

A.4

Representação de liberdade/responsabilidade

(referências associadas às ideias de liberdade e responsabilidade)

B.1

Representação do Centro Educativo

(referências associadas à ideia de CE)

B.2

Representação das aprendizagens

(referências relativas às aprendizagens efectuadas no CE)

B.3

Representação do Projecto Educativo Pessoal

(referências associadas ao PEP)

B.4

Representação das consequências da institucionalização

(referências às mudanças decorrentes da institucionalização)



Categoria A: Ordem jurídica

(…) porque têm que respeitar. Se não respeitarem, já sabem o que é que lhes vai aconte-
cer. Como eu não respeitei a lei, estou cá dentro.

César, 16 anos

Os jovens salientam o carácter obrigatório e prescritivo dos imperativos jurídicos, entendendo a
lei como limite da vontade individual (Manso, 2006). É acentuada a ideia de que os imperativos jurí-
dicos implicam um conjunto de penalizações das quais depende a obrigatoriedade do cumprimento
das leis e não tanto do desejo de salvaguardar o bem colectivo. Agir de acordo com os imperativos
jurídicos não resulta de uma decisão consciente do indivíduo baseada em motivos associados ao
cumprimento do dever jurídico por si só, mas antes do receio de sofrer as consequências inerentes
ao incumprimento da lei. Os jovens entrevistados remetem, assim, para uma concepção heterónoma
do dever jurídico (Kolhberg, 1989), apontando para motivos exteriores à vontade do indivíduo e à
sua capacidade de livre-arbítrio. Pesquisas com populações de jovens delinquentes, acerca da capa-
cidade de adopção de perspectivas, indicam que estes sujeitos reconhecem o modo de funciona-
mento da realidade social, embora revelem dificuldades a nível da concepção do dever (Selman,
1989). No entanto, esta concepção heterónoma do dever não é exclusiva deste tipo de populações
(Helwig & Jasiobedzka, 2001), mas partilhada pelos indivíduos cujo desenvolvimento sociomoral
não reconhece ainda a perspectiva do Outro, situando-se num nível pré-convencional do desenvol-
vimento moral (Kohlberg, 1989). Os jovens reconhecem que um sistema social depende da existên-
cia de um conjunto de regras colectivamente aceites, devendo os indivíduos agir em conformidade
com essas normas, de modo a que seja mantida a ordem social. No entanto, a adesão às conven-
ções é sentida como a imposição de uma autoridade sobre o indivíduo (Turiel, 1980).

A fome, desemprego. Uma pessoa que nasce num bairro, não tem dinheiro, o pai é bêbedo, é alcoólico, a mãe
é doméstica, não trabalha. O filho cresce, vê os amigos com boas coisas, boas roupas, ele quer essas coisas e
não pode ter, o que é que ele vai fazer? (…) Trabalhar, não tem idade. (…) Pode levar a cometer crimes.
(Adriano, 17 anos)

O principal motivo associado ao incumprimento da lei prende-se com a situação de precarie-
dade económica sentida ao nível dos seus contextos de origem e é entendida como forma de dar
resposta a necessidades prioritárias como a alimentação, a educação ou a habitação. Nesta linha, as
infracções à lei são perspectivadas não como uma acção individual deliberada que se possa res-
ponsabilizar, mas como consequência de uma situação de desigualdade social e exclusão (Sar-
mento, 2003). Segundo Lourenço (2002), a avaliação das transgressões própria da moralidade hete-
rónoma tende a centrar-se nas consequências materiais da acção, não considerando a intenção que
lhe possa ser subjacente. Trata-se de um realismo moral, no qual a responsabilização do agente é
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centrada nos aspectos visíveis da conduta (infracção à lei) e é imposta por uma autoridade que se
sobrepõe ao indivíduo (a lei). Na identificação das penalizações associadas ao incumprimento da
lei, verifica-se a ausência de referências aos sentimentos do agente infractor, não sendo levantadas
questões de consciência. São também inexistentes referências ao facto de a prática de actos ilícitos
poder traduzir-se em prejuízo para outrem (a vítima do acto ilícito ou a própria sociedade), o que
revela dificuldade em assumir a perspectiva do Outro num discurso marcadamente egocêntrico. 

Acha que se um juiz fizer contra a lei é penalizado? Claro que não! (…) Há polícias que fazem contrabandos e
ninguém faz nada. Advogados que fazem tráfico de droga e não são penalizados. Isso é que me dá muita
raiva. (…) Não somos iguais. (César, 16 anos)

No que se refere à igualdade perante a lei, os jovens entrevistados salientam diferenças a nível
do acesso à justiça, apontando uma certa permissividade da sociedade relativamente àqueles que
dispõem de poder socioeconómico e que, por isso, são favorecidos por um sistema social que
deveria beneficiar a todos (Manso, 2006). Esta referência a um grupo privilegiado de indivíduos é
acompanhada de um sentimento de inacessibilidade destes jovens à igualdade de oportunidades
que as instituições deveriam propiciar a todos os membros de uma mesma comunidade (Queloz,
1994). Esta desigualdade é prova da situação de vulnerabilidade social (Walgrave, 1994) a que
estes jovens estão votados, gerando um sentimento de incompreensão e revolta contra uma socie-
dade que se pretende reeducadora, mas que não dá sinais de ter a autoridade moral suficiente
para o fazer, sendo identificada com «uma sociedade com dois pesos e duas medidas», expressão
usada pelos próprios jovens.

Categoria B: Medida de internamento

Já que há cadeias, por que é que não há centros educativos? Isto também vai dar quase
tudo ao mesmo. Nunca passei por uma cadeia, mas já tive muita gente que me veio visi-
tar e eu expliquei o que era isto e disseram-me que é tipo uma cadeia

Joaquim, 17 anos

Nas actividades, aprende-se. Olha, eu não sabia coser. Cozinhar também. A limpar os
quartos, que em casa não limpava, habituo-me aqui e depois lá fora já tou habituado. 

Pedro, 16 anos

Os educandos revelam uma concepção ambígua da medida de internamento, associando-lhe,
simultaneamente, uma função punitiva e educativa (Manso, 2006). O internamento é reconhecido
como medida que lhes é imposta em termos de privação da liberdade pela transgressão da lei, sendo
este facto sentido de forma penosa. Um dos efeitos da institucionalização consiste na percepção
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dessa medida como punitiva e, assim, geradora de sentimentos de isolamento e exclusão (Alberto,
2002). Por outro lado, ressalta a ideia do CE como um local propício à realização das aprendizagens
necessárias à reestruturação dos seus percursos existenciais, de forma a não reincidir na prática de
comportamentos ilegais. A maioria dos educandos refere-se, sobretudo, às actividades de formação
profissional (Manso, 2006), as quais são valorizadas pelos jovens, indo ao encontro das suas expec-
tativas e sendo reconhecidas como uma forma útil de ocupar o tempo de internamento e como pos-
sível oportunidade de acesso a uma profissão especializada (Rodrigues & Duarte-Fonseca, 2003).
Não obstante, a maioria dos jovens possui um sentido imediato das aprendizagens efectuadas, sendo
poucos aqueles que percebem que, para além das aprendizagens de índole escolar e formativa, há
outro tipo de ensinamentos para o qual toda a intervenção do CE é orientada e que remete para a
apreensão de valores e para a apropriação de um conjunto de direitos e deveres (Figueiredo, 2001). 

Acho que sim. Porque se portarmos bem, o tribunal pode mudar a medida e ir mais depressa embora.
(Eduardo, 17 anos)

Quanto ao PEP, documento que define os objectivos educacionais do jovem, é concebido
como meio de negociação entre o jovem e o tribunal, pois do cumprimento deste projecto pode
resultar a revisão do tempo de duração e do regime de cumprimento da medida de internamento.
O conteúdo do PEP e a necessidade do seu cumprimento não são tão valorizados do ponto de
vista de conquistas pessoais ou de modificações comportamentais desejadas pelos próprios jovens,
mas antes como algo que lhes pode trazer vantagens mais imediatas (Manso, 2006).

Vou fazer a minha escolaridade até ao nono ano, tirar a carta de condução. (…). E posso escolher um traba-
lho. Trabalhar na McDonalds assim pra ganhar um dinheirinho, assim também ajudo em casa. (César, 16 anos)

O que vai-me custar mais, o que vai ser mais complicado, habituar-nos ao dia-a-dia, tipo, escola, essas coisas,
cumprir isso tudo. Vai ter dias. (Jorge, 15 anos)

Quanto às consequências associadas à institucionalização, relativamente à reestruturação dos
seus percursos de vida, os jovens reconhecem a possibilidade da mudança uma vez terminado o
tempo de internamento, embora manifestem algumas incertezas e/ou receios. Os exemplos de
possíveis mudanças prendem-se com a integração na comunidade, nomeadamente através do tra-
balho, revelando perspectivas de futuro pouco «sonhadas» e demasiado imediatistas, apontando
para um tempo a curto prazo. As mesmas conclusões são apontadas num estudo sobre as expecta-
tivas futuras de jovens institucionalizados (Carvalho, 1999). No que diz respeito às mudanças que
consideram mais fáceis de concretizar, os jovens referem o próprio facto de ter liberdade, a possi-
bilidade de completar a escolaridade e/ou tirar um curso profissional e arranjar trabalho. Quanto ao
que antecipam como mais difícil, os jovens hesitam nas suas respostas e referem-se à dificuldade
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em arranjar trabalho, à adaptação à vida fora do CE (Goffman, 1961), ao abandono dos amigos
considerados «más companhias», à conquista de novos amigos (Born, 2005) e à estigmatização
(Coelho & Medeiros, 1991; Alberto, 2002).

Conclusão

Delinquência juvenil é uma fase em que nós estamos a crescer e aprender o que é que é a
vida, e depois dão-nos aqui penas de dois anos, três, e depois o que é querem que faça?

Ruben, 17 anos

A reflexão em torno da educação em instituições de custódia implica-nos, necessariamente, na
tarefa de (re)pensar a intervenção educativa realizada nos CE e dirigida aos jovens que cometem
actos ilícitos. A partir do estudo apresentado pelo qual demos voz às representações subjectivas
dos jovens acerca da lei e da medida de internamento, consideramos que a institucionalização em
CE, bem como o processo educativo que lhe é inerente, devem ser (re)vistos a partir de dois vec-
tores fundamentais:

i) A reconstrução dos discursos em torno da institucionalização: admitindo que o investigador
não é um «mero colector de dados neutros» (Iñiguez, 2004: 126) e que em toda a pesquisa
está presente uma orientação crítica e uma função interventiva, mais ou menos assumida,
entendemos que pensar a educação em instituições de custódia compromete-nos numa acti-
vidade social que representa uma forma de agir na e sobre a problemática em análise. Além
disto, o pressuposto da recursividade entre o significar e o agir (Gonçalves & Gonçalves,
2007) permite-nos admitir que os estudos sobre a finalidade de Educação para o Direito da
intervenção tutelar oferecem-nos a possibilidade de construir novos significados que, por sua
vez, podem constituir-se em novas formas de actuação e vice-versa. Este pressuposto exige,
segundo Fruggeri (1992), uma revisão conceptual e metodológica dos processos de pes-
quisa e de intervenção, ultrapassando-se o dualismo sujeito/objecto, elementos agora inte-
grados numa dinâmica de co-determinação num contexto específico de comunicação.
Alguns autores (McNamee & Gergen, 1992) defendem a ideia de que o conhecimento não é
mais do que o resultado de um intercâmbio social mediado pela linguagem, pondo em
causa o paradigma moderno da ideia de verdade única, decorrente de uma pesquisa social
objectiva e neutra. Esta reconstrução dos discursos em torno da institucionalização autoriza-
-nos a colocar a questão: é possível reeducar para o exercício de uma cidadania livre e res-
ponsável, a partir de uma intervenção privativa da liberdade que afasta o jovem dos contex-
tos de vida real nos quais é suposto reintegrá-lo?
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A consagração da institucionalização como medida de último recurso, no âmbito do Direito
internacional, tem já duas décadas. No entanto, a delinquência juvenil continua a ser uma
problemática que marca a actualidade da sociedade em que vivemos e para a qual conti-
nuamos à procura de respostas. A Convenção dos Direitos da Criança (1989) desencadeou,
por parte dos países que a ratificaram, um conjunto de mudanças ao nível dos discursos
patenteadas nos textos legais e geradoras de outras práticas educativas nas instituições de
custódia. Os CE orientaram a intervenção tutelar para a inclusão social por meio de estraté-
gias reeducativas facilitadoras da interiorização dos valores indispensáveis à participação
dos jovens na vida social. Contudo, são várias as vozes que continuam a alertar para a dis-
tância existente entre as intenções de reintegração social patentes no texto da lei e a reali-
dade vivenciada pelos jovens e pelos técnicos que com eles trabalham. Referindo-se à reali-
dade brasileira, onde a problemática da delinquência juvenil apresenta contornos bem mais
preocupantes do que o que acontece no nosso país, Fuchs (2006) afirma que a aplicação
das medidas socioeducativas aos jovens infractores não lhes garante verdadeiras possibilida-
des de reinserção ou de acesso à saúde, à educação e ao lazer, mantendo-os na categoria de
não-cidadãos. No que se refere à realidade portuguesa, o mesmo raciocínio pode ser feito,
na medida em que a finalidade reeducativa inerente às medidas tutelares educativas, em
geral, e ao internamento, em particular, não eliminam a situação de «(…) desigual distribui-
ção de oportunidades de participação social, cultural, política e económica, designadamente
aos mercados de trabalho, educação, formação, níveis de rendimento e recursos disponíveis»
(Rodrigues, 2008: 58).

ii) A Educação para o Direito – pontes entre o internamento e a vida em comunidade: a ideia
de que o internamento deve constituir-se como medida de último recurso tem reunido
amplo consenso por parte de todos aqueles que se dedicam à reflexão sobre a problemá-
tica da delinquência juvenil, bem como dos responsáveis pela definição e aplicação das
estratégias de intervenção. Trata-se, de facto, de um importante passo, mas que, em nosso
entender, nos deixa a meio do caminho. Independentemente da finalidade que lhe assiste,
o internamento representa uma medida estigmatizadora que pode mesmo reforçar a prática
das condutas desviantes e conduzir à reincidência: «Ao ser identificado como desviante, o
indivíduo vê-se colocado perante a necessidade de reorganizar os papéis sociais que desem-
penha, podendo adoptar posições aceites socialmente ou, pelo contrário, romper com laços
anteriormente estabelecidos na assunção de um novo papel, o de desviante» (Moura, 
2009: 21). Assim sendo, importa considerar os efeitos do internamento na vida destes jovens,
na medida em que, pela estigmatização, mantém-se a situação de desvantagem e exclusão
social dos jovens. Alguns autores (Fuchs, 2006; Thornberry et al., 2006) evidenciam 
mesmo a existência de um desfasamento entre o modelo de intervenção reeducativo que o
Direito de Menores preconiza e as práticas interventivas levadas a cabo no terreno, dema-
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siadamente marcadas por uma visão punitiva e, portanto, geradora de estigmas. De facto,
da inexistência de um projecto político-pedagógico condutor das práticas de intervenção
socioeducativa resultam atitudes discricionárias por parte dos vários intervenientes nos pro-
cessos de reintegração, bem como a desarticulação entre os diferentes programas existen-
tes, inviabilizando soluções integradas dos diferentes parceiros sociais (Fernandes et al.,
2008). Aliás, os próprios jovens tomam-se como exemplo da desigualdade de acesso à jus-
tiça (Manso, 2006), reconhecendo na aplicação da lei uma função estigmatizadora pela exis-
tência de diferentes formas de actuação em função do poder socioeconómico dos indiví-
duos (Manso, 2006).

Além deste aspecto, o internamento, porquanto retira os jovens do contacto com a comuni-
dade, traduz-se numa estratégia que contém, em si mesma, uma contradição – propõe-se a educar
para o Direito num contexto relacional fechado, no qual a maioria dos sujeitos partilha do mesmo
entendimento da realidade, afastando o jovem do contacto dos espaços e situações reais de vida
que lhe possam ser úteis na reconfiguração do seu modo de ser e estar em comunidade. Nesta
linha, o internamento pode constituir-se como uma forma institucional (e não assumida) de exclu-
são que, por um lado, procura educar o jovem para a participação activa da vida colectiva, e que,
por outro, o afasta da comunidade. Este afastamento é gerador de sentimentos de grande ansiedade
relativamente ao momento da saída do CE, sendo que os jovens assinalam a adaptação à vida fora
do CE como uma mudança face à qual sentem receio (Manso, 2006). É, portanto, contraditória a
ideia de uma educação destes jovens para os valores socialmente partilhados a partir unicamente
do contexto relacional do CE sob pena de não os preparar devidamente para a diversidade de
desafios com os quais, inevitavelmente, se confrontarão na comunidade. Não podemos, igual-
mente, perder de vista o facto de os jovens conceberem o internamento como uma medida de
carácter punitivo associado à perda da liberdade (Manso, 2006), concepção que poderia ser refor-
mulada a partir da ligação do contexto de internamento à realidade exterior. Daí que, e para que
o exercício da autonomia destes jovens não fique limitado à realidade do internamento, podendo
reproduzir-se noutros contextos e situações, consideramos como fundamental a abertura do CE à
comunidade exterior.

Sem querer aqui desvalorizar o trabalho daqueles que, no terreno, procuram levar a cabo a
integração dos jovens institucionalizados na comunidade, propomos antes uma reorganização ao
nível do funcionamento dos CE, os quais, em nosso entender, devem funcionar apenas em regime
aberto. Trata-se, assim, de estabelecer pontes reais e efectivas entre os CE e a realidade exterior.
Só pela abertura do CE à comunidade se poderão propiciar verdadeiras situações de aprendiza-
gem, facultando ao jovem o acesso a experiências em contexto de comunidade, úteis ao desenvol-
vimento da perspectiva do Outro e à descentração do seu próprio ponto de vista. Esta abertura
para o exterior implica uma concepção de (re)socialização muito para além da formação escolar e
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profissional, permitindo ao jovem a experiência de um conjunto de vivências em contextos reais
de vida, promotoras do desenvolvimento de competências pessoais e sociais, e potenciando a
capacidade de resposta destes jovens aos factores de risco por meio de um conjunto de estratégias
educacionais positivas (Hobbs, 1994). Num estudo relativo ao Programa de Vigilância e Supervisão
Intensiva, medida de execução em comunidade alternativa à institucionalização e implementada em
Inglaterra e no País de Gales, a partir de 2001 (Ellis, Pamment & Lewis, 2009), os autores afirmam
que os jovens apontam determinados aspectos que poderiam contribuir para conter a reincidência
e ajudar à reestruturação dos seus percursos existenciais. Neste sentido, reclamam maior atenção
às suas necessidades individuais fora do seu meio habitual, visando o desenvolvimento de compe-
tências profissionais, o acesso à formação e um processo de supervisão e acompanhamento que
não tem de efectivar-se necessariamente em meio institucional. Nesta linha, o trabalho desenvol-
vido no CE pode constituir-se como o que designamos como uma plataforma de segurança, a
partir da qual estes jovens fazem a aprendizagem da autonomia na própria colectividade, cons-
troem novos significados em torno da ideia de reinserção e assumem-se como co-construtores
desses significados através das suas próprias experiências. É possível sustentar a ideia de que o
estabelecimento de relações positivas entre os jovens e os adultos responsáveis pelo seu processo
reeducativo em contexto de institucionalização se constitui como uma base segura para, primeiro,
lidar com a experiência do internamento e, segundo, servir de modelo ao estabelecimento de futu-
ras relações interpessoais (Zegers, Schuengel, Van Ijzendoorn & Janssens, 2006).

Esta abertura do CE ao exterior exige, igualmente, uma abertura aos contextos de origem 
destes jovens numa abordagem sistémica que incida sobre os seus diferentes contextos de prove-
niência e os factores de risco e protecção que lhes estão associados (Wyrick & Howell, 2006),
reconhecendo que «(…) não basta intervir sobre o sujeito, é premente considerar o meio envol-
vente que constantemente se transforma e o transforma» (Pais, 2008: 15). Os próprios jovens asso-
ciam o incumprimento da lei às condições de fragilidade económica em que os indivíduos se encon-
tram (Manso, 2006) e, neste sentido, não é possível realizar uma intervenção verdadeiramente eficaz
que decorra à margem dos contextos de proveniência destes jovens, sob pena de não operar ao
nível da modificação dos factores de risco, mantendo o jovem exposto à sua acção. No entanto, a
actuação ao nível da família, da escola e do meio comunitário não pode assumir um tom imposi-
tivo e silenciador dos recursos comunitários locais (Gonçalves & Gonçalves, 2007), apelando antes
às forças internas dos grupos, admitindo que, da multiplicidade de perspectivas sobre a realidade
advêm maiores vantagens em termos de intervenção. Trata-se de «(…) contar com a capacidade de
auto e hetero-conhecimentos dos cidadãos que vivem e experienciam (…) a exclusão social»
(Rodrigues, 2008: 62), reconhecendo que as concepções do real consideradas desviantes, porque
não dominantes, possuem um poder generativo único (Gergen & Warhuus, 2007), abrindo para
novas possibilidades de significação e de acção sobre a realidade. Fechar o CE ao contacto com os
contextos de origem destes jovens, não considerando possíveis parcerias de actuação, é reduzir a
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intervenção realizada ao nível do CE a uma estratégia de carácter pontual, sem que se operem as
desejadas mudanças comportamentais e estruturais propiciadoras da reinserção do jovem na
comunidade. Neste sentido, o próprio Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e o Centro
de Estudos Sociais referem-se «(…) à falta de estruturas para o dia seguinte» (Gomes, 2004: 636),
apontando para a inexistência de um sistema de apoio que funcione como suporte de vida dos
jovens após a sua saída do CE. Ora, a abertura do CE à comunidade e aos contextos de origem
dos jovens em cumprimento de medida tutelar permitiria que esse sistema fosse construído, de
forma gradual, implicando o jovem nesse processo e mobilizando os diferentes intervenientes na
vida social. Aponta-se, assim, para uma lógica de actuação que se pretende multidisciplinar e inte-
gradora das diferentes forças comunitárias e que, eventualmente, se pode ancorar na Lei de Pro-
tecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 1 de Setembro). Sabemos que repensar
o internamento numa perspectiva de reduzir a intervenção em CE ao regime aberto implica um
conjunto de mudanças estruturais e transformações sociais a vários níveis que dependem, em pri-
meiro lugar, de um esforço político (Sarmento, 1999) relativamente a uma problemática sobre a
qual é difícil obter resultados imediatamente visíveis e justificativos dos investimentos realizados
perante a sociedade. Instituir uma lógica de avaliação das políticas de inclusão e dos modelos de
reinserção que as sustentam exige que as estratégias de intervenção utilizadas não sejam mera-
mente estratégias de resposta à urgência das situações (Rodrigues, 2008), sem qualquer lógica de
futuro. Estudos de follow up das diferentes medidas tutelares educativas, bem como estudos trans-
versais que permitam seguir os percursos de vida destes jovens permitiriam aferir que formas de
intervenção podem garantir a obtenção de resultados verdadeiramente eficazes na reestruturação
das vidas destes jovens e dos contextos em que essas vidas se inscrevem, permitindo o seu efec-
tivo acesso à normatividade. Torna-se, em segundo lugar, necessário apelar à comunidade (Queloz,
1991) no sentido da desinstitucionalização, reconhecendo que o papel da sociedade civil é essen-
cial na prossecução de um «(…) trabalho cívico que acaba por afectar todos em prol de uma socie-
dade mais integrada» (Moura, 2009: 29).

Uma vez que é a comunidade que define o desvio e gera mecanismos que colocam estes jovens
«(…) no lado de fora da normatividade» (Pais, 2008: 17), deve a mesma comunidade partilhar da
tarefa de traçar as formas de intervenção que permitam a estes jovens redesenhar os seus trajectos
de vida, de modo a voltar a cruzar a linha da normatividade, desta feita, no sentido inverso ao do
desvio.

Contacto: Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga –
Portugal

E-mail: mansoana76@gmail.com; aalmeida@iec.uminho.pt
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