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Resumo 

No âmbito do mestrado em Ciências da Educação no domínio da Educação e 

Diversidade Cultural e após a realização de um estágio curricular na Escola de Segunda 

Oportunidade de Matosinhos, emerge a construção do seguinte relatório, através do qual 

se pretende transmitir a experiência prática vivida neste contexto educativo que visa a 

integração.  

A entrada no terreno e o contacto com as suas especificidades e com os sujeitos 

que o integram, possibilitaram-me contactar e desenvolver experiências práticas 

inerentes às funções e trabalhos intrínsecos à profissão de um Licenciado em Ciências 

da Educação. A realização do estágio curricular permitiu-me a apropriação de novos 

conhecimentos, ferramentas e a produção de novas reflexões e olhares sobre o trabalho 

que um Educólogo pode desenvolver nos demais contextos sociais. A permanência no 

terreno possibilitou-me descortinar incertezas acerca de mim enquanto futura 

profissional, assim como, ao longo do tempo permitiu-me construir, instituir e sentir 

profissional em teor prático. Durante o trabalho desenvolvido no terreno foi-me possível 

realizar o cruzamento de dados, conceitos, saberes, conhecimentos e a aplicação de 

metodologias provenientes do percurso teórico-académico, com a acção prática, a 

apropriação de conhecimentos intrínsecos ao terreno e seus sujeitos, a aprendizagem 

prática e a reflexão crítica, resultantes da integração e implicação no contexto 

decorrentes da experiência em investigação.  

O contexto em que efectuei o estágio curricular destina-se a intervir a nível 

sociocultural e educativo nos jovens que se encontram em processo ou risco de exclusão 

social. Como tal, as relações humanas encontram-se na base do desenrolar deste 

projecto e do trabalho a ser desenvolvido pelos diversos profissionais que o constituem. 

Esta particularidade concedeu ao trabalho um carácter desafiador, imprevisível, 

complexo e significativo. Através desta experiência questionei e reflecti sobre a postura 

a adoptar, chegando à conclusão de que a implicação, para um profissional das Ciências 

da Educação, é inevitável e imprescindível para o alcance dos objectivos a que nos 

propomos inicialmente, contudo, a análise segundo um olhar crítico é crucial e deve 

predominar ao longo de todo o processo de investigação.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Under the Master‟s degree in Education‟s Science, in the field of Education 

and Cultural Diversity, and upon the realization of a traineeship in the “Second Chance 

School” from Matosinhos, comes the construction of the following report, through 

which it intends to convey the lived experience in this educational context that aims the 

integration. 

The ingress on the context and the contact with their specificities and to the 

subjects who comprise it, allowed me to contact and develop practical experiences 

related to the functions intrinsic to the profession and work for a degree in Education. 

The completion of the traineeship allowed me the appropriation of new knowledge, 

tools and production of new ideas and perspectives about the work that a professional 

Education‟s Science can develop in other social contexts. The instance on the context 

allowed me to discover uncertainties about me as a future professional, as well as, over 

time enabled me to build, establish and professional experience in practical content. 

During the field work was possible for me to make the crossing data, concepts, 

knowledge, expertise and application of methodologies from theoretical and academic 

course, with practical action, the appropriation of knowledge intrinsic to the context and 

their subjects, learning practice and critical reflection, from integration in the context 

and implications arising from the research experience. 

The context that I realize the internship is intend to act in socio-cultural and 

educational for youth who are in the process or risk of social exclusion. As such, human 

relationships are based on the progress of this project and the work being done by 

different professionals who constitute it. This peculiarity gave the job a challenging 

nature, unpredictable, complex and significant. Through this experience questioned and 

reflected on the attitude to adopt, concluding that the implication for a professional of 

Education‟s Sciences, is inevitable and indispensable for achieving the objectives we set 

ourselves initially, however, the analysis of a second look critical is crucial and should 

predominate during the research process. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

Dans le cadre du cours de post graduation en Sciences de l'Éducation dans le 

domaine de l'éducation et la diversité culturelle, et après accomplissement d'un stage à 

l'Ecole de la Deuxième Chance dans Matosinhos, émerge la construction du rapport 

suivant, à travers lequel on entend transmettre l'expérience vécue ici l'éducation visant 

l'intégration. 

L'entrée sur le contexte et le contact avec leurs spécificités et aux sujets qui la 

composent, m'a permis de développer des contacts et des expériences pratiques relatives 

aux fonctions inhérents à la profession et au travail pour un titulaire en éducation. La 

réalisation  du stage m'a permis de l'appropriation de nouvelles connaissances, les outils 

et la production de nouvelles idées et perspectives sur le travail d‟une professionnelle de 

l‟éducation peut développer dans d'autres contextes sociaux. Ma permanence dans le 

contexte m'a permis de découvrir des incertitudes quant à moi en tant que futurs 

professionnels, ainsi que, au fil du temps m'a permis de construire, d'établir et 

d'expérience professionnelle dans le contenu pratique. Pendant le travail de terrain a été 

possible pour moi faire la traversée des données, concepts, connaissances, expertise et 

l'application des méthodologies de cours théorique et académique, avec l'action 

pratique, l'appropriation des connaissances intrinsèques à la terre et leurs sujets, de 

l'apprentissage la pratique et la réflexion critique, de l'intégration dans le contexte et les 

implications découlant de l'expérience de la recherche. 

Le contexte que j'ai fait le stage est destiné à intervenir dans le développement 

socio-culturelles et éducatives pour les jeunes qui sont dans le processus ou de risque 

d'exclusion sociale. En tant que tel, les relations humaines sont fondées sur l'état 

d'avancement de ce projet et le travail accompli par les différents professionnels qui le 

constituent. Cette particularité a donné du travail un caractère difficile, imprévisible, 

complexe et significative. Grâce à cette expérience en question et ont réfléchi à l'attitude 

à adopter, en concluant que l'implication de professionnels des sciences de l'éducation, 

est inévitable et indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous fixons un 

premier temps, toutefois, l'analyse d'un second regard critique est cruciale et doit 

l'emporter tout au long du processus de recherche. 
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O presente relatório surge no âmbito do mestrado em Ciências da Educação no 

domínio da Educação e Diversidade Cultural e, após a realização de um estágio 

curricular na Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos. Com a construção deste 

trabalho pretendo transmitir a experiência prática vivida neste contexto educativo que 

visa a integração social, educativa, cultural e profissional de jovens.  

O intuito de nós, mestrandos da via profissionalizante, realizarmos um estágio 

curricular reside na possibilidade de experienciarmos e trabalharmos a componente 

prática da nossa formação académica e de nos prepararmos profissionalmente para o 

mercado de trabalho. Assim, a entrada no terreno e o contacto com as suas 

especificidades e com os sujeitos que o integram, possibilitaram-me contactar e 

desenvolver experiências práticas inerentes às funções e trabalhos intrínsecos à 

profissão de um Licenciado em Ciências da Educação. 

A primeira abordagem que realizei ao contexto assentou numa tomada de 

conhecimento sobre o projecto, a instituição, os seus pressupostos, os seus objectivos, o 

seu modelo educativo e os seus destinatários, de forma a apropriar-me dos seus sentidos 

para, posteriormente, desenvolver/projectar a minha investigação. Neste sentido, ao 

entrosar-me no terreno obtive a informação de que se trata de um projecto desenhado e 

destinado a jovens que possuem baixas qualificações ou, que estejam em abandono 

escolar e se encontrem em risco ou em processo de exclusão social. Assim sendo, o 

projecto ESOM tem como objectivo formar e educar estes jovens, assim como 

promover a sua integração na sociedade. Tal como me foi informado pelo director da 

escola, Dr. Luís Mesquita, este projecto  

“é uma resposta a esta necessidade social, que [representa] uma série de jovens a 

quem, realmente, o estado deve este serviço. A educação é um direito de todos. E existe um 

conjunto de jovens, que por um conjunto de circunstâncias, nem todas por sua 

responsabilidade, que estão fora da escola, estão muito diminuídos perante os outros no 

acesso ao emprego, no acesso às oportunidades. Portanto, o estado tem a obrigação de 

assegurar a educação a estes jovens. O estado faz isso através de nós e através de outras 

iniciativas como nós. Não é nenhum exercício de caridade, antes pelo contrário é o exercício 

de uma obrigação constitucional”1. 

 

Foi através da aquisição destes dados que construí a minha problemática em 

relação a este contexto e aos sujeitos que nele se encontram. Neste seguimento, a minha 

problemática partiu da questão: “O que levou aqueles jovens até àquela escola e o que 

estes esperam dela? A partir desta interrogação iniciei o meu trabalho no terreno, 

                                                             
1 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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recorrendo a algumas metodologias de investigação, recolhendo dados e informações 

que me conduzissem a possíveis respostas. Contudo, e não esquecendo que o trabalho 

de pesquisa não é de modo algum tão sucinto e tão linear, ao longo do tempo, fui 

reflectindo e produzindo um olhar crítico sob o contexto, os sujeitos e sob o meu 

processo de investigação, intervenção e consequente implicação. 

No processo, da minha, investigação, além de ter como ponto de partida a 

problemática estabelecida, criei linhas orientadoras que pretendiam compreender os 

trajectos educativos e sociais dos jovens; tomar conhecimento do motivo que os 

conduziu ao abandono escolar; perceber o porquê de se encontrarem em situação de 

exclusão social; compreender alguns dos comportamentos de risco que manifestaram; 

perceber o que os levou enveredarem por alguns percursos desviantes; tomar 

conhecimento acerca de possíveis estratégias de sobrevivência adoptadas por eles; 

conhecer quais são os seus objectivos de vida e para o futuro; perceber o que eles 

procuram naquela instituição; e conhecer as oportunidades que eles encontram nesta 

escola.  

Na construção deste trabalho optei por realizar uma contextualização teórica ao 

longo de todos os capítulos adequada a cada tema abordado e assunto a ser 

problematizado, tendo como intenção uma leitura mais pormenorizada e de mais fácil 

percepção. Ao longo deste relatório, também irei apresentar os dados e as informações 

recolhidas, os sentidos e os conhecimentos apropriados e adquiridos, as conclusões e as 

possíveis respostas obtidas no decurso da investigação. Assim sendo, em todos os 

capítulos procederei à abordagem de diversos conceitos de carácter teórico-académicos, 

à contextualização teórica, ao cruzamento destes com o material empírico proveniente 

da investigação, à fundamentação teórica recorrendo a autores, e à sua problematização 

através de uma reflexão e de um olhar críticos.  

Neste sentido, decidi estruturar o relatório em nove partes, oito capítulos e uma 

conclusão final. O primeiro capítulo passa pela caracterização da ESOM, na qual faço 

uma breve apresentação do projecto, da instituição, seu modelo educativo, seus 

objectivos, seus pressupostos, em quê que se baseia e a quem se destina. No segundo 

capítulo realizo uma abordagem ao processo educativo e social dos jovens, ilustrando os 

seus processos de socialização, a sua inadaptação à escola regular e à educação que esta 

promove, o consequente abandono escolar e todo o processo de exclusão social que 

experienciaram até à situação actual. Em relação ao terceiro capítulo, explano a 
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juventude, característica implícita aos formandos da instituição, exponho e problematizo 

os comportamentos de risco manifestados enquanto possíveis estratégias de 

sobrevivência, e relaciono a questão da resiliência com as atitudes demonstradas pelos 

jovens. O quarto capítulo sustenta-se nos objectivos expressos pelos jovens para as suas 

vidas sociais, familiares e para os seus futuros. Por sua vez, no quinto capítulo descrevo 

e saliento o que a ESOM oferece aos seus formandos, desde uma educação inclusiva, 

uma formação adaptativa, passando pelo empoderamento dos jovens, por uma relação 

de proximidade, até à vivencia de novas experiências. 

A sexta parte do relatório ou sexto capítulo é referente a uma breve alusão às 

Ciências da Educação e às funções e papel a ser desempenhado por um educólogo na 

ESOM. Seguidamente, no sétimo capítulo realizo uma reflexão sobre o estágio 

curricular por mim desenvolvido na ESOM. Em relação, ao oitavo capítulo, este 

encontra-se reservado para a explicitação das abordagens metodológicas escolhidas e 

utilizadas por mim no decorrer da investigação. Por fim, a última parte corresponde à 

conclusão do relatório, onde procederei ao fecho do trabalho, contendo ou não o 

encerramento das questões suscitadas.  

No entanto, em suporte informático, além de constarem todas estas partes no 

presente trabalho, terá mais uma parte correspondente aos anexos construídos e 

utilizados na edificação deste trabalho, ou seja, a entrevista realizada ao Dr. Luís 

Mesquita (anexo I), as entrevistas produzidas com alguns dos jovens da ESOM (anexo 

II) e algumas das notas de terreno, ordenadas num quadro de categorias, subcategorias e 

indicadores (anexo III). Esta tomada de decisão advém do número de páginas acrescidas 

dos anexos, daí encontrarem-se apenas em CD-ROM para qualquer consulta. 

Em suma, no decurso deste relatório reflectirei sobre a minha prática na 

ESOM, cruzarei dados obtidos, mostrarei conhecimentos adquiridos ao longo do 

estágio, tecerei pensamentos, observações e opiniões acerca do meu trabalho exercido e 

da, própria, instituição. Ao mesmo tempo darei a conhecer o projecto ESOM, projecto-

piloto em Portugal, o qual devido a tudo o que abarca, desde a proposta de educação em 

que se encontra concebido, aos seus objectivos até às suas práticas, recebeu do fórum 

“Ensino do Futuro: Escolas para o Século XXI” o primeiro prémio do “Reconhecimento 

à Educação 2009/2010”, na área da formação profissional. Além, de recentemente ter 

abraçado uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa do Centro Regional do 
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Porto, tendo como projecto conjunto a abertura de uma Escola de Segunda 

Oportunidade na cidade do Porto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: 

Caracterização da ESOM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre a Educação de 

Segunda Oportunidade na ESOM 

 

 

Página | 25  

 

AE2O e a Concepção da ESOM 

A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos - ESOM é um Projecto 

Educativo de carácter piloto em Portugal, o qual visa a intervenção na área da educação. 

Este projecto existe há dois anos e surgiu através da Associação para a Educação de 

Segunda Oportunidade – AE2O, a qual foi concebida no sentido de desenvolver 

medidas para a criação de uma Escola de Segunda Oportunidade em Portugal, no 

âmbito da rede Europeia de Escolas de Segunda Oportunidade. O Dr. Luís Mesquita 

director da ESOM refere que a AE2O 

 “[surgiu] primeiro com a identificação de um problema por parte de um grupo de 

professores, que ao longo da sua carreira foram-se dando conta deste problema, do abandono 

escolar, das baixas qualificações dos jovens, e que a um dado momento por várias 

circunstâncias resolveu tomar uma iniciativa e constituir uma associação e fazer uma 

proposta. Isso deveu-se [também] ao nosso contacto com esta rede europeia e, 

particularmente, com uma escola Dinamarquesa. Durante uma visita de estudo com um grupo 

de alunos demo-nos conta desta realidade europeia, da existência deste movimento europeu 

que nos pareceu que fazia sentido em Portugal” 2. 

O Dr. Luís Mesquita menciona, ainda, que foram “os dois elementos [chave], 

esta vontade de querer responder ao problema e esta oportunidade, no fundo, da rede 

europeia”
3
 que impulsionaram e facilitaram a construção da AE2O. Assim sendo, a 

AE2O  

“[é] uma pequena associação não governamental, que resultou da associação de um 

conjunto de profissionais, quase todos professores que se juntaram com o objectivo principal 

de abrir uma Escola de Segunda Oportunidade. É uma associação relativamente jovem, 

fundamo-nos em 2005 e ao longo do tempo tem promovido outras iniciativas, mas sempre com 

o objectivo de procurar abrir um campo de possibilidades, por um lado como uma resposta a 

esta necessidade social – qualificar os jovens, mas por outro lado, também o de explorar 

novas metodologias, novas abordagens em educação, ou seja, desafiar também o sistema 

educativo a ajustar-se e adaptar-se”4 (Dr. Luís Mesquita).  

Neste sentido, a AE2O aderiu à proposta, existente em diversos países da 

Europa, Educação de Segunda Oportunidade destinada a jovens em risco de exclusão 

social. 

Na esfera global, mas reduzindo-nos ao continente europeu e centrando-nos em 

Portugal deparamo-nos com o abandono escolar e as baixas qualificações dos jovens, 

problema constante e crescente através do ensino massificado e das políticas educativas 

                                                             
2
 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 

3
 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 

4
 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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que visam o prolongamento da escolaridade obrigatória. Embora, ao longo dos anos o 

Sistema Educativo Nacional tenha desenhado algumas propostas de prevenção e 

combate ao abandono escolar precoce, este assemelha-se metaforicamente a uma «erva 

daninha», uma vez que se mostra perseverante às diversas medidas aplicadas.  

Na opinião do Dr. Luís Mesquita o abandono escolar 

“[é] a existência de um problema social, vasto e estrutural. O abandono escolar (…) é 

um problema estrutural do nosso sistema, aliás em geral dos sistemas educativos, que resulta 

do processo de massificação do sistema educativo e do alargamento da escolaridade 

obrigatória. Acho que tem a ver com estes dois fenómenos, com a massificação e com o 

alargamento da escolaridade obrigatória. Estes dois fenómenos transformaram o abandono 

escolar num processo estrutural, num dado estrutural do sistema, por exemplo houve números 

recentes sobre o abandono, ou seja a saída de jovens sem o 12º ano à volta dos 40%. E como 

não tende a baixar é um número estrutural, apesar de todas as medidas, das mudanças e das 

melhorias. Por vezes, até tem aumentado umas décimas, anda pelos 40% e não desce, ou seja, 

não muda. Portanto, a necessidade [da ESOM existir] é a de responder e contribuir, com um 

modesto contributo, para inverter este fenómeno estrutural”5. 

 

Uma das últimas medidas instauradas por Portugal foi as “Novas 

Oportunidades”, a qual aposta na qualificação e na certificação através da formação, 

tendo metas muito ambiciosas a cumprir até 2010. A nível europeu, a Comissão e o 

Parlamento Europeus estabeleceram um programa integrado de aprendizagem ao longo 

da vida com o fim de apoiar os sistemas de educação e formação na Europa, 

possibilitando a todos aqueles que por diversos motivos abandonaram ou lhes foi 

interdita a educação acederem à formação de segunda oportunidade, tendo como 

objectivos assegurar a coesão social, a cidadania activa e a luta contra a exclusão social 

(in Projecto Educativo – ESOM)
6
.   

Assim, na tentativa de encontrar uma resposta alternativa para os jovens que 

abandonam precocemente o ensino obrigatório, os quais são um foco de grandes 

preocupações, pois possuem baixas qualificações face às exigências do mercado de 

trabalho e consequentemente experienciam processos de exclusão social, que a AE2O 

em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e a DREN assinaram um protocolo 

a 30 de Abril de 2008, formalizando e promovendo a iniciativa Escola de Segunda 

Oportunidade de Matosinhos, a qual iniciou actividades a 1 de Setembro de 2008. 

                                                             
5
 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 

6
 Projecto Educativo da ESOM facultado pelo Dr. Luís Mesquita. 
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A ESOM configura-se através da Educação de Segunda Oportunidade numa 

“nova medida ao serviço das políticas públicas de educação/formação para enfrentar os 

problemas de qualificação e integração social dos jovens excluídos das ofertas 

disponíveis, trabalhando no sentido de inverter trajectos anunciados de exclusão social 

de jovens” (in Relatório – Ano Lectivo 2008/2009 – ESOM)
7
.         

 

 

 

O Projecto Educativo da ESOM 

O projecto educativo ESOM configura-se à imagem de uma instituição escolar, 

contudo apresenta-se num formato totalmente diferente daquele que está em prática a 

nível nacional nas escolas regulares. Este projecto sediado no concelho de Matosinhos 

revela-se de carácter inovador e iniciou em 2008 a sua fase experimental. 

O projecto ESOM foi concebido expressamente para um determinado público 

tendo como finalidade intervir ao nível da sua educação. A ESOM destina-se a jovens 

com idades entre os 15 e os 25 anos que abandonaram a escola sem completarem o 

ensino obrigatório, sem terem adquirido qualificações suficientes para o futuro laboral e 

social, sem interesses vocacionais desenvolvidos, que se encontrem desempregados e 

em risco de exclusão social. 

O Dr. Luís Mesquita refere que  

“[a] escola dirige-se, porque é um dos critérios da rede europeia, a um público dos 15 

aos 25 anos. No caso português, no nosso caso, o nosso objectivo era atender jovens fora da 

escolaridade obrigatória. Era assim até agora antes da aprovação da Lei de Bases, antes do 

alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos. Agora já não é assim e teremos que 

reformular, mas é esse o leque das idades, dos 15 aos 25 anos”8. 

 

Os principais objectivos que este projecto pretende alcançar através da sua 

realização são: o desenvolvimento de qualificações e competências gerais básicas, o 

desenvolvimento dos interesses vocacionais, o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais, o aperfeiçoamento e a aprendizagem de novas 

tecnologias, o desenvolvimento da criatividade e expressões artísticas, o 

desenvolvimento de apetências individuais, o desenvolvimento do sentido de cidadania, 

                                                             
7
 Relatório referente ao ano lectivo 2008/2009 da ESOM, facultado pelo Dr. Luís Mesquita. 

8
 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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a maturação e o desenvolvimento de características psicossociais, a integração/inclusão 

social, inserção profissional e a certificação educacional. 

O modelo pedagógico do projecto educativo ESOM assenta numa proposta 

diferente da oferta vigente nas escolas regulares, pautando-se pela oferta de um 

ambiente motivacional; a formação não é igual para todos uma vez que tem em conta os 

interesses e necessidades de cada um dos jovens; a formação assenta na construção de 

um portefólio individual através do qual cada jovem gere e avalia a sua própria 

execução, tendo sempre o acompanhamento e apoio de um dos profissionais de 

aconselhamento e orientação da ESOM; a formação é apresentada em módulos 

flexíveis; tem como oferta formativa a promoção e desenvolvimento das competências 

gerais básicas (matemática, português, inglês e ciências naturais), vocacionais (através 

da frequência nos diversos workshops existentes), pessoais, sociais e de cidadania 

(através de múltiplas actividades e dinâmicas individuais e de grupo), tecnológicas, 

artísticas, desportivas e profissionais. 

Neste sentido, o modelo pedagógico da ESOM constrói-se a partir das 

dificuldades sentidas no passado por todos estes jovens, dando importância às 

necessidades e interesses de cada um deles. A ESOM propõe e credibiliza todo o tipo de 

aprendizagens realizadas em contexto formal ou informal. Os espaços físicos para a 

concepção das diversas formações apresentam-se com um carácter descontraído e 

motivacional de forma a rentabilizar e a permitir a realização das diversas acções de 

formação. 

A ESOM enquanto projecto educativo disponibilizou neste ano lectivo 

2009/2010 como ofertas formativas: o workshop de cozinha, hotelaria e turismo, o 

workshop de oficina de carpintaria e electricidade e o workshop de informática e 

multimédia enquanto vocacionais/profissionais; o workshop de artes, o workshop de 

informática, o workshop de dança e representação e o workshop de criatividade e 

imagem enquanto vocacionais e de âmbito criativo; aulas/formações de matemática, 

português, inglês, ciências naturais e de desporto; e múltiplas actividades dinâmicas que 

visam o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e de cidadania. 

Este projecto, também, contempla no final de cada período lectivo a realização 

da avaliação do desempenho dos formandos, abrangendo todas as áreas de formação, 

segundo um carácter qualitativo. Consequentemente, no final do ano lectivo propõe a 

certificação educacional dos jovens que alcancem as sucessivas metas às quais se 
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propuseram, assim sendo, todos os formandos da ESOM “estão integrados em percursos 

de certificação escolar e profissional, em articulação com os sistemas regulares de 

formação e certificação” (in Projecto Educativo – ESOM)
9
. Os percursos de certificação 

disponíveis na ESOM são quatro, dois para os maiores de 18 anos e dois para os 

menores de 18 anos. 

Para os maiores de 18 anos oferece: 

 E.F.A. B2 em articulação com o C.N.O. do C.E.F.P.I.  

 E.F.A. B3 em articulação com o C.N.O. do C.E.F.P.I. 

Para os menores de 18 anos oferece: 

 Integração dos jovens num percurso de certificação de 6º ano, proposto e 

autorizado pela DREN, em articulação com o Agrupamento de Escolas Matosinhos Sul 

 C.E.F. T2, em dois anos, decorrendo o primeiro na ESOM e o segundo 

ano numa outra instituição de formação (Centro de Formação do Sector Terciário, 

Alternância e Centro de Formação Profissional do Porto). 

A ESOM dispõe de uma área de aconselhamento e orientação através de uma 

equipa de intervenção psico-social e apoio educativo, a qual “ ocupa um lugar central na 

vida da escola” (in Projecto Educativo - ESOM)
10

 a qual tem como funções: o desenho, 

o acompanhamento e a avaliação dos planos individuais de formação dos jovens; a 

identificação dos problemas sócio-familiares e pessoais dos jovens; a consciencialização 

dos jovens sobre os seus problemas, envolvendo-os num processo de mudança; a 

procura das respostas necessárias para os problemas dos jovens, contactando e 

articulando com os diversos serviços, famílias e com os contextos comunitários de 

inserção social; e a oferta de uma relação de amizade, de confiança e de sigilo aos 

jovens, mostrando-lhes que se está sempre disponível para os ajudar em todas as 

situações, problemas ou circunstâncias. 

A ESOM tem, também, uma ampla parceria de sustentação com vários agentes 

socioeducativos, contando com o seu envolvimento activo no projecto, como a Câmara 

Municipal de Matosinhos, o IEFP, a DREN, as Escolas de 2º e 3º ciclo, os Centros de 

Novas Oportunidades, as Juntas de Freguesia, os Centros de Saúde, as Comissões de 

                                                             
9
 Projecto Educativo da ESOM facultado pelo Dr. Luís Mesquita. 

10
 Projecto Educativo da ESOM facultado pelo Dr. Luís Mesquita. 
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Protecção de Crianças e Jovens, o Tribunal de Menores de Matosinhos, a Direcção 

Geral de Reinserção Social e as Associações Empresariais. Desta vasta parceria resulta 

uma responsabilidade social partilhada entre as diversas autoridades locais, serviços 

públicos, associativos e empresas, as quais realizam um esforço colectivo de luta contra 

o abandono escolar e a exclusão social destes jovens, sustentando-se numa política de 

regeneração urbana e de reinserção social.  

A nível administrativo o projecto ESOM possuí um órgão de administração e 

gestão que é assegurado pela AE2O a qual nomeia um director, em quem delega 

respectivas competências e poderes. O director é assessorado por um elemento da 

equipa da formação e um funcionário administrativo.  

Quanto, ao financiamento da ESOM é proveniente do apoio da Câmara de 

Matosinhos, da DREN, do IEFP, dos protocolos com os serviços públicos nas áreas da 

educação, emprego e segurança social, do patrocínio de empresas, de algum 

financiamento próprio, resultando da venda dos produtos e serviços desenvolvidos nos 

workshops de formação, e através da realização de candidaturas a financiamentos 

nacionais e comunitários, nomeadamente ao QREN – POPH. 

Este projecto, uma vez que, está inserido na rede europeia de Escolas de 

Segunda Oportunidade, potencia, ainda, aos jovens a oportunidade de realizarem 

intercâmbios internacionais. Estes intercâmbios são elaborados com a finalidade de 

proporcionar aos jovens a vivência de novas experiências, o contacto com outras 

realidades, culturas, hábitos, sociedades e a partilha de opiniões, pensamentos, 

objectivos, experiências com outros jovens.  

Por fim, o projecto ESOM tem como espaço para a realização da intervenção 

as instalações da ex-Escola de 1º ciclo do Telheiro – S. Mamede de Infesta. O espaço 

físico da escola divide-se em dois edifícios, um subdivide-se em quatro amplas salas, 

nas quais funcionam o workshop de oficina de carpintaria e electricidade, o workshop 

de informática e multimédia, o workshop de criatividade e imagem e o workshop de 

artes, representações e danças; o outro edifício, por sua vez, fracciona-se em cinco 

áreas, um gabinete de direcção e administração, uma sala de reuniões, um bar, uma 

cozinha industrial, na qual se desenvolve o workshop de cozinha, hotelaria e turismo, e 
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uma cantina, onde todos os alunos e profissionais da ESOM almoçam; desfruta, ainda 

de dois espaços abertos, um pátio e um telheiro. 

 

Caracterização da População Profissional da ESOM 

O projecto desenvolve-se com o trabalho, o esforço e o empenho de todos os 

profissionais que se encontram nele, embora segmentados pelas diversas áreas 

existentes, todos eles investem num só esforço colectivo. Assim sendo, neste ano lectivo 

2009/2010 a ESOM teve como agentes profissionais: um Director da ESOM; uma Vice-

Directora; uma Coordenadora da Formação; uma Gestora de Projectos; um Psicólogo; 

uma Educóloga/Técnica Superior de Educação; duas Educadoras Sociais; uma 

Professora de Inglês e Português; uma Professora de Matemática; um Professor de 

Desporto; um Formador de Oficina de Carpintaria e Electricidade; um Formador de 

Cozinha, Hotelaria e Turismo; um Formador de Informática e Multimédia; um 

Formador de Dança HIP-HOP; um Formador Voluntário de Dança Kizomba; uma 

Formadora de Artes; uma Técnica Administrativa; um Segurança; uma Auxiliar de 

Limpeza/Ajudante de Cozinha; um Técnico de Informática e Multimédia; e uma 

Voluntária Islandesa através do European Voluntary Service. 

Ao longo do ano mas por curtos períodos de tempo a ESOM contou, também, 

com a colaboração de: uma Avaliadora Externa; uma Formadora em Criatividade e 

Imagem; um Formador de Clownig; um Formador de Ioga; e um Auxiliar de Segurança. 

Por último, no decorrer do ano o projecto abriu as portas a vários estagiários 

curriculares, permitindo o desenvolvimento das suas observações e intervenções, 

aceitando a sua participação em diversas áreas e possibilitando o contacto com o 

contexto real, que lhes permitiu experienciar e adquirir ferramentas para o seu 

crescimento profissional. Este ano estiveram presentes na ESOM: uma estagiária de 

Mestrado em Ciências da Educação; três estagiários da Licenciatura em Educação 

Social e três estagiárias da Licenciatura de Educação Visual e Tecnológica.  
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Caracterização do Processo de Selecção dos Jovens 

A ESOM recebe através dos seus diversos parceiros sinalizações de jovens 

para serem inseridos no projecto educativo para receberem formação, contudo, também 

aceita inscrições realizadas pelos próprios sujeitos, sendo de carácter espontâneo e 

individual. Porém, em ambas as situações os jovens têm de constar na faixa etária dos 

15 aos 25 anos, mas acima de tudo têm de estar em circunstâncias determinantes, como 

encontrar-se em abandono escolar, desempregados, possuir poucas e fracas 

qualificações e estar em risco ou já em processo de exclusão social. 

As diversas sinalizações são analisadas pela equipa de intervenção psico-social 

e apoio educativo, posteriormente são realizadas entrevistas individuais aos jovens, de 

forma a obterem o máximo de informação acerca dos mesmos. Após, identificarem 

todos os dados recolhidos são seleccionados os indivíduos que se encontrem em 

circunstâncias mais preocupantes, isto é, que possuam a idade mais elevada, que 

estejam há mais anos em abandono escolar, que possuam o menor número de 

habilitações literárias, que residam no concelho de Matosinhos, e que tenham interesse e 

vontade de frequentarem a ESOM. 

Para o ano lectivo 2009/2010 das 116 sinalizações registadas foram escolhidos 

para iniciarem a formação 46 desses sujeitos, 36 do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino, constituindo assim o novo grupo de formandos deste projecto. O facto de ser 

maioritariamente masculino deve-se a todo o conjunto de situações em que os jovens se 

encontram envolvidos, e não devido a segregações e numerações sexistas, uma vez que 

a real importância reside nas vidas desses seres humanos. Estes 46 jovens foram 

divididos pelos três workshops vocacionais, para tal foi tido em conta o grau de 

preferência que cada um deles atribuiu sequencialmente aos respectivos workshops 

durante a entrevista. 

Os 46 jovens reataram o seu processo de educação a 14 de Outubro de 2009, no 

entanto, nem todos permaneceram e finalizaram o presente ano lectivo, pelas mais 

variadíssimas situações. Neste sentido, a desistência de alguns possibilitou a chamada, a 

inserção e a formação de outros, ou seja, as vagas deixadas foram ocupadas por alguns 

dos que estavam em lista de espera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: 

Reflexão Sobre o Processo de 

Exclusão dos Jovens da ESOM 
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As Origens dos Jovens da ESOM 

Os jovens que são sinalizados ou que se auto-propõe para frequentarem a 

ESOM têm de estar em situações determinantes. Todos eles vivenciaram o abandono 

escolar, sentiram por diversas vezes o insucesso escolar, possuem baixas qualificações e 

têm como perigo eminente a vivência da exclusão social, como referido no capitulo 

anterior. Este facto é uma realidade constatada, contudo deverá, também ser um ponto 

de partida para a realização de uma reflexão, questionando-nos sobre o que levará estes 

jovens a incorrerem em tais experiências. No papel de investigadora da educação tento 

perceber, obter respostas ou construir novas questões acerca desta realidade. Assim 

sendo, acho que devemos primariamente viajar no tempo e ir ao passado destes jovens, 

às suas origens. A partir desse momento tentarei compreender até que ponto é que o 

«presente desviante» deles, não terá explicação no seu passado, ou seja, será que se 

encontram nesta situação por vontade própria ou, porque um conjunto de múltiplos 

factores os encaminharam para tal processo? 

Todo o ser humano, enquanto ser social e uma vez que co-habita numa 

determinada sociedade, será socializado pois esta última irá exercer o seu poder sobre 

ele, enquanto ser individual.   

Durante o estágio curricular, verifiquei que, na maioria, estes jovens são 

provenientes de contextos sociais muito semelhantes, sendo oriundos de famílias 

desestruturadas e multiproblemáticas, monoparentais a multiparentais, que sobrevivem 

de trabalhos precários com baixos rendimentos, de rendimentos sociais, com poucas 

qualificações e a viverem em bairros sociais. Neste sentido, deve ser entendido que 

estes jovens iniciaram a sua vida em contextos desfavorecidos em relação à maioria da 

sociedade, não querendo com isto atribuir uma explicação universal mas sim entender 

de que forma poderá ter influenciado todo o seu processo de socialização.  

Berger e Lukmann (2005) defendem que todo o ser humano nasce numa 

determinada estrutura social, onde encontra os outros agentes encarregues da sua 

socialização. Estes autores referem que o individuo passa por dois tipos de socialização, 

a socialização primária e a socialização secundária. “A socialização primária é a 

primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual 

torna-se membro da sociedade. A socialização secundária é qualquer processo 

subsequente que introduz um indivíduo já socializado em novos sectores do mundo 
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objectivo de sua sociedade” (idem:175). Assim sendo, os agentes da socialização 

primária são todos aqueles com os quais a criança realiza os primeiros contactos, as 

primeiras actividades, as primeiras aprendizagens e as primeiras atribuições de 

reconhecimento. A família ocupa aqui um lugar de destaque, pois cabe-lhe a tarefa de 

iniciar o processo de socialização do seu novo membro a partir do seu nascimento. 

Além da família, podemos dizer que o meio envolvente a esta, também, procederá com 

o seu contributo para este extenso processo, pois “a socialização nunca é total nem está 

jamais acabada” (idem:184). 

Neste sentido, os alunos da ESOM iniciaram o seu processo de socialização no 

seio das suas famílias, estas com características muito especificas mas ao mesmo tempo 

muito desfavorecidas e desajudadas, e no seu meio envolvente, isto é, no contexto onde 

habitam. Capul e Lemay (2003) salientam que a imagem, a ideia, o pensamento e o 

conceito relativos à instituição família não são uma constante ou imutáveis, ao longo do 

tempo têm vindo a alterar-se. Actualmente, a família é concebida de forma diferente em 

relação a séculos passados. Contudo, esta instituição é encarada desde sempre como um 

alvo central ao qual se atribui elogios e funções, a quem se cobram deveres e 

responsabilidades e a quem se exigem explicações e justificações. A família é 

constantemente um foco de louvores e de ódios. Sousa et al (2007:18), referem que 

“uma família de risco é aquela em que factores de risco estão presentes e a 

probabilidade de o efeito negativo ocorrer é elevado” São exemplos de factores de risco 

a pobreza, o abuso infantil, a negligência infantil, o permanente conflito conjugal, a 

violência doméstica, etc. 

Através de várias conversas informais e formais com os jovens e suas famílias 

obtive depoimentos reais de que as suas infâncias não foram fáceis, pois desde sempre 

sentiram e partilharam os diversos problemas da família. Estes jovens, sabem 

concretamente o que é viver numa «bola de neve» e qual o efeito que esta causa, ou 

seja, da mesma forma que uma bola de neve cresce sem parar ao rolar por uma 

montanha de neve abaixo, os problemas existentes nas suas famílias, também parecem 

não ter fim.  

A pobreza é uma situação que muitos dos formandos já vivenciaram e/ou que 

ainda vivenciam, testemunhos como:  

-“eu não tenho dinheiro para mandar o meu filho de autocarro para a escola, terei de 

pedir a alguém que me empreste” NT20;  
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-“eu dei as minhas sapatilhas ao Fernando porque sei que ele não tem nenhumas e não 

tem dinheiro para comprar umas” NT21;  

-“na semana passada ouvi um dos seus miúdos [formandos] a dizer: finalmente vou 

tomar um banho esta semana. Custou ouvir aquilo, até as lágrimas me vieram aos olhos” 

NT14;  

 

registam de forma notória as diversas necessidades que eles e suas famílias sentem. Este 

dado é em muitos casos agravado pelos múltiplos problemas existentes no seio familiar, 

evidentes através de notas de terreno como estas: “quando o meu pai esteve preso as 

coisas estiveram um bocado más” NT6; “eu e a minha mãe não nos damos, ela tem 

inveja de mim, até a minha roupa ma rouba toda” NT17; e “amanhã não venho porque 

vou visitar o meu tio à prisão”NT19. Todos estes factos vêm comprometer a 

estabilidade de todo o agregado familiar.  

A negligência infantil e os maus tratos exercidos pela família, também, foram 

circunstâncias pelas quais alguns dos jovens da ESOM passaram ao longo da sua 

infância e juventude. Quando ouvimos relatos como:  

-“eu sofri muito nas mãos daquela família, a senhora batia-me…bem todos me batiam. 

Não me deixavam utilizar a casa de banho da casa, tinha que tomar banho numa bacia e fazer 

as necessidades num balde. Não me deixavam comer à mesa, eu comia no chão. Não me 

davam nada para levar para a escola, eram os professores que me davam comida, estive assim 

5 anos” NT7;   

-“eu é que limpo a minha casa e também sou eu  que tenho de cozinhar todos os dias. E 

é se quero comer. Sou eu que faço tudo lá em casa porque os meus pais querem lá 

saber”NT22; 

 

 tomamos total conhecimento das diversas dificuldades em que eles cresceram, contudo 

será impossível obtermos real noção do que eles terão sofrido e que ainda sofrem.  

É com base nesta panóplia de factos que Sousa et al (2007) afirmam que é 

muito difícil ajudar e intervir com as famílias multiproblemáticas pobres, pois 

representam um núcleo de dificuldades. Estas famílias tendem a aglomerarem-se em 

bairros sociais, uma vez que as rendas são de baixo valor económico. Neste sentido, 

verifica-se que a maioria dos jovens deste projecto reside em bairros sociais, desta 

forma torna-se crucial explicar as suas finalidades e suas especificidades sociais e 

culturais.      

Quando se fala em “bairro” as pessoas tendem a expressar pensamentos 

generalizados por toda a sociedade acerca do que é um bairro. No passado os bairros 

tinham como finalidade albergarem todos os que se encontravam à margem da 

sociedade, uns por não pertencerem à mesma etnia, e outros por serem entendidos como 
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marginais, mas acima de tudo por todos serem extremamente pobres. Assim, a 

construção destes bairros tem como “princípio histórico” a re-habitação de 

determinados indivíduos e grupos sociais, como os ciganos, os desalojados, os sem-

abrigo, os imigrantes, as pessoas pobres da sociedade. Por essa razão, os bairros sociais 

são muitas vezes vistos como negativos, quer a nível social, politico, económico, 

segurança, higiene, habitacional, etc. Almeida et al (1994:134) sugerem que uma das 

justificações para que os bairros de habitação social sejam vistos como “contentores 

institucionais de pobreza, incapazes de resolver satisfatoriamente os problemas que 

originaram a sua construção” prende-se com os problemas que são atribuídos aos 

bairros caindo no erro de considerar uma generalidade, ou pior ainda, algumas 

singularidades como factos universais, absolutos, verdadeiros para todos os bairros e 

todos os seus habitantes.   

Por sua vez, as autoras Queiroz e Gros (2002:174) referem que “parte dos 

moradores [dos bairros sociais] procuram contrariar a reputação negativa do bairro 

solidamente enraizada, mobilizando representações do bairro que exaltam a qualidade 

particular do seu tecido social denso e de lugares cheios de calor, de vida e de cor, onde 

ainda se desenvolvem autênticas relações de interconhecimento, humanas e 

culturalmente enriquecedoras”. Os bairros revelam-se assim como pontos de encontros 

sociais, meios de múltiplos contactos multiculturais, espaços de relações afectivas, 

sociais e familiares.  

O “bairro”, de facto, ocupa um lugar de certo relevo na vida dos formandos da 

ESOM, por ser o local onde eles habitam e, porque foi nesse lugar que eles 

desenvolveram relações sociais e culturais. Pormenores evidentes através das seguintes 

notas de terreno: “eu logo vejo-o no bairro, quer que lhe diga alguma coisa?” NT23; e 

“o meu antigo namorado é lá do bairro” NT24. Nas entrevistas realizadas aos jovens, o 

bairro é referenciado por alguns, também, enquanto espaço lúdico: “ [ia] para o bairro 

brincar com os meus amigos”EL
11

; “andei pelo bairro (...) jogava à bola, andava a 

passear”ES
12

. Porém, os bairros, também, são referidos como promotores de discórdias 

ou zangas, as seguintes notas de terreno ilustram essa particularidade de modo notório, 

-“eu não sou desse bairro. Que nojo, eu detesto esse bairro. [Mas tu não vives num 

bairro?] Sim, vivo. Mas não é nesse! Eu detesto o pessoal desse bairro” NT2; 

- “elas que venham lá ao bairro que eu vou ter uma conversinha, com elas” NT3;  

                                                             
11

 Excerto da entrevista ao aluno “Lira”. 
12

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Smile”. 
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-“tenho que ir ao bairro já, porque as peixeiras estão a virar-se à minha sogra…”NT4;  

-“aparece no bairro, aparece… quando te vir lá, vou chamar o meu pai e tu vais ver o 

que é bom” NT5. 

 

Com base em todas estas características tão intrínsecas aos bairros sociais é 

possível afirmarmos que toda a sua população, nomeadamente os formandos da ESOM, 

possuem uma «cultura bairrista». 

Em suma, e após explorar as origens dos jovens do projecto ESOM, isto é em 

que contexto estes realizaram o seu processo de socialização primaria, é-me actualmente 

capacitado afirmar que a vivência num seio familiar multiproblemático e num contexto 

social com conotação socialmente negativa fez surtir uma determinada influência em 

todas as suas vidas. Tal facto produziu efeitos a nível social, cultural e educacional 

nestes jovens.   

 

 

Uma Escola Para Todos 

A escola representa, ainda hoje, a continuidade de uma acção iniciada no seio 

da família, uma vez que o pensamento vigente ainda reside em “para que haja educação, 

têm de estar em presença uma geração de adultos e uma geração de jovens, bem como 

uma acção exercida pelos primeiros sobre os segundos” (Durkheim, 2001:10). Neste 

sentido, Berger e Luckman (2005) referem que a socialização secundária é processada 

em todos os indivíduos através da agência das instituições. A escola enquanto 

instituição socializa todos os sujeitos a partir da infância, após estes terem realizado o 

processo de socialização primária junto das suas famílias e noutros contextos primários. 

A escola ou a educação escolar na antiguidade era um bem de exclusivo acesso 

à nobreza e ao clero, posteriormente as classe burguesas como tinham poder de compra, 

também, começaram a investir na educação escolar dos seus filhos. Com o decorrer do 

tempo a educação escolar tornou-se de livre acesso para os indivíduos de sexo 

masculino, e só muito mais tarde é que passou a ser de livre ingresso para qualquer 

género. De facto, fazendo uma retrospecção pela história da educação verificamos 

inúmeras alterações, diversas transformações e adaptações às diferentes sociedades, 

ideologias, necessidades e às realidades temporais e espaciais nas quais ocorriam. 
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Durkheim (2001:7) salienta que “a educação sofreu variações infinitas, consoante os 

tempos e os países. Nas cidades gregas e latinas, a educação preparava o indivíduo para 

que este se subordinasse cegamente à colectividade, para que se transformasse na 

«coisa» da sociedade. Hoje em dia, ela esforça-se por transformá-lo numa personalidade 

autónoma”.  

A transformação do mundo, enquanto um espaço gigantesco, numa «aldeia 

global» tornou possível a tomada de conhecimento sobre tudo o que se passa em todos 

os países, permitindo acompanhar todas as mudanças, a todos os níveis, realizadas por 

cada um deles. No que se concerne à educação, o fenómeno globalização providenciou 

que a maioria das sociedades lute por interesses semelhantes, inspirando-se umas nas 

outras, com o objectivo de obterem a «igualdade» entre elas, no que se refere a 

resultados, a estatísticas, a estudos de investigação, tendo em vista o nível das 

qualificações e das competências da sua população. 

Cada sociedade detém o seu próprio Sistema Educativo e suas respectivas leis 

de aplicação e execução. O sistema educativo é um conjunto de diversas práticas 

educativas defendidas e legitimadas num determinado período temporal por uma 

determinada sociedade, tornando-se “próprio desse país e dessa época” como realça 

Durkheim (idem:32). No caso concreto do nosso país, Portugal possuí um Sistema 

Educativo Nacional, legislado pela denominada Lei de Bases, a qual corresponde à Lei 

nº 46/1986 de 14 de Outubro, com alterações introduzidas pela Lei nº 115/1997 de 19 

de Setembro, após nova revisão é consolidada com novas modificações e aditamentos 

inseridos através da Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto. A Lei de Bases legisla a educação 

a ser exercida e recebida em todo o país, onde estabelece que “o sistema educativo é o 

conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela 

garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade” (in artº1 do Cap. 1 da Lei de Bases).  

Um dos princípios gerais explicitados na Lei de Bases é que “todos os 

portugueses têm direito à educação e à cultura” (in artº2 do Cap. 1 da Lei de Bases), e 

para tal o estado dispõe de um sistema de ensino público, o qual deve ser de livre acesso 

e de frequência gratuita para todos os cidadãos a residirem no país. Por essa razão 

 “o ensino público é um bem importante, um bem social importante, que tem que ser 

defendido e aperfeiçoado. Tem havido uma evolução do sistema de ensino público, há muitos 
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aspectos que têm vindo a ser melhorados e por isso, o sistema responde, hoje, de uma forma 

diferente, não só temos muitas escolas com mais recursos, mais capacidades, mais 

equipamentos e etc…mas, também, temos vindo a assistir a um fenómeno de diversificação das 

ofertas, da adaptação… o sistema tem feito um esforço de adaptação aos públicos”
13

 (Dr. Luís 

Mesquita). 

Neste sentido, há defensores que afirmam a existência de uma “escola para 

todos”, a qual tem em conta uma igualdade de oportunidades (Rodrigues, 2001: 3). A 

escola é uma instituição que tem vindo a promover o acesso massificado à escolarização 

baseada na igualdade de oportunidades para todos, mostrando ser uma escola 

democrática. Porém, não é de todo o que se verifica, pois ainda se regista descriminação 

étnica, desigualdades entre as classes sociais e desvalorização das experiências e saberes 

das crianças de grupos minoritários. Estes factos continuam a perpetuar-se ao longo de 

todos os tempos, dando a sensação de que são transcendentes a todas as alterações e 

evoluções realizadas pelo Sistema Educativo Nacional. A escola enquanto instituição 

que promove a justiça social fica bastante comprometida quando se constata que, ainda, 

produz em grande escala desigualdades entre os seus «clientes» (Canário et tal, 2001). 

Actualmente, a heterogeneidade social e cultural é cada vez mais evidente, 

assim sendo surge a necessidade de reflectir sobre o conceito de igualdade de 

oportunidades, no sentido de responder a essa mesma diversidade. O conceito de 

igualdade de oportunidades, por sua vez também sofreu alterações ao longo do tempo. 

Inicialmente nos E.U.A. considerava-se que a igualdade de oportunidades era obtida 

através da gratuitidade do ensino ou da escola e do currículo comum para todas as 

crianças independentemente da sua origem social. Porém, Coleman (1968) surgiu 

esclarecendo que esta primeira concepção sobre a igualdade de oportunidades era 

ineficaz para com a realidade social e cultural, afirmando ser ingénuo pensar que através 

da gratuitidade do ensino ou pela uniformização do ensino se conseguia garantir a 

igualdade de oportunidades, assumindo-se à partida de que “a existência de escolas 

gratuitas elimina as fontes económicas de desigualdade de oportunidades. No entanto, 

as escolas gratuitas não significam que para a família, os custos da educação de uma 

criança fiquem reduzidos a zero, a todos os níveis económicos” (idem: 6).  

Durkheim (2001:20), por sua vez, refere que “a partir do momento em que a 

educação é função essencialmente social, o Estado não pode desinteressar-se dela” e 

                                                             
13

 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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como tal deve ter o objectivo de construir uma escola democrática e de qualidade, capaz 

de garantir a todos e para todos o direito à Educação, assim como, a uma justa e efectiva 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, o que implica 

necessariamente que o sistema educativo estabeleça mecanismos de resposta à 

heterogeneidade social, cultural e linguística, exigindo deste modo uma preocupação 

real para com a igualdade de oportunidades no sistema de ensino da nossa sociedade.  

No entanto, Turner (1992) defende que existem duas formas distintas de se 

conceber a igualdade de oportunidades, uma prende-se com os sujeitos serem colocados 

nas mesmas condições para alcançarem um determinado status, sendo o esforço 

individual o que ditará a posição social na sociedade e, não o pertencer 

antecedentemente a um destinado grupo social. Em contra partida, a outra forma 

efectua-se pela pertença a um determinado grupo ou elite, a qual irá fixar a ascensão, 

desconsiderando, assim, o esforço individual a ser desenvolvido pelos sujeitos. Por 

conseguinte, Bernstein (in O Professor, 1980) menciona que pode ser imposta alguma 

desigualdade de oportunidades, nomeadamente quando as instituições sociais, como é o 

caso concreto da escola, que impõem um código elaborado, o qual não está acessível a 

todos os sujeitos devido às diferentes origens sociais e ao facto da “escola [procurar] 

transmitir um saber que não é o do senso comum – isto é, um saber público realizado 

através de várias «meta-linguagens»” (Bernstein, 1982: 27). 

Para Bernstein (idem) os códigos linguísticos são orientações gerais que 

seleccionam e organizam os significados inerentes ao indivíduo e à sociedade. Na 

concepção deste autor existem dois códigos linguísticos distintos, o restrito e o 

elaborado. O primeiro é caracterizado como sendo dependente do contexto, resultante 

do «aqui e agora», sendo limitante do ponto de vista da abstracção. O código elaborado 

é caracterizado por ser universalista, uma vez que os significados estão explícitos na 

linguagem, sendo por isso menos dependente do contexto. Como as instituições sociais 

determinam, geralmente, um código elaborado, os sujeitos que não o detêm ficam 

sujeitos à exclusão das mesmas.  

Este facto, é notório no percurso educativo dos formandos da ESOM, uma vez 

que estes são provenientes da classe baixa da sociedade, de famílias com baixas 

qualificações e habilitações, ou seja, os seus discursos linguísticos são totalmente 
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díspares daquele que a escola pronúncia. Domingos e tal (1986:21), salientam que “o 

uso da língua é considerado um dos meios mais importantes de iniciar, sintetizar e 

reforçar as formas de pensar e de sentir e as formas de comportamento, estando tais 

formas funcionalmente relacionadas com o grupo social” de onde são oriundos. Neste 

sentido, podemos afirmar que estes jovens sofreram por parte do Sistema Educativo 

Nacional desigualdade de oportunidades, pois embora exista uma Lei a vigorar e a 

determinar que a Educação é um direito de todos e para todos, é evidente que na 

realidade não oferece respostas para todas as crianças ditas suas «clientes».  

Estas crianças quando iniciaram o seu percurso escolar depararam-se com um 

mundo alheio àquele em que elas vivem e no qual foram criadas. A escola regular, 

aquela que obedece aos trajectos estipulados a nível nacional, além de representar os 

códigos linguísticos expressos pela maioria da sociedade portuguesa, figura também a 

cultura, o nível e a forma de viver da população dominante. “ O que acontece é que a 

escola apela para significados universalistas em contextos retirados do mundo simbólico 

da classe média. Assim muitas crianças da classe trabalhadora, quando entram para a 

escola, estão a penetrar num sistema que não lhes oferece qualquer ligação com a sua 

vida familiar e comunitária”, como aludem Domingos et al (idem:7). Por essa razão, é 

que as minorias se sentem rejeitadas pela escola, uma vez que não encontram com a 

instituição educacional pública qualquer ponto de reflexão identitária. 

Bernstein citado por Domigos et al (idem) defende que as crianças da classe 

trabalhadora – baixa estão claramente em desvantagem do que as da classe média, 

devido às relações de classe afectarem o contexto social, assim como, a transmissão 

realizada na família e na escola. Em situação contrária, “a criança da classe média está 

predisposta para a ordenação de relações simbólicas e, o que é mais importante está 

predisposta a estabelecer novas ordens e a novas relações. O seu nível de curiosidade é 

elevado”, tal como Domingos et al (idem: 22-23). Perante esta constatação, cabe à 

escola desenvolver estratégias para facilitar a inclusão de alunos provenientes da classe 

trabalhadora – baixa, de modo a que estes se sintam partes integrantes do contexto 

educacional e da sociedade. Mas, quando tal facto não se verifica surgem situações de 

exclusão social, ou seja, há uma discriminação e diferenciação entre as crianças 

provenientes de diferentes contextos sociais e culturais, sendo que as que se encontram 

em maioria podem criar sentimentos de inferioridade nas outras. Nesta medida, a escola, 
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como local de desenvolvimento pessoal e social da criança, não deverá excluir nenhum 

indivíduo pela sua diferença, deverá, sim, incluir todos os indivíduos 

independentemente da sua raça, etnia, condições físicas, intelectuais, religiosas, sociais, 

culturais, linguísticas e de género.
 
A escola deverá funcionar numa lógica de inclusão, 

no sentido de uma educação inclusiva e intercultural.  

Contudo, através dos formandos da ESOM, podemos verificar que os interesses 

da escola e destes alunos ainda caminham em sentidos opostos, situação que contribui 

para o surgimento de vários conflitos entre alunos e sistema de ensino regular. Neste 

seguimento, “ a forma de expressão linguística é uma condicionante poderosa do que é 

aprendido e como é aprendido e, portanto, influencia a aprendizagem futura (…) [facto 

que pode levar a duas situações,] criar uma predisposição em relação à educação formal 

ou, pelo contrário, criar um conflito com ela, induzindo uma resistência à escola” (idem: 

27). 

No que se concerne aos jovens do projecto ESOM, através das entrevistas 

realizadas, eles demonstram que a escola regular foi um local no qual eles não se 

conseguiram manter, porque não se identificavam com aquele contexto, sentiram-se à 

parte de tudo aquilo que era veiculado pela instituição. Expressões como as que se 

seguem retratam concretamente essa situação:  

-“não gostava da escola, das aulas, de fazer fichas, de trabalhar, dos trabalhos de 

casa… não gostava de nada. Aulas de 90 minutos eram demais para mim… era muito tempo 

para mim… e estar sempre a ouvir a professora...” EC14;  

-“já não me dizia nada, a escola… Eram injustos na escola. Vinha todas as semanas 

suspenso. [Não sabiam lidar contigo?] Claro que não!” ES15;  

-“porque não gostava. Porque era muito cansativo. Era eu que não me dava lá… eu é 

que não fazia nada… quer dizer fazia mas…”EZ16; 

-“não gostava… porque acho que era um bocado preso… para mim era um bocado 

seca e não gostava de estar na escola” ER17; 

-“porque já era mais velho que os outros da minha turma e não me entendia com a 

professora” ET18. 

 

Como é de constatar, estes alunos não provinham do mesmo meio social que a 

maioria dos outros alunos, não partilharam com estes últimos o mesmo tipo de 

socialização primária, não pertenciam à cultura dominante, não possuíam o mesmo 

código linguístico, razões que ditaram o seu afastamento da escola. Assim como, outras 

                                                             
14

 Excerto da entrevista realizada à aluna “Carla”. 
15

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Smile”. 
16

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Zulo”. 
17

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Rogério”. 
18

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Toni”. 
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necessidades ou obrigações, como estes formandos relatam: “porque a minha mãe tinha 

um cancro no útero e tive que ir trabalhar para os «panfletos»” EM
19

 e “para ir 

trabalhar” EF
20

. Estes factos ilustram que a escola regular detém interesses distintos e 

prioridades diferentes em relação a estes jovens bem como para com as suas 

necessidades e seus problemas, estabelecendo assim um conflito permanente. 

Assim sendo, a escola regular regista extensos dados de insucesso escolar e de 

abandono escolar, para os quais se tem procurado dar resposta mas sem eficácia notória, 

uma vez que estes dados persistem. O Dr. Luís Mesquita, Director da ESOM, em 

entrevista tece uma possível explicação para esta ocorrência, referindo que 

“…há um conjunto de modelos, designado por muitos como modelo escolar. O modelo 

escolar permanece. (…) O modelo escolar é um conjunto de elementos e o que o caracteriza 

(…) é o de se pretender que os jovens se enquadrem numa proposta e não ao contrário. Ou 

seja, existe uma proposta, e a proposta curricular é anterior ao público, o público é 

indiferente. [Além de que, também] o currículo é invariável e a variável são os alunos. Essa é 

a principal fragilidade do sistema educativo e do modelo escolar. É essa conjugada com 

outras, como por exemplo o predomínio da avaliação e não da formação, [especialmente a 

avaliação quantitativa, pois] ainda está muito formatado para avaliar, avaliar por 

comparação e não para formar, para desenvolver competências”21.  

Em suma, a escola regular, ainda, se encontra edificada sob princípios e 

características resultantes de uma cultura dominante, embora a língua utilizada seja a 

sua própria língua, o português, é um vocabulário e uma forma linguística, totalmente 

estranhos e imperceptíveis para estes alunos. Mediante tal facto a escola não efectiva a 

igualdade de oportunidades a estes alunos, incorrendo na promoção da exclusão 

sociocultural e educativa destes jovens, na medida em que estes encontram no abandono 

escolar, a resposta ao sentimento de deslocados em relação ao sistema de ensino ou, ao 

de rejeitados pelo mesmo. 

 

   

Até à Exclusão 

                                                             
19

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Mano”. 
20

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Flávio”. 
21

 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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O projecto ESOM tenta dar resposta a um determinado público, o qual 

experiencia ou se encontra em risco de vivenciar situações de exclusão social. Para 

percebermos a pertinência deste projecto para com a sociedade é necessário 

conhecermos os objectivos da sua intervenção social, assim como, é importante 

estarmos inteirados do processo que encaminhou os jovens até à presente situação. Na 

mesma medida em que é essencial definirmos ou esclarecermos o significado de 

«exclusão social». Segundo Capucha, “produzem-se situações de exclusão social porque 

a sociedade não oferece a todos os seus membros a possibilidade de todos esses direitos 

nem de cumprir alguns deveres que lhes estão associados” (in Dicionário de Sociologia, 

cit. por Rui Leandro Maia (cood.), 2002: 154). Por sua vez, Bruto da Costa (1998), em 

“Exclusões Sociais” menciona que Robert Castel definiu o conceito exclusão social 

como sendo o limite do processo de marginalização, através do qual se registam 

acontecimentos decadentes e no sentido descendente, provocando diversas rupturas 

entre a sociedade e o indivíduo. 

Neste sentido, a noção de exclusão social remete-nos para o facto de alguns 

indivíduos serem impossibilitados de atingirem determinadas posições que lhes 

garantam autonomia na vida em sociedade, o que produz desigualdades e 

diferenciações, e consequentemente a desqualificação societal, como defende Castells in 

Canário et al (2001). A exclusão social é um fenómeno multidimensional, podendo ser 

registado em variadíssimos domínios, como por exemplo, ao nível da cultura, religião, 

desemprego, economia, discriminação, pobreza, racismo, xenofobia e da educação. 

Bruto da Costa (1998:7) expõe que “de modo geral, as «exclusões» são reconhecidas 

como problemas sociais, realidades que reclamam acções e políticas de integração (ou 

inclusão) social, mas é raro serem analisadas na perspectiva dos direitos humanos 

fundamentais”. 

Mediante, estas exposições é possível aferir que todos os indivíduos que se 

encontram em exclusão social, realizaram um caminho que em parte lhes foi imposto, 

pois nenhum envereda e permanece em tal situação porque lhe convêm, uma vez que a 

condição de excluído é o equivalente a inúmeras portas encerradas pela sociedade, a 

sentimentos de inferioridade, de revolta e de incapacidade, e a viver o dia-a-dia na base 

da sobrevivência. Ou seja, a sociedade tem uma cota parte de responsabilidade em 
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relação aos indivíduos excluídos, um estado democrático deve garantir o usufruto de 

todos os direitos em toda a sua plenitude a todos os seus cidadãos. 

Contudo, a socialização é produzida nos princípios socioculturais da população 

em estado de maioria, facto que determina as características sociais e culturais de uma 

determinada sociedade, assim como, torna diminutas e invisíveis as especificidades das 

culturas minoritárias. Consequentemente, a cultura dominante tende a estigmatizar, a 

estereotipar e a conotar negativamente tudo o que lhe seja diferente, gerando 

preconceitos e desvalorizações em relação às particularidades ou características dos 

indivíduos e suas culturas. Neste seguimento, a sociedade produz exclusões sociais a 

partir do momento em que não aceita as diferenças respeitantes a cada sujeito, 

dirigindo-os para situações menos favoráveis, produzindo desigualdade de 

oportunidades, isto é, restringe-lhes os seus direitos enquanto seres socioculturais e 

cidadãos. 

Os jovens da ESOM experienciaram desde muito cedo algumas dimensões da 

exclusão social, apesar de nada terem contribuído para tal condição, estas foram 

despoletadas pelas suas origens sociais e culturais. Como já referi no inicio do capitulo 

os formandos da ESOM, na sua maioria, são habitantes de bairros sociais, oriundos de 

famílias pobres e multiproblemáticas, de cultura e etnia africana e cigana, esta realidade 

acarretou-lhes preconceitos e sentimentos de desconfiança que a sociedade ainda detém 

em relação aos bairros sociais e às outras culturas. Quando a sociedade, colocava todos 

aqueles que via como diferentes ou que eram alvos da sua desconfiança em bairros 

sociais, exercia o seu sentido de exclusão sobre esses indivíduos, fazendo proliferar a 

atribuição de conotações negativas por parte dos restantes, os que representavam a 

densidade social. A edificação destes bairros pressupõe a vontade de pôr à parte todos 

esses indivíduos, exercendo e provocando o sentimento de exclusão a partir do 

momento em que os projectava para uma periferia social. Porém, essa situação 

perpetua-se até aos dias de hoje, pois a sociedade continua a nutrir sentimentos 

negativos por residentes de bairros sociais. 

As pessoas que vivem nos bairros sociais são indivíduos que sofrem exclusões 

a vários níveis, desde exclusão social, cultural, económica, educacional e pessoal, e que 

expressam inúmeras carências, deflagradas, em muito, pela pobreza a que se encontram 

sujeitas. Bruto da Costa (1998: 10), refere que “pobreza e exclusão social são (…) 

realidades distintas e que nem sempre coexistem” no entanto, “a «pobreza» apresenta-se 
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como uma forma de «exclusão social»”. Isto é, a pobreza e a exclusão social são 

relacionadas de um modo intrínseco uma à outra, contudo pobreza não é sinónimo de 

exclusão social, pois pode ser-se pobre sem se ser excluído socialmente e vice-versa. 

O ser pobre ou o ser proveniente de um meio pobre é sinónimo de não possuir 

rendimentos económicos capazes de facultar o acesso a vários bens, inclusive àqueles 

que entendemos como bens essenciais ou de primeira necessidade. Neste contexto o 

indivíduo não possuí oportunidade de escolha e/ou mesmo acesso aos bens, como à 

alimentação, à educação, à habitação, aos cuidados de saúde, à cultura, à formação 

profissional, entre muitos outros. Esta “privação múltipla” é um modo de se ser 

excluído socialmente, tal como nos menciona Bruto da Costa (idem: 27). Os jovens da 

ESOM referiram por diversas vezes que as circunstâncias socioeconómicas deles e/ou 

das suas famílias, eram um obstáculo à melhoria e mudança nas suas condições de vida, 

especialmente ao nível da saúde e da habitação. Evidentes através de depoimentos como 

estes:  

-“estou à espera que a minha assistente social trate dos papéis para eu poder ir 

arranjar os dentes” NT25;  

-“a minha boca ficou assim porque caí e como não tinha dinheiro…com o tempo ficou 

assim!” NT26; 

 -“ele não tem roupa para vestir nem sítio para tomar banho, por isso vai tomar banho 

aqui na escola e vai ser preciso arranjar-lhe alguma roupa” NT27; 

 -“estou a ver se a minha assistente me consegue arranjar uma casa para mim e para a 

minha filha, em casa dos meus pais somos muitos” NT28 . 

 

Esta pobreza pode repercutir-se ao nível das relações que esta estabelece, quer 

entre si, quer com o resto da comunidade prejudicando a articulação do tecido 

sociocultural como evidenciam Almeida et al (1994), juntamente com a realidade de 

“quando se é habitante de um dado bairro é uma característica que conduz a uma radical 

e imediata desvalorização, o que acontece é que todas as interacções em que o indivíduo 

participa tendem a desencadear sentimentos de impotência, de falta de valor e de 

privação da crença nas suas capacidades”, fazendo menção a Queiroz e Gros (2002:19). 

Neste sentido, Xiberras (1993:37) afirma que “pode falar-se de uma (…) 

exclusão por definição, que nos impede de ver, de reconhecer”. Torna-se, assim, 

complicado ultrapassar as barreiras impostas tanto pelas noções existentes por parte das 

instituições, bem como do senso comum. Estas noções conduzem a processos de 

exclusão social existentes na sociedade actual e a formas selectivas que culminam numa 

desagregação social.  
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Perante esta conclusão, é possível afirmar que as crianças provenientes de 

famílias, culturas, religiões, etnias, meios habitacionais e contextos desfavorecidos e 

desvalorizados pela cultura dominante da sociedade, iniciam o seu processo educativo 

em desvantagem em relação às outras, uma vez que já são alvo de preconceitos e 

estigmas, produtos da exclusão social exercida sobre elas, contrariamente às crianças 

oriundas do contexto social maioritário. Ou seja, a escola embora represente uma nova 

etapa de socialização dos membros mais jovens da sociedade, os futuros cidadãos são 

também um produto da sociedade, em que a educação prevista é prestada por 

profissionais certificados, contudo indivíduos socializados, determinando deste modo a 

perpetuação das conotações e a continuidade da condição da exclusão. Durkheim 

(2001:11) em resposta a esta realidade, defende que “é evidente que a educação dos 

nossos filhos não deveria depender das circunstâncias ocasionais que os obrigam a 

nascer aqui ou além, destes pais em vez daqueles”.  

Domingos et al (1986:4) referem que os estudos realizados por Bernstein, 

permitiram compreender “como as relações de classe geram desigualdades na 

distribuição de poder entre os grupos sociais, desigualdades que são realizadas na 

criação, organização, distribuição e reprodução de valores materiais e simbólicos que 

brotam da divisão de trabalho”. Desigualdades que se prolongam até a escola e 

respectivo processo da educação, ou seja, a classe social, a cultura, a religião 

determinará o tipo de socialização vivenciada por cada indivíduo, a qual corresponderá, 

posteriormente, a um referente nível de aquisição de conhecimentos, bem como, 

estabelecerá o seu modo e predisposição para realizar aprendizagens.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo Nacional frisa que “é da especial 

responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo o direito 

a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares” (in artº 

2 do Cap. 1). Mediante esta Lei vigente a escola tem ou deveria ter o papel de 

minimizar estas diferenças e desigualdades societais, pois nada deveria interceder na 

concretização do direito à educação tido como igual para todos.  

Contudo, não é de todo o que se regista. Exemplo dessa mesma realidade são 

os jovens da ESOM, os quais não encontraram o seu lugar na escola regular como eles 

próprios testemunham, “não gostava. De nada mesmo?! [Não te identificavas?] Não” 
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22

 e “lá são mal encarados e não sabem falar para as pessoas” EM
23

. Através destas 

expressões percebemos que a escola representava um mundo que não era o deles, 

suscitando-lhes o sentimento de estarem desajustados de não pertencerem àquele local, 

de serem estranhos àquele contexto social, cultural e educacional. Assim sendo, a escola 

configura-se num meio de promoção da exclusão social e consequentemente efectivou e 

efectiva a «exclusão escolar», como referem Canário et al (2001) em “Escola e 

Exclusão Social”. Domingos e tal (1986:7) corroboram com este pensamento referindo 

que “a dificuldade que algumas crianças experimentam na escola pode ser entendida, a 

certo nível, como a confrontação entre ordens de significação, relações sociais e valores 

diferentes. Como consequência, estas crianças ficam em crucial desvantagem em 

relação à cultura total da escola”.  

A escola deveria reconhecer as experiências sociais de todas as crianças, 

independentemente da sua classe social, da sua cultura ou do seu contexto 

socioeconómico, como significativas, importantes e, consequentemente, válidas em vez 

de as menosprezar e invalidá-las (idem). Por sua vez, Marx citado por Domingos et al 

(1986:4), salienta que todo o indivíduo possuí um determinado «capital cultural» e que 

é este, mesmo, capital cultural que determina “as relações de poder, incorporadas na 

estrutura de classe, que governam o acesso aos sistemas simbólicos bem como o seu 

controlo, orientação e mudança”. Neste sentido será o capital cultural da cultura 

dominante que irá prevalecer e se irá tornar visível na educação ministrada no sistema 

de ensino. 

Embora se denote actualmente uma preocupação em trabalhar em torno da 

inter/muticulturalidade, a verdade é que muitas das políticas e projectos concebidos 

revelam um multiculturalismo benigno ao invés de uma inter/muticulturalidade crítica. 

O multiculturalismo benigno concretiza-se no reconhecimento passivo da diversidade 

cultural, excluindo, no entanto, o acto de tomar ou procurar tomar conhecimento sobre 

as especificidades das outras culturas. A escola embora tenha conhecimento que muitas 

das suas crianças são de diferentes contextos socioculturais, não age de acordo com tal 

situação, uma vez que só reconhece o grupo dominante, determinando apenas a 

coexistência entre elas e impulsionando a subordinação de uma cultura à outra. 

                                                             
22

Excerto da entrevista à aluna “Carla”.  
23

 Excerto da entrevista ao aluno “Mano”.  
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Canário et al (2001) mencionam que os simples trabalhos para casa, os 

denominados TPCs ou «trabalhos da noite» como lhes chama Meirieu citado por 

Canário et al (idem), que tantos professores atribuem aos seus alunos para que os 

executem, ilustram a falta de conhecimento ou a existência de despreocupação destes 

em relação à esfera doméstica das crianças. Este tipo de políticas expressas por muitos 

professores e escolas “reforçam uma situação de desigualdade: desigualdade das 

condições físicas e materiais em que são realizados e, sobretudo, desigualdade das 

condições culturais e simbólicas dos contextos familiares” de cada criança (idem: 91).       

O Dr. Luís Mesquita enquanto antigo professor da escola regular, afirma ter 

comprovado as desigualdades geradas pela escola, culminadas em exclusão escolar e 

social, referindo que 

“eu e outros colegas fomo-nos dando conta desse problema na nossa pratica diária, há 

miúdos a quem a escola, ou seja, miúdos que não se enquadram nas ofertas regulares e que as 

ofertas escolares têm dificuldade em enquadrar, sendo, por assim dizer, um fenómeno 

dialéctico, mutuo. O abandono escolar é feito por estes dois movimentos, da decisão dos 

jovens em abandonarem mas, também da incapacidade e da pouca vontade ou falta de vontade 

das escolas em não procurarem soluções”24. 

Em suma, os alunos da ESOM devido às suas origens socioculturais e 

económicas, desde cedo sofreram as conotações negativas, formuladas pela sociedade, 

através das quais exercem o seu poder de exclusão social, posteriormente quando os 

jovens iniciam o seu percurso educacional a exclusão social permanece e reproduz-se 

em exclusão escolar. Perante, o sensação de se sentirem estranhos no local que os 

deveria salvaguardar, os jovens uma vez que se sentem excluídos pela escola, acabam 

também por a rejeitarem, enveredando pelo abandono escolar.  

Os formandos da ESOM, assim como todos os jovens que se encontram na 

mesma situação, ao resolverem abandonar o ensino educacional, pensam estar a 

solucionar um problema que vivenciam. Contudo, vêem-se a entrar num caminho ainda 

mais sombrio, na medida em que o mercado de trabalho e a sociedade exigem que todos 

os indivíduos possuam determinadas habilitações literárias, qualificações e 

competências para poderem embarcar no mundo do laboral, o que lhes coloca barreiras 

devido a não conterem essas características. Este facto, conduz os jovens novamente à 

exclusão social, pois a sociedade não vê com bons olhos a condição em que estes se 

                                                             
24

 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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encontram, não estudam nem trabalham, e como tal estão submersos em necessidades. 

Por sua vez, Sebastião (1998) explica que esta desagregação vai despoletar fenómenos 

de marginalidade e a criação de padrões subculturais específicos. 
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Comportamentos de Risco ou Estratégias de Sobrevivência 

Os formandos da ESOM situam-se numa determinada faixa etária da vida, a 

juventude, a qual corresponde à adolescência. Esta fase da vida, pela qual é suposto 

todos os seres humanos passarem ao longo do seu ciclo de vida, acarreta muitas 

denominações, explicações, conotações e até receios por parte da sociedade, uma vez 

que corresponde ao inicio do processo de autonomia destes sujeitos. Assim sendo, 

definir juventude não é tarefa fácil, pois este fenómeno não deve ser reduzido a 

preconceitos, a estereótipos e a lógicas generalistas e homogéneas. No entanto, por 

vezes verifica-se que se tende a englobar todos os jovens dentro do mesmo conceito que 

se criou, o qual assenta em pensamentos e características de carácter universalista. 

Quando pensamos em juventude temos que pensar em critérios históricos, sociais e 

culturais que nos reportam para a multiplicidade de sujeitos e factos condicionantes à 

restrição a um conceito universal. Ou seja, não é por se generalizar e atribuir à 

juventude determinados estilos e características uniformes que os comportamentos, as 

atitudes, as formas de pensar e agir sejam, também, uniformes em todos os indivíduos.  

Quando um sujeito jovem comete algo de reprovável aos olhos da sociedade, tende-se a 
alargar e a definir como um comportamento típico de todos os que se encontrem nesta fase 
da vida, contudo existe um conjunto de características que se tornaram inerentes aos jovens. 
O valor que a juventude possui na sociedade, aliado aos sentidos que esta lhe atribui torna-a 
num bem imensamente desejado e «cobiçado» no sentido da apropriação. Porém, todas as 
características da juventude, aliadas às peculiaridades culturais e sociais, despertam um 
elevado interesse em se realizar estudos por forma a conhecer melhor este fenómeno, no 
sentido de se definir um possível conceito que possa ser a expressão e a explicação do mesmo. 
Neste sentido, procura-se encontrar um conceito capaz de ser transversal, assim como, um 
padrão demonstrativo das regularidades e das características que se vão apontando aos jovens 
e à juventude.  

Desta forma, muitas foram as ideias que se foram edificando em torno dos 

jovens como exemplificativas da sua condição, como a rebeldia, a indecisão, a 

confusão, a necessidade de experimentação, a busca pela novidade, as situações de 

risco, a impulsividade e emotividade e, a necessidade de afirmação e de se diferenciar 

do outro. Gameiro e Dantas (2000: 305) mencionam que “muitos destes processos são 

percepcionados pela sociedade adulta como dinâmicas de risco, que podem pôr em 

causa uma entrada «pacífica» na vida adulta”. A sociedade possuí, ainda, uma outra 

ideia generalizada, acerca dos jovens, concebida na necessidade que estes sentem em 

romperem com os valores vigentes que lhes foram transmitidos. Consequentemente, 

parece haver uma incompreensão de valores, um fosso entre gerações e a negação de 
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uns valores em prol de outros. É neste sentido que nos fala Fonseca (2001: 14), quando 

diz que a juventude revela-se “um processo de segregação geracional, onde os jovens 

desenvolveriam valores negados ou ignorados pela sociedade adulta”.  

Assim sendo, a juventude não pode ser entendida exclusivamente como uma 

categoria ligada às questões da faixa etária, devendo, por sua vez, ser encarada como 

uma fase de transição para a mudança. Desta forma, não se deverá classificar os jovens 

somente pelas suas idades, nem pelas características e especificidades inerentes às 

mesmas, uma vez que este «grupo social», hoje em dia, possuí fronteiras conceptuais 

muito mais delineadas, as quais nos reportam para um conjunto de características, de 

comportamentos, formas de pensar e de agir que marcam um determinado lugar numa 

determinada sociedade.  

Neste seguimento, é importante reflectir que os comportamentos e as atitudes 

dos jovens resultam de uma ambivalência entre os limites impostos pela sua 

imaturidade, fruto de uma passagem recente da infância para a adolescência, e as 

responsabilidades exigidas, no sentido de esta fase corresponder a um estado de 

preparação para a vida adulta. Perante esta ambivalência, os jovens podem ser 

encarados pela sociedade como crianças, quando estes querem tomar as suas próprias 

decisões, havendo, por outro lado, a tendência para incutir-lhes responsabilidades pelos 

seus actos enquanto futuros adultos.   

O que por vezes se verifica é que a curiosidade típica deste grupo pode ser 

reprimida, não havendo o espaço necessário para a descoberta e a experimentação, ou 

seja, por vezes o papel opressor do sistema e das mentalidades, não deixam que os 

jovens se cumpram de forma plena nesta fase da sua vida. Desta forma, o que se verifica 

é que quando os jovens tentam fugir desta opressão invisível, são conotados como 

desviantes, marginais, ou seja, aqueles que se tentam afirmar indevidamente. 

“A juventude marca, na nossa cultura, uma fase do ciclo vital em que os 

processos de autonomização são, para os jovens, umas das suas tarefas essenciais. Estes 

processos configuram, no essencial, separações do sistema emocional familiar e novas 

afirmações e práticas no meio social envolvente”, como nos referem Gameiro e Dantas 

(2000: 305). Em suma, a juventude é, sem dúvida, um período de construção e 

desconstrução, uma vez que os sujeitos projectam nesta fase objectivos de vida futuros e 

praticam uma lógica de antecipação, experimentando, descobrindo, por vezes imitando 

e outras inovando. 
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Os jovens, especialmente na cultura ocidentalizada, são associados a diversos 

comportamentos de risco, como ao consumo de drogas, às relações sexuais precoces, 

promíscuas e sem protecção, às gravidezes na adolescência, e à violência física, social e 

cultural. No que concerne aos jovens da ESOM, estes iniciaram a sua juventude, 

imersos em características e estereótipos atribuídos pela sociedade baseada nas suas 

origens, na sua inadaptação e consequente abandono escolar, factos que os aproximou 

da exclusão social, como referido no capítulo anterior. A sociedade ao catalogar estes 

jovens exerce o seu poder sobre os mesmos, demonstrando o que de facto espera deles, 

ou seja, a sociedade projecta previamente que jovens com características como as dos 

formandos da ESOM, futuramente desenvolvam comportamentos de risco. Esta situação 

influência de certo modo a que os jovens enveredem pela marginalidade e que 

experienciem diversos comportamentos de risco, os quais, por sua vez, os aproxima 

cada vez mais da exclusão social. Desta forma, torna-se necessário perceber os trajectos 

de juventude que os jovens da ESOM desenvolveram, tentando reflectir se os 

comportamentos de risco que experienciaram não terão sido possíveis respostas à 

exclusão social e à pobreza que estavam a vivenciar. Enquanto investigadora acho 

fulcral perspectivar esta relação, questionando se os comportamentos de risco 

manifestados pelos jovens não são mais do que estratégias de sobrevivência adoptadas 

por eles em resposta à exclusão social que vivenciam? 

Ao longo de todo o estágio/trabalho realizei um olhar crítico sobre a anterior 

questão para a qual tentei descortinar possíveis respostas. Concomitantemente, durante 

o tempo em que estive no terreno, apurei, através de conversas informais e formais, 

assim como, também observei que, de facto, os formandos da ESOM praticavam ou que 

já tinham praticado, no passado, comportamentos de risco. Em relação ao consumo de 

drogas, a maior parte dos jovens referiu ter consumido ou pelo menos experimentado 

algumas drogas, como é possível comprovar através dos seguintes excertos das 

entrevistas e das notas de terreno, “fumava ganza. E erva…” EC
25

; “fumei umas 

ganzas” EL
26

; “drogas, já. Haxixe” ES
27

; “experimentei… mas não foram drogas 

pesadas. Foi charro…” ER
28

; “só haxixe” ET
29

; “(…) estou tão mal! Fumei rena
30

!” 

                                                             
25

 Excerto da entrevista à aluna “Carla”. 
26

 Excerto da entrevista ao aluno “Lira”. 
27

 Excerto da entrevista ao aluno “Smile”. 
28

 Excerto da entrevista ao aluno “Rogério”. 
29

 Excerto da entrevista ao aluno “Toni”. 
30

 Rena é a expressão utilizada para se referirem a droga «estragada». 
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NT29; “Ele, hoje, está mesmo passado! Andou a fumar…agora é no que dá!” NT30. 

Miguel et al (2000: 98), no que concerne a este comportamento, defendem que “o 

consumo de drogas leves surge na maioria das vezes na adolescência, fase em que os 

jovens se encontram em pleno desenvolvimento e definição da sua trajectória escolar e 

pessoal e que, pela plasticidade característica deste período, os predispõe para 

experimentar novos papéis e novas ideias, na procura de construção de um projecto de 

vida autónomo e separado das suas figuras de referência”.  

É importante percebermos o que leva os jovens a iniciarem o consumo de 

drogas, além deste representar uma novidade na vida deles, bem como um acto de 

irreverência em relação aos valores transmitidos pela sociedade, torna-se necessário 

entender o significado que este ganha nas suas vidas. “[O] que leva um jovem a fumar 

haxixe é a procura de prazer, o espírito de aventura, a curiosidade de perceber o que se 

sente sob o efeito de determinada substância (…) o desinteresse pelos estudos, a 

desocupação e ainda o desejo de integração num grupo e por vezes mesmo a pressão do 

próprio grupo” (idem: 111). Factos que em grande parte vieram a ser corroborados pelos 

próprios jovens. Quando realizei as entrevistas aos jovens da ESOM e lhes coloquei a 

questão do porquê de terem começado a consumir e/ou porquê da sua continuidade, 

facultaram respostas semelhantes, as quais residiram em:  

-“Foi só para experimentar” EF31;  

- “É fixe. Porque me apeteceu” EC32;  

-“Sei lá!... Deram-me para experimentar e acabei por fumar… mas foi por pouco 

tempo (…), a mim nunca ninguém me pressionou a nada… perguntaram-me queres fumar e eu 

disse está-se bem, dá aí que eu fumo. Dava umas mocas aquilo. Porque toda a gente 

fumava…” EL33;  

-“A adolescência… as más companhias… o querer fazer mais que os outros…” EM34;  

-“Eu lá sei. Via os outros a consumirem… e olha! … Uma vez deram-me para 

experimentar e eu experimentei. Era suave e comecei a fumar. (…) toda a gente fumava e eu, 

também quando era mais “chavalo” comecei a fumar com eles todos” ES35;  

-“Os amigos (…) eu desde criança que ando sempre com o meu primo e aos 11 anos 

começamos a fumar haxixe… Éramos duas crianças e resolvemos experimentar… Mas hoje 

ele só fuma tabaco tal como eu, deixamos a ganza ao mesmo tempo” ET36; 

- “Foram as festas e os amigos…” ER37. 

 

                                                             
31

 Excerto da entrevista ao aluno “Flávio”.  
32

 Excerto da entrevista à aluna “Carla”. 
33

 Excerto da entrevista ao aluno “Lira”. 
34

 Excerto da entrevista ao aluno “Mano”. 
35

 Excerto da entrevista ao aluno “Smile”. 
36

 Excerto da entrevista ao aluno “Toni”. 
37

 Excerto da entrevista ao aluno “Rogério”. 
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Como é evidente o grupo de amigos assume um papel determinante na vivência 

de novas experiências, assim como, a vontade de ser como eles e de fazer o que eles 

fazem. Os amigos tornam-se as novas figuras de referência para qualquer jovem, nos 

quais eles se inspiram e a quem tentam imitar, com o intuito de pertencerem ao mesmo 

círculo de amizades. Neste sentido, o início do consumo de droga prende-se com a 

intenção de se integrar no grupo, tornar-se membro é fulcral para os jovens, no sentido 

de serem vistos pelos seus amigos como capazes de fazerem tudo. Por sua vez, o 

sentimento de liberdade e de prazer que alguns jovens referem ter, aquando do 

consumo, mostra-se essencial para o acto de repetir e para a continuidade do mesmo. 

Para muitos dos jovens a droga não é percepcionada como um produto ilegal, mas sim 

como um acessório que lhes proporciona bem-estar, felicidade, independência, sendo o 

seu uso imprescindível nas festas, nas quais eles pretendem estar de corpo e alma para 

«curtirem bem» o ambiente, como aludem Rebelo e Lopes (2000: 294). 

No entanto, os jovens, buscam, também, prazer através de outros métodos, 

como pela vivência da sexualidade. Quando se pensa em sexualidade pensa-se 

necessariamente em juventude e por sua vez quando se pensa em juventude, pensa-se na 

existência de uma sexualidade activa. Os jovens configuram o retrato de uma 

sexualidade opcional, experiencial, prazerosa, diversa, facilitadora e amplificadora de 

relações sociais. Os jovens actualmente são vistos como sujeitos em mudança, dado que 

são impulsionadores de uma nova ética sexual caracterizada por um carácter 

experimentalista e apologista de uma sexualidade mais liberal e aberta. 

Porém, quando falamos em sexualidade temos que ter em conta que esta se 

desenvolve a partir de uma cultura com normas, valores, princípios religiosos, 

pensamentos e ideologias distintas que condicionam as visões e o entendimento em 

torno deste conceito. Bantman (1998: 6-7) refere que, “a sexualidade mais do que 

qualquer outra relação humana, desabrocha e desenvolve-se em termos de uma cultura e 

de uma norma em vigor”. A sexualidade, de facto, tem sido alvo de muitas atenções 

devido às mudanças que se têm vindo a registar ao longo da história. Durante muito 

tempo e devido à influência da religião, a sexualidade foi vista como um assunto do 

qual se evitava falar, caracterizava-se como pecaminosa, proibida, desencadeadora de 

vergonha e inibição, a qual só deveria ser levada a cabo com a finalidade da reprodução. 
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Neste sentido, Foucault (1994) defende que, se o sexo é fonte de tantos riscos e perigos 

é porque foi mantido durante muito tempo em silêncio, sendo reprimido e até ocultado. 

Por outro lado, existe a concepção de que a sexualidade é algo de natural, que 

cada um de nós «tem» e vivencia, embora, também, esta seja o produto de um processo 

social e cultural, uma vez que foi exposta e tornada acessível promovendo o 

desenvolvimento de vários estilos de vida. Assim sendo, de alguma forma a sexualidade 

funciona como um elemento maleável do self, como um ponto de ligação essencial entre 

o corpo, a auto-identidade e as normas instituídas socialmente, como cita Guiddens 

(1995). Este pensamento é partilhado por Guacira Louro (2000) a qual afirma que a 

sexualidade é uma construção sociocultural. 

Actualmente há uma maior abertura no tratamento da sexualidade, esta é 

encarada como representante de energia e dinamismo, podendo, no entanto, chegar a ser 

vulgarizada, criando, por sua vez, um conjunto de ideias e informações erradas em seu 

torno. É um tema que, conjuntamente a tudo o que lhe é subjacente, começa por 

despertar interesse e curiosidade, deixando “o silêncio e o segredo e, (…) a fazer 

barulho e a fazer falar”, como acrescenta Louro (idem: 38). Contudo, o estigma em 

relação à sexualidade, especialmente a sexualidade nos jovens, permanece e continua a 

ser encarada como um comportamento de risco, devido às possíveis consequências 

como a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis.  

A sociedade tem realizado um esforço na implementação de medidas que 

visam esclarecer e salvaguardar a saúde pública de fórum sexual. Porém, estas mostram-

se insuficientes ou inadequadas, uma vez que os indivíduos estão social e culturalmente 

presos a determinadas concepções e mitos sexuais, recusando a utilização de todos os 

métodos que previnam possíveis consequências das relações sexuais. 

Os jovens da ESOM são o exemplo de ideologias socioculturais enraizadas, 

mediante as quais se predispõem a ter relações sexuais de risco, possuindo a 

mentalidade de que todas as informações que ouvem sobre a sexualidade são mitos. No 

inicio do ano lectivo dois dos formandos já eram pais, iniciaram um papel de adultos 

ainda muito jovens, quase crianças. No entanto, no final do ano a equipa da ESOM foi 

surpreendida com notícia de que dois dos seus jovens iam ser pais, os quais quando 

questionados sobre o assunto responderam, “aconteceu! Não contávamos com isto, mas 

aconteceu” NT31 e “vou ser pai e agora não há nada a fazer… agora tenho é que 

procurar uma casa para vivermos e tenho que arranjar um trabalho para poder criar o 
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meu filho” NT32. Factos que mostram que “em grande parte dos casos, as gravidezes 

aparecem como «acidentes» de relações de namoro ou de relações de procura de prazer 

com pequeno envolvimento emocional”, como realçam Gameiro e Dantas (2000: 306). 

Outra questão que levanta inúmeras preocupações à equipa da ESOM para com 

os seus formandos tem a ver com as doenças sexualmente transmissíveis, que apesar de 

se ter realizado uma palestra de esclarecimento sobre esse assunto, ao longo do ano foi 

possível lidar com algumas suspeitas a este nível, com base nos seguintes testemunhos, 

“professora eu estou cheia de bolhas no meio das pernas e não faço ideia do que possa 

ser!” NT33 e “ele não quer utilizar o preservativo! E agora eu não sei o que fazer” 

NT34. Neste sentido, verificamos que os jovens não têm real noção dos riscos que 

correm, assim como dos possíveis resultados que lhes advêm, por essa razão a 

sociedade tem de continuar a apostar na divulgação de informações sobre a sexualidade, 

pois é a saúde e o futuro destes jovens bem como de toda a população que fica 

comprometida. 

Além da vivência da sexualidade, outro conceito que se encontra extremamente 

ligado à juventude, como sendo uma característica típica dos jovens e dos seus 

comportamentos de risco é a violência. A violência é entendida pela sociedade como um 

acto de rebeldia e de irreverência por parte dos jovens que a praticam. Ao longo do 

estágio, pude constatar alguns tipos de violência experienciada pelos jovens, alguns 

enquanto vítimas e outros enquanto agressores. Este conceito pode ser estendido a 

muitas dimensões, no entanto, irei frisar apenas as que se efectuaram no contexto 

ESOM ou as que os formandos da ESOM deram a conhecer. 

Dias (2004: 94) refere que violência é “qualquer acto, inclusive de omissão, ou 

ameaça que provoque nas suas vítimas danos físicos, psicológicos ou emocionais; que é 

praticado por pessoas com quem aquelas têm uma relação de parentesco consanguíneo, 

legal ou de facto com uma determinada intenção ou finalidade, refere-se aos tipos mais 

frequentes de violência, designadamente a que é cometida contra as crianças, as 

mulheres e os idosos”.  

Neste contexto, a violência de género assume um papel de destaque, 

registando-se maioritariamente através da violência física e da violência psicológica. A 

nossa sociedade, ainda tem enraizado o pensamento da supremacia do homem e a 

respectiva inferioridade da mulher. Antigamente, o homem tinha “o poder absoluto 

sobre a mulher e os filhos. Poder que incluía o «direito, quando não o dever, de os 
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castigar fisicamente»” (Ferreira da Silva cit. in Dias, 2004: 68). Esta ideologia ainda é 

aceite e praticada por muitos indivíduos, sendo em algumas culturas além de praticada é 

legitimada. 

Nas relações de namoro é possível observar a consumação da violência 

doméstica, embora os pares não tenham um compromisso vinculado perante a 

sociedade, o rapaz/homem assume o poder face à sua namorada, determinando-se como 

seu dono. As jovens por sua vez, vêm-se a ser alvos de violência de género, para a qual 

não mostram resistência, pois ainda foram socializadas nos estigmas de que se tal 

circunstância está a ocorrer é porque são culpadas de algo, o homem tem sempre razão.  

Na ESOM algumas jovens demonstraram terem sofrido actos de violência 

física e psicológica por parte dos namorados e ex-namorados, explícitos nos seguintes 

testemunhos,  

-“professora, faz-me um favor? Ligue-me ao meu namorado (…) e diga-lhe que eu já 

estou na escola. Faça-me isso por favor, senão ele pensa que eu não vim para a escola”NT8;  

-“tenho o braço assim porque foi o meu namorado. Ele às vezes é um pouco 

agressivo…mas isto foi a brincar!” NT35;  

-“eu tive muitos problemas… estava no hospital…Tomava muitos comprimidos… 

muitos xanax…Andava mal… e então tomava comprimidos… [Os comprimidos eram para te 

acalmares ou eram tentativas de algo mais? Pressões?] … um bocadinho…Com o 

namorado…” EC38 

 

No último testemunho, é notória a violência psicológica que esta jovem sofreu, 

a pressão e o controlo a que estava sujeita por parte do namorado eram extremas, ao 

ponto de ver no suicídio uma possível fuga a tudo o que estava a passar. O seguinte 

depoimento relata um episódio de violência sexual, sendo este um dos tipos de violência 

de maior gravidade para com as vítimas. “Eu já fui violada. Fui, por três amigos, meus. 

Foi horrível. [Fizeste queixa?] Não. Quero esquecer. Já foi há alguns anos!” NT18. A 

existência da sexualidade forçada opõe-se ao direito de liberdade de escolha que o outro 

possuí, fazendo prevalecer a agressividade e o carácter selvagem de todo o acto, 

reduzindo a mulher a um acessório de satisfação sexual e de livre acesso. 

Porém, a violência não se regista somente entre homem – mulher, sendo 

repercutida até aos outros membros da família. A violência na família foi constatada 

numa jovem enquanto violência física e emocional como é evidente através desta nota 

de terreno, “eu sofri muito nas mãos daquela família, a senhora batia-me…bem todos 

me batiam” NT7; e enquanto violência de género e cultural numa outra jovem, sendo 

                                                             
38

 Excerto da entrevista realizada à aluna “Carla”. 
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explícita no seguinte depoimento, “o meu avô não me deixou acabar a escola. Por ser 

cigana” EX
39

. Perante estas ocorrências, Pais (1998: 62) afirma que a família 

“confronta a imagem de «família refúgio», lugar de intimidade e de afectividade, com a 

imagem de “família opressão”, de inautenticidade, geradora de monstros, de violência, a 

«família que mata»”. 

 Assim sendo, a violência é um comportamento com o qual os jovens da 

ESOM facilmente realizaram contacto seja enquanto como vítimas ou enquanto 

agressores. A violência para estes jovens configura-se num meio de fazer justiça, ou por 

sua vez num método de ensinar castigando.  

 

 

Jovens e Resilientes 

A sociedade tende a formalizar como uma característica universal da 

juventude, a violência, inerente aos actos de agressividade que os jovens tendem a 

demonstrar entre eles, para com a sociedade e devido aos comportamentos de riscos 

configurados na prática de actividades marginais que estes possam efectuar. Contudo, e 

como já foi referido, não se deve generalizar comportamentos, atitudes e características 

que alguns sujeitos, nesta fase da vida, possam expressar, uma vez que os 

comportamentos de uns não significam a concretização por parte de todos os outros. No 

entanto, é possível constatar que a sociedade tem necessidade de catalogar todos os 

jovens segundo o mesmo padrão, tornando viável a conceptualização de significados 

abrangentes para todo o conceito de juventude. 

Reflectindo, sobre esta questão deparamo-nos com o cariz negativo que a 

juventude assume perante a sociedade, uma vez que são vistos enquanto focos de 

problemas, esta visualização tende a agravar-se e a tomar um sentido muito mais 

negativo quando se trata de jovens oriundos de contextos desfavorecidos e 

problemáticos. Como mencionado anteriormente, os contextos que se revelam 

diferentes da maioria da sociedade são entendidos como errados, falhados, logo alvos de 

exclusão social. Neste sentido, todos os comportamentos que estes jovens segregados 

socialmente possam revelar, serão entendidos como um processo já esperado, sendo 
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 Excerto da entrevista realizada à aluna “X-Vânia”. 
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explicados pela sociedade como falta de educação, desrespeito, e como algo intrínseco a 

todos os sujeitos provenientes daqueles meios. Perante este facto, a sociedade efectiva a 

produção e a continuação da exclusão social experienciada por estes jovens, 

desresponsabilizando-se de possíveis culpas. 

Pode-se, de facto, observar a realização de comportamentos de risco e de 

carácter marginal por parte dos jovens, porém deveremos questionar o porquê de tal 

ocorrência. A juventude é expressa por momentos de rebeldia, de revolta e de 

necessidade de quebrar as regras instituídas socialmente, através dos quais procuram 

declarar o seu crescimento e o seu estatuto de pré-adultos. Assim sendo, importa saber 

quando é que estes actos deixam de ser episódios de exacerbamento, para serem formas 

utilizadas enquanto estratégias de sobrevivência, desde os actos de violência até à 

prática de pequenos delitos.   

Neste seguimento, e focando o público da ESOM é possível constatar este 

facto no trajecto de suas vidas, uma vez desamparados e rejeitados pela sociedade, 

encontram nos actos de violência um modo de transmitirem a sua revolta para com ela, 

chamando de uma forma ineficaz a sua atenção. O depoimento que se segue transmite a 

estratégia encontrada por um jovem, para mostrar à sociedade a sua revolta, a sua 

amargura, assim como a sua existência. “Era um destruidor… fazia mal…Fazia muitas 

coisas de mal… só queria andar aí a estourar tudo… só a fazer asneiras, distúrbios…” 

EM
40

. Os actos de violência física entre eles e para com os outros, também, assumem 

um lugar de relevo nos seus percursos de vida, sendo evidentes nestes exemplos: 

“espancar alguém…de vez em quando aconteceu isso…Isto são mesmo cenas…Íamos 

na rua… olhavam-nos de lado e a gente armava logo estrondo” ES
41

 e “Eu posso não 

ser de bairro, nem ter amigos de bairro…mas, eu, um dia deixo-os no chão” NT1. Estes 

depoimentos, por sua vez, configuram o método encontrado por estes jovens para 

efectivarem e levarem a cabo actos de «justiça», procurando defenderem-se e obterem 

uma legítima sentença.  

Alguns dos formandos da ESOM ao longo dos seus percursos de vida foram 

concretizando alguns delitos, através dos quais obtinham artefactos para posteriormente 

conseguirem algum dinheiro que lhes permitisse viver e sobreviver, exemplo deste 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Mano”. 
41

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Smile”. 
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comportamento ou recurso foi o assalto realizado por alguns dos jovens à própria 

ESOM.  

-“Hoje, fomos assaltados, levaram as máquinas da oficina e mais algumas coisas… foi 

durante o almoço, e foram alguns dos nossos miúdos”NT53; 

-“Roubava com o pessoal que parava… Carros…ou seja, eles roubavam e eu ficava a 

ver…” EC42;  

-“Eu não sou o traficante, também não sou eu que a consumo, a polícia não me pode 

fazer (…) Eu preciso é de dinheiro” NT9;  

-“Então, eles disseram que precisavam de dinheiro, não disseram? Arranjaram-no 

assim…Estava tudo à mão…e eles roubaram” NT10;  

-“[Se] não orientar emprego nem nada…bem que se vai partir para esse lado. Eu 

penso nisso porque é dinheiro fácil, é fácil de ganha-lo” ES43. 

 

Estes testemunhos revelam que os jovens perante as adversidades a que a 

sociedade os sujeitou e sujeita, eles encontraram formas de lhes resistir, lutando pela sua 

sobrevivência. Não querendo de todo dizer que agiram correctamente ou que tais 

atitudes sejam aceites, uma vez que é o espaço de outrem que eles invadem e 

prejudicam, sendo apenas importante evidenciar as possíveis explicações para tais actos.  

O Dr. Luís Mesquita refere que estes jovens são “gente (…) com um certo tipo 

de estratégias e de experiencias de vida”
44

, adquiridas ao longo da sua vida e respectivo 

processo de socialização. Estas atitudes celebradas por estes jovens têm princípio nas 

necessidades sentidas e vivenciadas por eles, as quais não servem para os 

desculpabilizar mas sim tentar entende-los através da sua resistência às rejeições, 

conotações e processos de desenvolvimento de exclusão social infligidos pela 

sociedade. É neste seguimento que se torna possível falar em resiliência. De acordo com 

as informações obtidas em relação aos formandos da ESOM, verifica-se uma atitude de 

resiliência por parte destes jovens face aos seus percursos de vida. 

Anaut (2005:11) cita que “a resiliência pode definir-se como capacidade de sair 

vencedor de uma prova que poderia ter sido traumática, com força renovada. A 

resiliência implica a adaptação face ao perigo, o desenvolvimento normal apesar dos 

riscos e o domínio de si após um traumatismo”. Neste sentido, os formandos da ESOM 

face aos diversos problemas que foram vivenciando em todo o seu percurso existencial 

adoptaram uma postura de resilientes, perante os mesmos. É certo que esta capacidade 

se evidencia mais nalguns jovens do que noutros. Contudo, é de reconhecer que estes 

jovens após terem sofrido todas as inconstâncias das suas vidas, procuram dar a volta a 
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todo esse processo em busca de novas oportunidades, focando-se em novos objectivos, 

lutando por algo melhor e tendo em vista o solucionamento dos seus problemas 

existentes. 

Na ESOM verifica-se que “existem muitos sinais de mudanças profundas nas 

vidas dos jovens (…) que deram a volta, conseguiram inverter, mudar esses rumos de 

vida” (Dr. Luís Mesquita)
45

, ou seja, estes jovens não se limitaram a utilizar ou a 

criarem estratégias de sobrevivência, foram também projectando resistência a todas as 

dificuldades sentidas e experienciadas, para as quais procuram dar resposta ao 

ajustarem-se da melhor forma a todas as situações precárias que viveram, como defende 

Anaut (idem).  

Tychey, citado por Anaut (idem: 44), define que a resiliência reside na 

“capacidade de o indivíduo se construir e viver de maneira satisfatória apesar das 

dificuldades e das situações traumáticas com as quais pode ser confrontado”.  

-“Eu sei muito bem o que quero. Eu já não sou nenhuma criança. Eu tenho uma filha 

para criar. É por isso que me levanto todos os dias às 4h da manhã para ir trabalhar. Tenho 

dois empregos seguidos e depois ainda venho para as aulas” NT12;  

-“Eu já sofri muito em toda a minha vida… mas agora quero seguir em frente. Quero 

tirar o 9º ano, depois o 12º ano e a carta de condução. No futuro o meu sonho é vir a ter um 

restaurante, eu sei que é difícil mas é o meu sonho” NT36; 

 -“Arranjei um emprego. A partir da próxima semana não venho mais. Já viram?! Eu 

consegui. Comecei a ter aqui as aulas, estou a fazer o 9º ano pelo CNO e agora vou 

trabalhar” NT37. 

Os anteriores testemunhos ilustram a capacidade de resiliência que estes jovens 

tiveram e têm nas suas vidas, mostrando serem capazes de continuarem a viver 

interagindo com o meio envolvente, fazendo o esforço de se desenvolverem de modo 

positivo e tendo como finalidade o serem bem-sucedidos individual e socialmente, tal 

como explicita Cyrulnik citado por Anaut (idem). A presença destes jovens na ESOM é, 

já, uma atitude de resiliência com o objectivo de realizarem mudanças nas suas vidas e 

nos seus percursos individuais e sociais. Ou seja, após terem vivenciado experiencias de 

carácter negativo nas escolas regulares, os formandos retomaram à escola, embora a 

ESOM seja uma escola diferente, não deixa de ser uma instituição de ensino, factor que 

trás à memória destes jovens momentos de insatisfação e de revolta. Contudo, ao serem 
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capazes de ultrapassarem tais fantasmas, caminham de encontro à ocorrência de 

mudanças significativas para as suas vidas futuras. Assim sendo, estes jovens 

demonstram que “a resiliência pode surgir como um traço de carácter ou de 

personalidade, como um processo evolutivo, ou, então, ser abordada como resultado 

deste processo ou, mais genericamente, como resultado de um processo de vida”, como 

argumenta Anaut (idem: 54).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: 

Os Objectivos que Movem os 
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A Mudança nas Suas Vidas e a Igualdade de Oportunidades 

No início do estágio/trabalho interroguei-me o que levaria estes jovens 

adolescentes a frequentarem a instituição ESOM, assim como, o que procuram e o que 

pretendem daquele projecto para as suas vidas e seus futuros? Partindo desta 

interpelação, ao longo do tempo em que estive no terreno fui descortinando e 

construindo algumas e possíveis respostas à questão anterior.  

Os jovens da ESOM após terem vivenciado a exclusão social e a exclusão 

escolar, numa atitude de resiliência procuram ser aceites pela sociedade, a mesma que 

os excluiu. Estes jovens sentem necessidade de se integrarem e serem incluídos por todo 

o contexto social, pelo qual realizam um esforço em torno da concretização de várias 

mudanças nas suas vidas. Para que ocorra a integração é necessário o desenvolvimento 

de um processo bilateral, entre jovens e sociedade, tendo por base a realização de um 

esforço individual por cada uma das partes, mas em que ambas têm em comum o 

alcance do mesmo objectivo, ou seja a integração dos jovens. Os jovens quando aceitam 

frequentar esta instituição estão automaticamente a dar início à sua busca pela 

integração. A inclusão dos jovens, por sua vez, tem lugar no desenvolvimento de 

estratégias por parte da sociedade. Esta enquanto responsável pelos seus indivíduos 

sociais deve promover e criar opções que facilitem a sua inclusão, procurando desta 

forma fazer justiça social e colmatar as desigualdades sociais que estes sujeitos outrora 

viveram. 

Neste seguimento, o Dr. Luís Mesquita refere o lugar significativo que a 

ESOM ocupa na vida destes jovens, assim como, o que eles esperam ao frequentarem a 

formação e a educação promovida por esta instituição. Eles 

“esperam uma oportunidade. Esperam uma experiencia diferente. (…) Acho que os 

miúdos quando vêm para cá sentem que estão encalhados, de alguma maneira, e têm um 

problema que precisam de resolver, mas a escola, tal como a conhecem, não é a resposta a 

esse problema. [Sentem-se uns incompreendidos no sistema regular?] Sim. Incompreendidos 

mas, também, rejeitados. Foi uma experiência que eles fizeram e em que fracassaram, 

portanto, têm muita dificuldade em regressarem a essa escola que os rejeitou e que eles 

rejeitaram, também. Aqui, eles procuram uma coisa diferente, uma oportunidade diferente. 

Como muitas vezes não sabem o que fazemos aqui, vêm com a esperança de terem uma 

experiência em que sejam bem sucedidos e têm sobretudo a vontade de mudarem, um bocado a 

vida deles. Procuram um caminho diferente. Eles não estão satisfeitos com a vida que têm, e 

esperam que a escola possa ajudá-los a terem uma vida melhor. É, um pouco, a expectativa 

deles”46  
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A ESOM representa, assim, para estes indivíduos uma porta de acesso à 

sociedade e a tudo o que esta tem de subjacente. Facto que corrobora o depoimento 

prestado pelo Dr. Luís Mesquita, uma vez que os jovens pretendem mudar os seus 

percursos de vida, assim como a sua postura face à mesma. Uma das missões desta 

instituição é acompanhar o processo formativo e educacional desenvolvido por cada um 

dos seus formandos ao longo de todo o ano lectivo, prestando-lhes apoio, ao nível 

psicossocial, emocional, cultural, social e individual. O apoio realizado por toda a 

equipa da ESOM ajuda na reestruturação dos trajectos de vida, bem como na projecção 

de novos rumos e objectivos futuros por parte dos jovens. É sustentado, nestas 

características tão específicas desta instituição, que o Dr. Luís Mesquita defende que 

acredita que a mesma tem capacidade para modificar a vida dos indivíduos que a 

frequentam.  

“Acredito. E para além de acreditar nós temos visto sinais disso (…) Mas, é claro que, 

esses trajectos de vida têm de ser muito bem sustentados, muito bem acompanhados. Ou seja, 

as mudanças são importantes, existem aqui mudanças de rumos para muitos destes jovens, 

mas depois estes novos trajectos de vida têm de ser acompanhados e sustentados. Isto é, o 

desafio deste projecto, não só deste projecto, mas também dos sistemas de suporte social, é o 

de continuar a apoiar estes jovens, confirmar as apostas, as suas decisões. Porque um jovem 

que decide abandonar uma estratégia de sobrevivência, que passe pelas drogas, para formas 

mais responsáveis e satisfatórias de integração social, enfrenta, depois, muitos problemas, os 

salários baixos, os trabalhos precários, as dificuldades de alojamento e etc… E, portanto, a 

experiencia anterior nunca desaparece da sua memória e funciona quase como uma 

retaguarda de segurança, pois se tudo correr mal…[volta aquilo em que estava]”47.  

 

Assim sendo, os jovens procuram na ESOM uma resposta à situação na qual se 

encontram e da qual querem sair, de modo a poderem alargar os seus horizontes futuros.   

Através da formação realizada ao longo do ano lectivo, os jovens regressam ao 

estatuto de estudantes, procurando efectivarem a escolaridade obrigatória, imposta por 

lei e requerida pelo mercado de trabalho. Com a certificação das qualificações e das 

competências adquiridas no decurso do ano lectivo os jovens pretendem iniciar uma 

vida autónoma e dignificada socialmente. Desta forma, torna-se crucial e evidente que,  

 

“precisamos de sistemas sociais mais fortes, mais presentes. Se um jovem precisa de 

uma casa seria necessário encontra formas de conseguir uma renda social, uma casa com 

renda económica. É importante que os jovens tenham um emprego e que os empregos sejam 

relativamente estáveis, não digo para toda a vida mas que tenham alguma estabilidade, que 

tenham um salário minimamente compatível com as suas necessidades. (…) [de forma a,] os 
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manter longe das estratégias de sobrevivência que tiveram no passado. [E serem capazes de] 

construir e aproximar os seus trajectos e percursos dos seus sonhos e dos seus desejos” (Dr. 

Luís Mesquita)48. 

 

Neste sentido, a sociedade deve cumprir com o seu dever de promover e 

garantir a igualdade de oportunidades a todos os sujeitos, enquanto um direito que estes 

possuem socialmente. A sociedade ao “assegurar uma escolaridade de segunda 

oportunidade aos que dela não usufruíram na idade própria” (in artº 3 do cap. 1 da Lei 

de Bases) está a colmatar as desigualdades efectivadas no passado, realizando justiça 

social para com os indivíduos que foram vítimas desta ocorrência.  

Os jovens procuram perante a sociedade o seu direito à igualdade de 

oportunidades, que outrora lhes fora negada, querendo com isto o respectivo direito à 

diferença, ou seja, os formandos da ESOM procuram que lhes seja valorizado e 

reconhecido os seus conhecimentos, as suas culturas, as suas aprendizagens sociais e as 

suas especificidades pessoais. Todos os indivíduos devem ser vistos como únicos, 

enquanto seres individuais, sendo a diferença um direito seu, o qual deveria ser 

respeitado. Melícias (2009) refere que ao assumirmos as diferenças construímos a 

igualdade entre todos. Deste modo, depreende-se que todos os indivíduos pertencentes a 

uma determinada sociedade usufruam de igualdade de direitos e deveres em relação à 

mesma. Os formandos da ESOM não são exemplo desta situação, uma vez que ao longo 

das suas vidas lhes foi negada a vivência da igualdade de oportunidades e o direito à 

diferença, sendo concretizada a sua exclusão enquanto cidadãos da sociedade à qual 

pertencem. É neste sentido que Touraine (1997) alega que é extremamente importante 

alcançar uma junção entre a igualdade e a diferença para que a democracia se 

incremente de uma maneira saudável, tendo como objectivo atingir a igualdade de 

oportunidades entre todos os sujeitos, independentemente da sua classe social, da sua 

cultura, etnia, raça, do seu emprego, das habilitações literárias que possuí, do seu 

género, das suas condições socioeconómicas, etc. 

Em suma, os jovens da ESOM só pretendem usufruir da igualdade de 

oportunidades no decurso da sua existência, por essa razão se auto-predispuseram a 

produzirem algumas mudanças nas suas vidas, aceitaram o contributo desta instituição 

nesse sentido, onde procuraram uma possível solução que os encaminhasse à sociedade 

enquanto seus cidadãos e tendo em vista o seu futuro social. 
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Serem Cidadãos e Concretizarem os Seus Objectivos Futuros 

No decorrer do ano lectivo, a ESOM propôs aos seus formandos a realização 

de actividades que promoviam o desenvolvimento do sentido de cidadania, o qual se 

registava praticamente inexistente. Com a dinamização e participação nestas actividades 

por parte dos jovens pretendia-se que estes adquirissem conhecimentos e significados 

acerca do que é ser-se cidadão, uma vez que não basta dizer-se que o é, assim como, é 

importante perceber a sua concepção. Neste sentido, Gordon e Fraser (1995:27) 

expressam a importância que as palavras cidadania e cidadão encerram em si, “são 

palavras dotadas de muita força, palavras que nos falam de respeito, de direitos e de 

dignidade”. Consequentemente, quando falamos em cidadania a ideia que nos ocorre, de 

imediato, é que a esta possibilita ao indivíduo o acesso a um conjunto de bens e serviços 

básicos. Marshall (1967) refere que a cidadania é um estatuto concedido a todos aqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Esse estatuto estabelece a igualdade 

entre todos os sujeitos em direitos e deveres.  

Segundo Hindess (1993), por sua vez, menciona que o problema surge quando 

o sistema social condiciona o acesso a bens e serviços dando origem a formas de 

tratamento diferenciadas, de acordo com o seu estatuto e situação social. Seguindo esta 

linha de pensamento, constatamos que foi esta a realidade que os formandos da ESOM 

viveram e sentiram em relação ao seu estatuto de cidadãos os quais não foram 

cumpridos na sua totalidade, uma vez que assistiram à restrição dos seus direitos. Facto 

que terá contribuído para a inexistência do sentimento de pertença à comunidade, assim 

como, à ausência do sentimento de que a sociedade lhes pertence. Um dos jovens 

demonstra esse sentimento quando testemunha que “antes era um destruidor… fazia 

mal…só queria andar aí a estourar tudo… só a fazer asneiras, distúrbios”EM
49

. A 

violência direccionada para a sociedade advém da inexistência do sentimento de 

pertença à mesma por parte do sujeito, que ao não se sentir parte integrante da sociedade 

na qual se encontra presente reconhece-se como um estranho, e pela sociedade a qual o 

perspectiva como um ser social à sua margem. Esta relação de não ser reconhecido e de 

não se reconhecer como cidadão, como um membro, é uma consequência da exclusão 

social que pode levar à “perda de identidade social, de auto-estima, de auto-confiança, 
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de perspectivas de futuro, de capacidade de iniciativa, de motivação, do sentimento de 

pertença à sociedade, etc”, como afirma Bruto da Costa (1998:17).   

Todavia, é crucial tentar reverter esta situação no sentido de acabar com a 

exclusão social e com a desigualdade de oportunidades, todos os sujeitos sociais devem 

ser entendidos pela sociedade como cidadãos iguais em direitos e deveres. Por isso, é de 

ressalvar as palavras de Mozzicafreddo (1997) quando, este, diz que os direitos sociais 

não são apenas um direito ao exercício do poder mas principalmente um direito à 

participação e à distribuição dos recursos materiais e condições sociais indispensáveis à 

integridade da vida humana e sua integração social. Daí, ser importante que todos os 

indivíduos se sintam como cidadãos da sociedade a que pertencem e que esta se 

responsabilize por eles e pela igualdade entre eles. Porém, esta relação só se cumpre se 

houver uma apropriação do sentido de cidadania pelos indivíduos, assim como, se a 

sociedade trabalhar no sentido de garantir a igualdade de acesso aos direitos e deveres 

pelos seus sujeitos. Para que ocorra a apropriação do sentido da cidadania e do 

sentimento de pertença na relação indivíduo e sociedade, é necessária a maturação do 

sentido de responsabilidade de um para com o outro.  

A cidadania passa por uma consciencialização e responsabilidade pelo outro 

que nos leva a não interferir com a cidadania do outro. Desta forma, os direitos não são 

absolutos, uma vez que podem invadir ou afectar a cidadania do outro, tal como partilha 

Silva (2005). É neste sentido, que a ESOM desenvolve actividades com os seus jovens, 

procurando actuar no sentido de os responsabilizar para com a sociedade e de os 

elucidar acerca da importância que tem a realização de uma cidadania participada, uma 

vez que, “uma cidadania parcial”, como menciona Voet (1998:11) é como uma 

cidadania incompleta, frisando que além de se ser cidadão é preciso sentir-se e agir 

como tal. Todas as dinâmicas a serem desenvolvidas tinham presente, embora de modo 

subtil, a cidadania, o seu sentido para os jovens e o seu processo de desenvolvimento e 

activação nos mesmos.  

Contudo, existia uma dinâmica totalmente pensada e construída nesse sentido, 

a «assembleia-geral» como era denominada, a qual tinha a singularidade de toda a 

população ESOM participar, jovens, formadores, professores e equipa de apoio 

psicossocial e educativo encontravam-se segundo o mesmo estatuto. Esta actividade 
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tinha apenas uma figura de destaque que era o «dinamizador», papel de carácter 

rotativo, sendo desempenhado sempre por um novo indivíduo, o que estabelecia a 

igualdade entre todos os sujeitos e a oportunidade de representarem novas tarefas e 

novos papéis. A «assembleia-geral» pressupunha a participação e a integração dos 

jovens no seu processo educativo através da partilha de conflitos e da acção de os 

procurar solucionar entre todos, da discussão de objectivos e interesses desde 

individuais a comuns, do desenvolvimento da responsabilização, do espírito 

democrático e do respeito entre todos, e do desenvolvimento do sentido de cidadania e 

de pertença.  

O seguinte testemunho, prestado por um dos jovens, evidencia que o 

sentimento que detinha em relação à sociedade ter-se-á alterado uma vez que 

actualmente sente pertença pela mesma, “agora não… mudou isso tudo. [Sentes a 

sociedade como «mais tua»?] Exacto”EM
50

. Este facto demonstra que os pressupostos 

do projecto, actividades e dinâmicas por ele desenvolvidas conseguem produzir efeitos 

de mudanças e transformações nos jovens, porém, é de salientar que estas ocorrem 

porque os próprios jovens desejam que tais mudanças se concretizem. Os formandos 

desta instituição encontram-se num momento das suas vidas em que anseiam por uma 

mudança, que lhes confira um caminho, um rumo a um futuro diferente daquele que se 

«previa». Os jovens demonstram um desejo por serem aceites pela sociedade, por 

quererem ser cidadãos, por pretenderem seguir os valores morais e judiciais vigentes na 

sociedade, e por ambicionarem um futuro promissor mais digno aos olhos da sociedade, 

diferente dos seus trajectos passados.  

É de facto importante ressalvar a vontade que os formandos da ESOM 

manifestam ao quererem pautar as suas vidas no futuro segundo os valores instituídos 

na sociedade, assim como, é notório que os seus objectivos futuros passem por etapas 

tão comuns aos de quaisquer outro cidadão. Os seguintes depoimentos, concedidos 

pelos jovens, expressam os seus objectivos futuros, os quais se fazem pautar por aquilo 

que está socialmente instituído como o correcto, o digno, o normal e o que qualquer 

cidadão, que não queira ser punido judicialmente por prejudicar e danificar a sociedade 

com atitudes marginais, deve procurar obter. 
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-“Agora quero fazer o 6º ano… Quero trabalhar e ir viver sozinha. Não quero 

depender de ninguém. Para já tenho que fazer o 6º ano e depois continuar…Arranjar um 

emprego e tirar um curso…”EC51 

-“Tirar o 9º ano, arranjar emprego, tirar a carta… filhos…Primeiro passar aqui na 

escola para ter o 9º ano, depois preciso de arranjar um emprego para ganhar dinheiro, para 

tirar a carta e preciso de arranjar uma mulher para ter os filhos…”EL52 

-“Casinha – queria – já tenho…filhinho – está a caminho…escolaridade, penso eu que 

também está a caminho… e depois um emprego. São os principais. Trabalhar…estava a 

pensar ir tirar o 12º ano com um curso de mecânico”EM53 

-“Ter um bom emprego e ter uma família, lógico. Tirar o 9º ano e depois arranjar um 

bom emprego”EF54 

-“Ser cozinheiro. Acabar o meu curso, ter a certificação, fazer o estágio”EZ55 

-“É começar a trabalhar e conseguir levar uma vida normal. Para já é acabar o 9º 

ano… depois de acabar o 9º ano é arranjar emprego e começar a trabalhar”ER56 

-“Fazer 0 7º, o 8º e 9º ano, agora, pela cozinha e o 10º e 11º ano por outro sitio… pela 

academia…Quero concorrer à academia de polícia e tirar lá o 12º ano (…) ter dinheiro para a 

família, ter uma casa…” ET57 

-“Sonho em ter um trabalho e uma casa… Fazer os cursos que eu quero neste 

momento…Quero tirar um de cabeleireira e um de cozinha. Arranjar um trabalho para ajudar 

as minhas irmãs que neste momento precisam de mim. Estou a fazer o 6º ano. Conseguir o 

certificado…”EX58 

Em suma, os jovens da ESOM após terem vivenciado um passado na base do 

insucesso e do abandono escolar e de experienciarem a exclusão social, eles procuram 

refazer as suas vidas, construir objectivos e alcançar sonhos. Estes jovens sentiram que 

a ESOM era uma oportunidade para mudarem os seus percursos de vida, um meio de 

obterem respostas às suas necessidades e um local que lhes conferia possíveis soluções 

para os seus problemas, assim como, representava novas vivências, novos objectivos, 

um novo caminho em direcção à sociedade enquanto cidadãos e ao futuro das suas 

vidas. 
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 Excerto da entrevista realizada à aluna “Carla”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Lira”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Mano”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Flávio”. 
55

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Zulo”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Rogério”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Toni”. 
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 Excerto da entrevista realizada à aluna “X-Vânia”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: 

As Ofertas que a ESOM Dispõe para 

aos seus Formandos 
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Uma Educação Inclusiva, Intercultural e Motivacional 

Com a minha entrada no terreno surgiu em mim uma curiosidade e, também, 

uma questão que se prendia com o que, de facto, poderia aquela escola oferecer àqueles 

alunos? Ao longo da investigação e exercendo um olhar crítico procurei aprofundar os 

meus conhecimentos acerca do projecto, o que me permitiu concluir algumas possíveis 

respostas para esta questão. 

Assim sendo, verifiquei que a ESOM oferece aos seus formandos uma 

educação inclusiva, contrariamente àquela que eles experienciaram durante todos os 

seus percursos na escola regular. Esta instituição ao legitimar e ao praticar uma 

educação para a inclusão tem em conta o direito à diferença que todos os sujeitos detêm. 

Caldeira et al (2004: 7) defendem que “a promoção da educação inclusiva implica a 

capacidade de cada comunidade escolar se ir „pensando‟ e reestruturando, procurando 

encontrar respostas cada vez mais efectivas”. Neste sentido, a ESOM produz estratégias 

e acciona mecanismos de educação que possam garantir as especificidades de cada um 

dos seus formandos, determinante para a existência de igualdade de oportunidades. O 

público da ESOM é culturalmente distinto, havendo jovens da cultura cigana, da cultura 

luso-africana e da cultura lusitana, além de existir as características socioculturais 

intrínsecas aos contextos de que são provenientes, tal como a «cultura bairrista». 

Perante esta heterogeneidade, a instituição, também promove uma educação 

intercultural através do desenvolvimento de estratégias educativas que facilitam a 

integração e a adaptação de todos os jovens culturalmente distintos.  

O interculturalismo promovido por esta instituição opõe-se ao monoculturlismo 

e ao multiculturalismo ainda predominantes no sistema de ensino regular. O 

monoculturalismo efectiva-se enquanto conceito que ignora a diferença, em favor da 

cultura dominante, não permitindo a implantação de medidas no sentido de uma 

educação inclusiva. Em relação, ao multiculturalismo este possuí algumas semelhanças 

com o interculturalismo, ambos reconhecem a existência de outras culturas, porém a 

grande diferença entre eles é que o segundo além de reconhecer, procura conhecer e a 

aceitar as diferenças culturais, realizando um esforço para as incluir. No 

multiculturalismo, os indivíduos tentam lutar por um combinado entre “a unidade e a 

diversidade, a troca e a identidade, o presente e o passado, a todos os níveis”, como nos 
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alude Touraine (1997: 228). Apesar de existir uma convivência pacífica entre os sujeitos 

das várias culturas, o facto é que elas não interagem entre si, limitando-se a co-

habitarem, não havendo espaço para a manutenção de relações sociais entre elas. No 

que diz respeito ao interculturalismo, este define-se pela existência de convivência e 

interacção entre os indivíduos de culturas distintas, sendo um encontro de culturas, onde 

estas interagem e, segundo Bruto da Costa (1998: 75), “através do diálogo, do 

conhecimento mútuo, da abertura ao universal, sem prejuízo da originalidade própria”. 

Touraine (1997) corrobora afirmando que a diferença e a igualdade não podem ser 

encaradas como conceitos contraditórios, por essa razão é que na lógica de uma 

educação intercultural estes conceitos são inseparáveis entre si. 

No que concerne, à educação em contexto de sala de aula, também esta deve 

ser sustentada nos princípios da interculturalidade, assim sendo o papel dos professores, 

assume uma estrema relevância, pois não basta a escola enquanto instituição promover a 

igualdade de oportunidades. No caso da ESOM, os professores, os técnicos de educação 

e os formadores são agentes activos, que perante a diversidade cultural devem agir no 

sentido de ir ao encontro do conceito de igualdade de oportunidades, implementando 

métodos que visem a integração, a inclusão e a interculturalidade. Leite (2003: 26-27) 

refere que “há que proporcionar [aos] alunos um bilinguismo cultural, que lhes permita 

conhecer e reconhecer as suas origens mas, simultaneamente, aceder ao usufruto dos 

direitos da cidadania conferidos pelo convívio com outras culturas (…) [realçando] a 

possibilidade de cada um ter acesso a bens de outras culturas, sem ter que negar e 

rejeitar a sua identidade e as especificidades que dela lhe advêm”. 

No primeiro capitulo, salientou-se que a escola regular excluiu estes jovens por 

eles não possuírem o mesmo capital cultural que a maioria da sociedade, a qual 

promove um ensino homogéneo e de encontro à cultura dominante. Neste sentido, a 

heterogeneidade cultural que a escola regular entende como obstáculo, a politica 

educativa da ESOM percepciona-a como uma fonte de riqueza para o processo de 

ensino e aprendizagem, rentabilizando e valorizando os saberes das diferenças culturais 

em contexto de sala de aula através do desenvolvimento de dispositivos pedagógicos, os 

quais têm por base a cultura como uma prática social e um direito social, como também 

frisam Stoer e Cortesão (1999: 47).  
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Segundo Pereira (2004: 12) é “ilusório pretender assegurar a igualdade de 

oportunidades sem o reconhecimento da diversidade cultural”. Este é um facto que esta 

instituição tem bem estruturado, uma vez que procura dar espaço para que todos os 

formandos possam manifestar as suas especificidades culturais, sociais e individuais. 

Sendo uma forma de reconhecimento e de procurar conhecer as suas raízes, tentando 

fomentar o respeito pela diferença promovendo a auto-imagem, a auto-estima e a auto-

confiança de cada um dos seus alunos lutando contra a reprodução de preconceitos e de 

discriminação, indo ao encontro do que defende Pereira (idem).  

Em suma, “[podemos] ajudar os nossos alunos a aprender ou podemos, 

involuntariamente, estorvá-los. Podemos ajudá-los a crescer para se tornarem adultos 

realizados e competentes, ou agir de modos que os arruínam”, como tão bem corrobora 

Jardine (2005:9). 

 

 

Uma Formação Adaptativa e o Empoderamento dos Jovens  

A ESOM promove, também, uma educação baseada numa formação 

adaptativa, tendo em conta as necessidades educacionais de cada um dos seus 

formandos. Nesta instituição desenvolve-se a educação assente num processo pessoal e 

de carácter individual delineado pelo próprio sujeito. Cada formando da ESOM no 

decurso do ano lectivo vai desenhando e redesenhando o seu processo formativo de 

acordo com os seus interesses, seus objectivos e sua predisposição. Assim sendo, a 

ESOM contempla uma educação/formação flexível, sustentada num currículo, também, 

de carácter flexível, configurando esta capacidade maleável numa especificidade sua, 

característica que a destaca das escolas regulares.   

O Dr. Luís Mesquita menciona que,  

“[existe] a diferença ao nível da proposta de formação [a qual reside numa] (…) 

organização muito flexível. [Aqui cada um tem o seu tempo e as suas necessidades] (…) Nós 

no fundo fazemos aquilo que for preciso para responder a cada um dos jovens. Por um lado, 

não temos os constrangimentos que as escolas regulares têm. Isso por um lado é uma 

vantagem mas por vezes é, também, um problema, pois exige-nos constantemente um esforço 

de criatividade, de imaginação e de eficácia (…)”59. 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 



A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre a Educação de 

Segunda Oportunidade na ESOM 

 

 

Página | 84  

 

Os jovens nesta proposta educacional encontram um processo de cariz distinto, 

o qual visa o desenvolvimento e a manutenção da sua motivação em relação à formação 

promovida pela instituição. Esta preocupação de trabalhar e incrementar ao longo do 

tempo o cariz motivacional da formação e da educação é 

“[outra] coisa que esta escola tem de diferente, [sendo] uma característica desta 

escola, tem a ver com o entusiasmo e a motivação, é uma proposta motivacional. O que se 

pretende é que os jovens estejam envolvidos na formação e, a única forma das pessoas 

aprenderem é envolverem-se na formação. Com estes jovens isso é muito evidente, se eles não 

estiverem envolvidos na formação, não só não aprendem como nem sequer vêm, abandonam 

pura e simplesmente” (Dr. Luís Mesquita)60. 

 

Esta proposta motivacional, advém da procura de uma educação que seja capaz 

de ir de encontro aos interesses, assim como, das necessidades sentidas e expressas 

pelos jovens. Neste sentido, a ESOM pretende o desenvolvimento de uma educação 

envolta em satisfação e prazer, de modo a obter o regresso destes jovens à escola, tendo 

como objectivo a desconstrução da existência de barreiras entre a escola e seus alunos. 

Pois há que ter em mente que estes jovens possuem um sentimento negativo pela escola, 

devido ao seu primeiro contacto não se ter efectuado de uma forma positiva, o que 

gerou sentimentos de inadaptação e de indesejados, levando-os ao insucesso escolar e 

ao posterior abandono. O Dr. Luís Mesquita refere que  

 “este desafio da motivação, nós, fazemo-lo muito pelo lado dos interesses juvenis, das 

artes, das novas tecnologias, das actividades práticas e vocacionais, dos interesses 

profissionais, das actividades desportivas, culturais… Esta proposta tem-se vindo a 

desenvolver apostando na centralidade das artes e, no geral, nas metodologias não formais 

que têm a ver com as actividades artísticas mas, também, com dinâmicas e instrumentos que 

conseguem este objectivo, o de entusiasmar, envolver os jovens e mantê-los ligados à 

formação”61. 

 

Como a instituição disponibiliza um ambiente diferente daquele que está 

preconcebido na nossa mente, desperta e mantém os jovens atraídos, tanto pelas ofertas 

lúdico-educativas como pelas ofertas vocacionais e pelo desenvolvimento das 

características bases gerais (matemática, ciências, inglês e português). O ensino na 

ESOM pauta-se pelas especificidades educacionais dos jovens, estes como, já 

referenciado, vivenciaram um processo educativo de cariz negativo, o que originou um 

ressentimento e um desapego por parte deles em relação à «escola». A instituição tendo 

conhecimento desta realidade, investe na aplicação e no dinamismo de uma educação 

que salvaguarde as predisposições e indispensabilidades dos seus formandos. A partir 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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desta percepção a instituição aposta na implementação de ofertas que possam garantir o 

futuro destes jovens na sociedade.   

Durkheim (2001:6), menciona que “[não] podemos nem devemos dedicarmo-

nos todos ao mesmo género de vida; segundo as nossas aptidões, temos diferentes 

funções a cumprir, e há que nos harmonizarmos com aquela de que estamos 

incumbidos. Nem todos somos talhados para meditar; existem homens de sensibilidade 

e homens de acção”. Embora, não seja possível corroborar com Durkheim, pois a 

realidade social, educacional e individual não tem esta amplitude tão taxativa, é possível 

percepcionar a sua intenção e a sua dimensão nesta realidade contextual. Os formandos 

da ESOM vão de encontro a esta afirmação, não por não possuírem capacidades para a 

progressão no processo educacional, mas sim porque não se revêem nem estão dispostos 

a cumprir com os limites máximos da educação. Estes jovens, procuram melhorar as 

suas qualificações e as suas competências para num futuro próximo ingressarem no 

mercado de trabalho. 

Como a instituição tem a real noção dos objectivos dos seus formandos 

possibilita-lhes ao longo do ano lectivo frequentarem um workshop vocacional, 

preparando-os para uma futura profissão no seio da sociedade laboral, além de lhes 

proporcionar outras experiencias educativas de carácter diferente no decurso de todo o 

processo.  

A própria avaliação regista-se num formato diferente, os jovens são avaliados 

ao final de cada período curricular ao nível de todas actividades formativas, educativas, 

lúdicas, desportivas, artísticas, vocacionais e ao nível pessoal, focando o empenho, a 

participação, a presença e a autonomia, por toda a equipa técnica da instituição, ou seja, 

é efectivada em acto de reunião entre professores, formadores, equipa de apoio 

psicossocial e apoio educativo, director e vice-directora da ESOM. A avaliação é 

realizada com base no critério qualitativo, fazendo uma análise aos trabalhos, às 

actividades e ao percurso educativo individual de cada um dos jovens. Quadros (2010) 

salienta que a aplicação deste tipo de avaliação na educação não tem por objectivo 

eliminar os aspectos negativos, mas sim, o de ressalvar os positivos, contribuindo para o 

aperfeiçoamento, permanente interesse e auto-estima dos formandos.  

A instituição, através dos seus profissionais, procura qualificar os seus 

formandos e não quantifica-los, excluindo a avaliação enquanto redução numérica. Tal 

como afirma Sousa (s.d.) “[a] avaliação deve estar comprometida com a escola e esta 
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deverá contribuir no processo de construção do [carácter], da consciência e da 

cidadania, passando pela produção de conhecimento, fazendo com que o aluno 

compreenda o mundo em que vive, para além de usufruir dele, estando apto a 

transformá-lo, quando necessário”. Todos estes factores promovem uma nova ideia e 

um novo olhar por parte dos jovens em relação a esta escola que tem a preocupação de 

os valorizar. Factos que são corroborados pelos próprios jovens, como nos ilustram os 

seguintes depoimentos.   

-“É diferente… é uma escola diferente… Sempre soube que era diferente mas não tem 

nada a ver com aquilo que estava a pensar…” EC62 

-“Encontrei tudo de bom…encontrei professores razoáveis… sabem falar para as 

pessoas. Encontrei bons amigos, …é muito diferente” EM63 

-“[Tudo] era diferente.… a nível de ajuda, de apoio, não são tão ríspidos…Os horários 

eram diferentes, os estudos não eram tão puxados… novos colegas…” EF64  

-“Aquilo que eu queria fazer, cozinha… um curso de cozinha. Estou numa coisa que 

gosto de fazer” EZ65 

-“Esta escola é uma oportunidade de seguir em frente, porque acho que nos dão mais 

facilidades do que na escola normal… E também não estamos tão presos… Fiquei 

entusiasmado por vir para aqui, como é diferente não tenho que estar preso, não tenho que 

estudar o que estudava na escola normal… Foi isso” ER66 

 

O empoderamento é um dos pressupostos da instituição, através do qual 

veicula a igualdade de oportunidades e a participação activa dos seus formandos, 

permitindo e estimulando que estes exerçam uma voz activa sobre todo o processo 

educativo a ser desenvolvido. Montero citado por Menezes (s.d.) refere que o 

empoderamento tem princípio na participação, consciência crítica, poder e controlo, 

cidadania, autonomia e compromisso comunitário, desenvolvimento e expressão das 

capacidades individuais e da identidade social. O principal objectivo deste conceito 

reside em fortalecer os direitos e a participação de pessoas, grupos ou populações 

sujeitos a discriminação e exclusão, tal como nos diz Fazenda (s.d.). Assim, através da 

capacitação de empoderamento os formandos tornam-se essenciais para o redesenhar do 

projecto educativo, sendo implicados no mesmo. Tal como destaca o Dr. Luís 

Mesquita,“evidentemente, que as vidas pertencem às pessoas, não somos donos das 

vidas dos outros, e cada jovem terá a vida que quiser ter”
67

. A instituição ao reconhecer 

o empoderamento dos jovens pretende construir estratégias de intervenção mais 
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 Excerto da entrevista realizada à aluna “Carla”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Mano”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Flávio”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Zulo”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Rogério”. 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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apropriadas para as especificidades de cada um deles, processando possíveis respostas 

às suas problemáticas com base nas inerentes particularidades e nos sentidos sugeridos 

por eles mesmos.  

É importante que os jovens participem e partilhem os seus pensamentos, os 

seus objectivos, as suas visões, os seus sentimentos e os seus interesses, para que as 

acções a serem desenvolvidas enquanto práticas de intervenção se ajustem de acordo 

com as suas necessidades. Ninguém, melhor do que eles próprios sabem o que mais lhes 

é fulcral. Os actos de participar e partilhar são uma prática constante de cidadania, os 

quais concedem aos agentes sociais desenvolverem a capacidade de responsabilização 

nos jovens, consciencializando-os em relação a si próprios, aos seus actos e aos outros 

indivíduos. Pereira (2006) consolida afirmando que “o empoderamento possibilita tanto 

a aquisição da emancipação individual, quanto à consciência [colectiva] necessária para 

a superação da «dependência social e dominação política»”. Neste seguimento, a ESOM 

tem como preocupação “ajudar o aluno individual a adquirir os instrumentos e as 

habilidades de pensamento reflexivo para que, juntamente com os outros 

[instrumentos], enfrente e resolva os [seus próprios] problemas”, como nos elucida 

Krug citado por Pacheco (2002: 133). 

 

 

Relações de Proximidade 

A instituição ESOM aposta na concretização e na manutenção de relações 

humanas e sociais, e intervém no sentido do desenvolvimento das mesmas. Como tal as 

relações assumem um lugar de destaque no desenvolvimento de todo o processo 

educativo, formativo e interventivo. Pois é, através da criação de relações que assentam 

todas as premissas do projecto, o desenvolvimento das suas dinâmicas tem lugar nos 

mesmos pressupostos. São as relações que permitem o desenrolar de todo o processo, 

proposto por esta instituição, o qual visa chegar às vidas dos jovens e dos seus 

problemas, os quais pretende solucionar em parceria com os mesmos.  

Neste sentido, toda a equipa técnica, desde professores, técnicos de apoio 

psicossocial e educativo, formadores e auxiliares administrativos, desenvolvem relações 
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humanas com todos os jovens, além das relações profissionais. O Dr. Luís Mesquita 

frisa que: 

“[há] uma proximidade entre os adultos e os jovens, entre os formadores e os 

formandos (…) entre os técnicos ou os adultos e os jovens em formação. Existe, de facto, uma 

relação de proximidade muito forte que por vezes não se sente tanto nas escolas. É uma 

proximidade por um lado afectiva, de calor humano, de carinho…mas é uma proximidade, 

também, de disponibilidade, de interesse, de verdadeiro interesse pelos problemas dos jovens, 

de abertura, de empenho e de envolvimento. Acho que os jovens apreciam isso. E encontram 

isso, muitas vezes, pele primeira vez. Eles próprios dizem que nunca tinham estado numa 

escola em que fossem tão bem acolhidos. Por isso, acho que é um elemento importante”68.  

 

Este estabelecimento de relações de carácter próximo permite a todos os 

profissionais um melhor conhecimento acerca de cada formando, sobre as suas vidas, 

aspirações, receios, problemas, objectivos, dificuldades. A obtenção de um 

conhecimento mais aprofundado promove, também, um ambiente de maior proximidade 

entre todos os envolventes no projecto, abrindo caminho para a realização de uma 

intervenção mais apropriada e com previsão do alcance de melhores resultados. 

No entanto, o que é de ressalvar das relações de proximidade é o 

desenvolvimento de afectos, de sentimentos, de acções de partilha, de confidências, de 

confiança, de identificação entre os jovens e os profissionais da ESOM. Tal como 

menciona o Dr. Luís Mesquita, é a primeira vez que eles experienciam tais vivencias no 

decorrer de um processo educativo, porém, para muitos deles esta experiência vai muito 

mais além do contexto educativo, avança em direcção ao contexto sociofamiliar. Por 

essa razão, percebe-se o porquê do modelo educativo ESOM assumir relevância nas 

suas vidas, assim como, a consequente mudança de pensamento e de perspectivar a 

importância deste nas suas vidas. Os formandos através dos seguintes depoimentos 

referem o que encontraram de significativo na instituição, de diferente, o que os fez 

manter por lá e o que lhes permitiu continuar.   

-“Sim… são diferentes… são mais calorosos e mais tolerantes” EL69; 

-“…bons professores… compreensivos, ajudam” EM70;  

-“Os professores são diferentes” EF71;  

-“É pessoal fixe, são professoras fixes… está-se bem aqui. É mais convivência. Na 

escola não tinha nada a ver” ES72; 

-“Muito diferente. Os professores, a maneira deles ensinarem…muita coisa…” ET73;  

-“Amigos” EX74; 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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 Excerto da entrevista ao aluno “Lira”. 
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 Excerto da entrevista ao aluno “Mano”. 
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 Excerto da entrevista ao aluno “Flávio”. 
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 Excerto da entrevista ao aluno “Smile”. 
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 Excerto da entrevista ao aluno “Toni”. 
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- “[Estou] a dizer isto porque confio em vocês”NT11; 

-“Você diz que me dá um abanão, mas não dá nada… porque você gosta muito de mim, 

isso sim” NT13. 

No início da minha investigação confesso que fiquei apreensiva em relação à 

construção de relações de proximidade entre os profissionais e os jovens, isto porque 

questionava-me como é que os jovens iriam reagir no final do ano lectivo com o corte 

relacional. Contudo, no decurso do estágio/trabalho fui analisando esta técnica de 

abordagem e intervenção sob um olhar crítico, o qual me proporcionou a constatação da 

consequente maturação, responsabilização, consciencialização, integração e capacitação 

nos jovens. Estes factos permitiram ao meu lado enquanto sujeito investigador verificar 

a dimensão das relações e seus efeitos nas vidas dos jovens, dentro da esfera ESOM e 

restante contexto social. 

As relações de proximidade entre jovens e profissionais traduzem a existência 

de cumplicidade, de preocupação, de entreajuda, de amizade e de solidariedade. Os 

profissionais através destas relações mostram aos formandos que os valorizam e que os 

respeitam enquanto pessoas, respeitam os seus trajectos de vida, as suas diferenças, as 

especificidades inerentes a si mesmos. A compreensão e o apoio expressos pelos 

profissionais, também, favorecem a evolução da auto-estima, autonomia e auto-

confiança dos próprios jovens. Toda a equipa ESOM valoriza os jovens, fá-los 

sentirem-se importantes, respeitados, demonstra-lhes apoio nas suas vidas a nível 

educacional como a nível social e individual, transmite-lhes que são bem-vindos 

naquele local e que este, também, lhes pertence. Em suma, as relações de proximidade 

criadas entre jovens e adultos da instituição promovem um ambiente caloroso, 

despertam nos primeiros sujeitos a sensação de acolhidos, o que facilita a sua integração 

e a sua contínua presença nas actividades e nas formações desenvolvidas na instituição, 

até à conclusão do ano lectivo.   

 

 

A Participação e a Vivência de Novas Experiências 

                                                                                                                                                                                   
74

 Excerto da entrevista à aluna “X-Vânia”. 
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No decorrer do estágio verifiquei que o projecto ESOM continha como 

particularidade o desenvolvimento e a promoção de actividades, eventos e dinâmicas 

que visassem a vivência de novas experiências por parte dos jovens ao longo do seu 

período de formação. Através, da concretização destas actividades a instituição 

pretendia que os seus formandos alargassem os seus horizontes individuais, sociais e 

culturais. Estas dinâmicas, também, tinham como intenção que os jovens ao 

participarem realizassem aprendizagens educativas em momentos de descontracção, de 

partilha, de diversão e de alegria. 

As artes e as danças, representaram actividades que promoviam e estimulavam 

o desenvolvimento da criatividade dos jovens, no desempenho das quais descobriam 

interesses, gostos e aptidões até então por revelarem. Os trabalhos efectuados nas artes 

abrangeram um grande leque de experiencias como a pintura, a fotografia, a confecção 

de bijutaria, acessórios e porta-retratos, a construção de marionetas e de fantoches, a 

realização de clownig, etc. Em relação às danças, durante o ano lectivo consumou-se 

formações em dança Hip-Hop e Kizomba, ambas iam de encontro às preferências 

juvenis, estas dinâmicas serviram para os jovens aperfeiçoarem e realizarem 

aprendizagens a nível da coordenação motora em ambiente de diversão. Tanto uma 

dança como a outra são produtos de determinadas culturas, o Hip-Hop provém da 

cultura juvenil e o Kizomba advêm das culturas africanas. Como alguns dos jovens da 

ESOM são inerentes dessas culturas, de uma ou de outra, a dança serviu para estes 

partilharem com os outros os seus conhecimentos e um pouco das suas culturas.  

A ESOM organizou no decurso do ano vários eventos em datas específicas que 

tinham como objectivo transmitir novos conhecimentos aos seus formandos, através de 

práticas lúdico-educativas. Após uma reflexão criteriosa sobre todos as dinâmicas e 

eventos. Eu, enquanto sujeito investigadora só me pronunciarei sobre algumas, aquelas 

que achei mais produtivas ao longo da investigação. No Halloween os jovens 

produziram powerpoit alusivos a este tema, os quais apresentaram posteriormente a toda 

a população ESOM, por sua vez, a instituição preparou uma mini festa de máscaras. 

Através das fantasias, das pinturas, da reprodução do que é costume ser realizado pelos 

detentores desta cultura, os jovens puderam efectivar experiências sociais e culturais de 

um país distante e distinto do seu. Outro evento de carácter importante foi o dia da 

mulher, no qual se procedeu à visualização de um filme e no seu final foram oferecidas 
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flores a todas as mulheres da escola. Este evento teve como intuito sensibilizar os 

jovens para a descriminação de género, para a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres e para a violência de género que ainda ocorre. Um dos formandos teve, de 

livre e espontânea vontade, a atitude de pedir “uma flor para a D. Amélia [auxiliar de 

limpeza da instituição], quero ser eu a dar-lha. Ela vai ficar toda contente”NT38. 

Olhando de um modo crítico para esta actividade e para a atitude expressa por este 

jovem, concluí-se que foi bem sucedida tendo passado a mensagem de uma forma 

eficaz.  

No final do segundo período a instituição ofereceu um almoço de convívio a 

toda a população ESOM, tendo como intenção o promover a proximidade entre os 

formandos e entre formandos e profissionais da escola; valorizar a prestação dada pelos 

formandos ao longo desse período, incentivar o contínuo desenvolvimento dos seus 

processos educativos, sociais e pessoais; criar um ambiente de carácter afável e 

caloroso; e evidenciar uma permanente disponibilidade em os apoiar. Este almoço foi 

maioritariamente confeccionado pelos profissionais da instituição, o que permite aos 

jovens sentirem-se valorizados e respeitados, ao viverem uma experiencia diferente das 

vivenciadas nas escolas regulares. 

A ESOM, uma vez que, faz parte da rede europeia de escolas de segunda 

oportunidade, contempla a possibilidade aos seus formandos de participarem em 

intercâmbios a nível internacional. Estes eventos são muito ambicionados por todos os 

jovens pois representam a hipótese de puderem viajar, conhecerem novos países, 

cidades, locais, conviverem com pessoas diferentes, contactarem com sociedades e 

culturas distintas das suas, ou seja, experimentarem uma diversidade de coisas 

inalcançáveis até então e possivelmente até num futuro próximo. Os jovens 

expressavam inúmeras vezes a sua vontade e desejo de participarem em intercâmbios, 

dizendo:  

-“Quando houver um intercâmbio vocês lembrem-se de mim, está bem?”NT39;  

-“Quando vai haver viagens? Eu quero tanto ir”NT40;  

-“Eu estou a portar-me bem, tenho vindo sempre. Trabalho bem. Por isso tenho 

hipóteses de ir ao intercâmbio, não tenho?”NT41;  

-“Eu não quero saber para qual é que posso ir. Eu quero, é ir. Não me interessa para 

onde. Eu só quero ir para fora de Portugal”NT42; 
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 -“Quando houver viagens, eu quero ir num fixe, está bem?”NT43;  

-“Eu queria tanto conhecer coisas novas e poder andar de avião”NT44. 

Há, de facto, uma notória vontade de vivenciarem experiencias novas, que lhes 

possibilitem adquirirem novos conhecimentos, obtidos através da partilha e da 

participação em novas acções educativas. Os formandos que têm a oportunidade de 

participarem num intercâmbio, revelam à volta uma nova postura, uma nova atitude, 

como se estivessem actualmente num patamar superior em relação aos que não tiveram 

a mesma oportunidade. Contudo, demonstram uma enorme vontade de contarem e de 

partilharem tudo o que viveram, fizeram, as actividades que decorreram, como eram as 

pessoas que lá estavam, o que aprenderam, como era o local, ou seja, tudo aquilo que 

experienciaram como algo novo. Depoimentos como os que se seguem ilustram-nos a 

dimensão que estas experiências têm nas vidas dos jovens. 

-“Foi tão fixe, mas tão fixe mesmo. Adorei, adorei tudo” NT45;  

-“Adorei andar de avião. Fiquei com os ouvidos quase surdos, mas adorei na 

mesma”NT46;  

-“Lá estava muito frio, passamos a maior parte do tempo numa casa que era aonde 

fazíamos todas as actividades”NT47;  

-“Eu adorei. Tivemos umas actividades em que aprendemos a filmar e cada vez que eles 

pediam um voluntário eu oferecia-me logo”NT48;  

-“Aprendi umas danças típicas de lá, da Polónia”NT49;  

-“O pessoal era todo muito fixe. Eu não sei falar francês mas eu lá me desenrascava, às 

vezes tinha de pedir à professora para me dizer como havia de dizer”NT50;  

-“Professora, foi tudo tão giro. Eu vi a Torre Eiffel. É tão grande”NT51;  

-“A comida deles é muito esquisita”NT52.   

Em suma, os intercâmbios são focos da realização de novas e múltiplas 

experiências para os jovens, ao terem a oportunidade de poderem participar num destes 

eventos têm a possibilidade de contactarem com mundos diferentes do deles, distintos 

dos meios em que cresceram. No ano lectivo 2009/2010 a ESOM realizou um 

intercâmbio na Polónia e um na França, nos quais participaram sete formandos. Estes 

jovens tiveram a possibilidade de conhecer outros países, criarem relações com outras 

pessoas, adquirir conhecimentos acerca de outras culturas, assim como, partilhar com 

esses sujeitos os seus conhecimentos e suas culturas, participar em actividades 
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diferentes, ouvir e falar directamente outras línguas, ver e partilhar vivências com os 

outros jovens, tomar conhecimentos das suas situações, construir novas perspectivas, 

novos sentidos sobre si mesmos e sobre as suas vidas, alargar as suas vivências através 

das apropriações de sentimentos e sensações que advieram de tudo aquilo que 

experimentaram. A ESOM através dos intercâmbios proporciona aos seus formandos 

oportunidades, experiências e vivências entendidas como únicas nas suas vidas.



 

 

 

  

      

  

  

 

     

 

 

 

Capítulo VI: 

O Papel de um Educólogo na ESOM 
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O Papel das Ciências da Educação 

Com a minha entrada nesta instituição, questionei-me muitas vezes acerca do 

trabalho, da postura, do olhar que poderia desenvolver tendo em conta as 

especificidades do grupo de jovens com quem iria intervir. Questionei-me, também, se 

teríamos preparação e se trazíamos as ferramentas necessárias para abordarmos 

determinadas questões relacionadas com as problemáticas específicas das vidas, das 

histórias e dos percursos destes jovens. Reflecti várias vezes se os conhecimentos 

teórico-académicos me capacitavam para o desenvolvimento de uma prática num 

contexto caracterizado por relações humanas. Pois, ao longo da nossa licenciatura e 

mestrado, fomos discutindo por diversas vezes a relação entre teoria e prática, tentando 

encontrar estratégias que nos possibilitam diminuir o fosso entre elas. Reconhecendo, na 

prática, a possibilidade de encontrarmos ferramentas, instrumentos físicos e humanos 

que contribuem para uma acção e intervenção significativas. 

De facto, ao longo da nossa formação académica, averiguamos até que ponto é 

que podemos reportar a teoria até à prática, num contexto real, observando, 

posteriormente, que a prática, por vezes, não contempla a teoria que trazemos connosco 

e que a teoria não se reflecte obrigatoriamente na prática que vamos desenvolver. Uma 

não é necessariamente causa e consequência da outra. O facto de sermos detentores de 

uma determinada teoria, não significa que encontremos na prática a sua 

correspondência. E será que a nossa prática se converte necessariamente em teoria? 

Debruçando-nos sobre outra perspectiva, reconhecemos a relação intrínseca entre teoria 

e prática, sendo que se complementam e fundamentam uma à outra. Neste sentido, todos 

os conhecimentos que adquirimos durante o processo académico capacitam-nos para os 

múltiplos trabalhos a serem desenvolvidos por um educólogo.  

Neste capítulo, irei fazer uma breve referência às Ciências da Educação, o 

papel que esta ciência assume perante a sociedade, os indivíduos e a educação. Deste 

modo, procurarei, através de uma sucinta alusão, demonstrar a sua importância, os seus 

objectivos, os seus pressupostos e suas características. As Ciências da Educação 

entendem que, quando um profissional se encontra no terreno, não se deve satisfazer 

com as primeiras elações, com respostas apreendidas de carácter imediato, pois incorre 

no erro de estar a apropriar-se de sentidos superficiais, o que o fará desenhar e aplicar 

estratégias insuficientes e inadequadas ao problema inerente àquele contexto. O 
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educólogo, antes de partir para o terreno, deve tentar obter informações acerca do 

contexto em que irá proceder enquanto profissional, deve, também, fazer um corte com 

as suas aquisições, partindo o mais aberto possível para o terreno. A partir do momento 

que se encontra no contexto, deve centrar-se nas particularidades e nos problemas 

expressos àquele local e intrínsecos aos sujeitos que lhe são inerentes. Correia e 

Caramelo (s.d.)
75

 referem que o «local» tem vindo a ser revalorizado, uma vez que se 

passou a ter em conta as suas especificidades, ou seja, quando constatamos os 

problemas sociais existentes no local procuramos resoluções legítimas para os mesmos. 

Neste sentido, as soluções encontradas para os diversos problemas sociais de 

determinado local, serão sempre mais apropriadas se forem elaboradas localmente, do 

que de carácter universalista.  

Apesar de inicialmente o local ter sido encarado como uma crítica ao modelo 

de desenvolvimento unitário e nacional, as estruturas que suportavam este tipo de 

modelo, as quais teciam dúvidas e críticas, acabaram por reconhecer o seu valor e a sua 

flexibilidade
76

, como nos mencionam os autores anteriormente referenciados. Desta 

forma, e em consequência da acção de revalorização do local, podemos falar do 

desenvolvimento de uma investigação e de uma intervenção mais pormenorizada e 

específica para a problemática daquele determinado contexto. Assim sendo, o «local» 

possui a capacidade de nos reencaminhar para as dinâmicas e problemas sociais mais 

específicos, intrínsecos e subjectivos a ele, e por isso mais heterogéneos. Por 

conseguinte, os educólogos devem centrar-se exclusivamente nos problemas sociais do 

local onde estão a realizar a investigação e a intervir, assim como, nos conflitos e nos 

interesses dos sujeitos envolventes. Ou seja, devem procurar soluções específicas e 

apropriadas para os conflitos insurgidos no seu local de acção e para os problemas 

sociais do seu público-alvo. 

Os profissionais das Ciências da Educação, por um lado, devem possuir um 

olhar crítico perante todo o contexto e todos os problemas que lhe sejam subjacentes, 

deve investigar e procurar tomar conhecimento da raiz de toda a problemática, indo de 

encontro às reais causas que despoletaram todo aquele acontecimento real, o que 

permitirá intervir de forma adequada com vista à resolução dos conflitos existentes. Por 
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 Texto - A Construção Social e Legislativa da Mediação: Figuras e Políticas, fornecido pelo Prof. Dr. José Alberto Correia. 
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 Expressão do texto - A Construção Social e Legislativa da Mediação: Figuras e Políticas. 
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outro, o educólogo deve manter uma «mente aberta» e uma postura de igualdade 

humana, pois embora seja detentor de um determinado conhecimento, não significa que 

possua todo o conhecimento acerca de todas as coisas. Neste sentido, é importante que, 

enquanto profissional, tenha a percepção de que pode realizar mais aprendizagens, 

mesmo em campo de investigação e intervenção, conjuntamente com os sujeitos 

inerentes ao mesmo.   

As Ciências da Educação actuam no campo social, cultural e educacional das 

sociedades, como tal, lidam directamente com seres humanos, com os seus conflitos, os 

seus sentimentos, os seus sentidos, os seus conhecimentos, as suas vidas, os seus meios 

envolventes e com as suas especificidades, factores que requerem uma postura e uma 

acção adequadas a estas circunstâncias. Ou seja, o educólogo deve mostrar-se 

compreensivo, disponibilidade para auxiliar, utilizar uma escuta sensível e criar 

estratégias que visem os interesses dos sujeitos. O educólogo não deve proferir 

julgamentos, por sua vez, deve implicar-se no contexto de forma a aprofundar o seu 

conhecimento acerca do terreno. Em suma, o campo de actuação e o papel que as 

Ciências da Educação assumem perante a sociedade é de grande relevo, possibilitando a 

ocorrência da transformação e da mudança tanto nos contextos como nos sujeitos alvos 

de intervenção, efectuando-se através de um processo de partilha e de trabalho entre 

todos.  

 

    

O Trabalho a ser Desenvolvido por um Educólogo na ESOM  

A ESOM representa um campo social e escolar da sociedade, local onde um 

educólogo desenvolve o seu trabalho, o qual se efectua através da investigação-acção, 

da mediação e da intervenção ao nível social, educacional e cultural. O profissional das 

Ciências da Educação, ao encontrar-se nesta instituição, deve procurar soluções 

específicas e apropriadas para os conflitos surgidos neste contexto e para todos os 

problemas dos formandos inerentes ao mesmo. 
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No projecto ESOM, o educólogo pode investigar ao mesmo tempo que realiza 

mediação, esta pode concretizar-se de modo formal e informal. O recurso à mediação é 

uma metodologia sociopedagógica, tendo como objectivos trabalhar e evidenciar a 

democracia, os direitos sociais de cada indivíduo, o sentido de cidadania para com a 

sociedade, o sentido de responsabilização, assim como, demonstrar a escola enquanto 

local de igualdade de oportunidades e de empoderamento. O profissional das Ciências 

da Educação concretiza a mediação como resolução dos diversos conflitos expostos 

pelos seus distintos actores e como meio de intervenção social e educativa nas vidas dos 

jovens desta instituição. Neste sentido, este profissional tem de demonstrar e conceder 

uma grande disponibilidade para a resolução de todos os conflitos vivenciados ou 

expressos neste local, mesmo que sejam exteriores ao contexto mas, no entanto, 

inerentes aos formandos da ESOM. Ao ouvir os sujeitos, este realiza uma escuta 

sensível em relação a tudo o que estes partilhem consigo. Como é visível na seguinte 

nota de terreno, respeitante a um desabafo de uma senhora, tia de um dos formandos da 

instituição, através do qual expressa os seus sentimentos, pensamentos e receios. “Eu 

não sei o que hei-de fazer ao meu sobrinho, ele não gosta de nenhuma escola. Ele não 

se interessa por nada. Ele consegue dar a volta a todos os psicólogos e psiquiatras. 

Quando sabe que vai a uma dessas consultas pura e simplesmente não abre a boca. Eu 

estou desesperada. Ele não dá para nada, ele está um vadio” NT15. Perante, esta 

situação o educólogo tem a função de mediar e intervir no contexto sociofamiliar dos 

indivíduos em causa, procurando solucionar o conflito existente. Nesta medida, deve 

apresentar-se como imparcial e não-autoritário, sendo capaz de promover a 

comunicação, o respeito e a confiança entre todas as partes envolventes ao contexto e 

subjacentes aos conflitos, o mesmo em relação a estas para com ele.  

A comunicação é um aspecto fulcral no desenvolvimento do processo de 

trabalho a ser exercido pelo educólogo. Quando este torna possível a existência de 

comunicação entre as partes, facilita a viabilização do processo, assim como, quando 

este se mostra neutro perante os problemas apresentados pelos requerentes mas 

disponível para os ouvir. Neste sentido dá inicio a uma outra função que é a de procurar 

explicitar os problemas subjacentes a ideias e pensamentos pré-concebidos, encerrados 

em dogmas e em conhecimentos do fórum do senso comum imediato. Como é o 

exemplo desta nota de terreno, referente a uma exteriorização proferida por uma tia de 
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um dos formandos da ESOM: “Meninas como é que vocês conseguem? Como é que 

vocês conseguem aturar estes «gandins» todos, ainda por cima todos juntos? Dou-vos 

os parabéns. Vocês têm de ter muito «amor à camisola» e muita paciência”NT16. 

Assim sendo, o educólogo encara um processo de erradicação das conotações negativas, 

olhares desconfiados e da exclusão social, provenientes da maioria da sociedade em 

relação a jovens como os da ESOM. Perante estes factos, o profissional das Ciências da 

Educação aplica estratégias que visem a integração destes jovens por parte da 

sociedade, tentando alterar o olhar que esta exerce por tudo o que é diferente, bem 

como, o julgamento e atribuição de possíveis respostas através do campo da percepção 

imediata.   

Na ESOM, o educólogo desde o início do ano lectivo desenvolve o processo e 

a capacidade de comunicar com os formandos. Uma vez que eles não estão habituados a 

terem alguém a querer ouvi-los, auxiliá-los, acompanhá-los e a entendê-los e, por essa 

razão, não falam e acham que não é vital resolverem os seus conflitos, a fuga e os actos 

de violência são as soluções mais fáceis, mas também os únicos que conhecem. Porém, 

a partir do momento em que o profissional consegue estabelecer uma relação de 

proximidade e a confiança, estes passam a recorrer ao educólogo para partilharem os 

seus conflitos e buscando possíveis respostas para os mesmos. Moore (1998:28), afirma 

que “a mediação pode também estabelecer ou fortalecer relacionamentos de confiança e 

respeito entre as partes ou encerrar relacionamentos de uma maneira que minimize os 

custos e os dados psicológicos”. É baseado nestas constatações que o Dr. Luís Mesquita 

refere que os formandos desta instituição demonstram que “a gestão das suas vidas 

precisa do apoio de outros. [Isto é, dar-lhes confiança e incutir-lhes a auto-confiança] 

(…) Nós, isso, vamos fazendo pois os jovens quando têm um problema, uma dificuldade, 

uma alegria, qualquer coisa que queiram partilhar, fazem isso muitas vezes 

connosco”
77

. Ou seja, é desenvolvido um processo que providencie e faculte tais 

resultados, os quais proporcionam a tomada de um conhecimento mais aprofundado 

acerca dos jovens e suas vidas e, a posteriori, adequação de respostas para a resolução 

dos seus problemas, indo de encontro aos seus interesses. 

O educólogo na ESOM através da aplicação das metodologias da mediação 

enquanto negociação e da intervenção nos conflitos insurgidos, tendo por base o recurso 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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à comunicação, à partilha de sentimentos, interesses e soluções, procura a concretização 

de “uma aprendizagem de responsabilização dos alunos para melhorar as 

relações”(Bonafe-Schimitt, s.d.: 8)
78 

individuais e intrapsíquicas e sociais e 

interpessoais. Este profissional, inserido neste projecto, tem, também, subjacente o 

desenvolvimento do sentimento de cidadania nos jovens, como mencionado 

anteriormente, o seu trabalho expande-se além dos muros da escola, indo de encontro ao 

meio social e cultural dos seus formandos. Neste sentido, constrói estratégias que visem 

a aprendizagem de novas atitudes e comportamentos de solidariedade e 

responsabilidade, as quais permitem o favorecimento de um melhor ambiente extra-

escolar, promovendo a resolução dos conflitos desde a escola até ao seu meio social e 

cultural. Deste modo, o educólogo recorrendo à investigação-acção e à mediação 

enquanto metodologias de intervenção “favorece, assim, de forma concreta, esta 

aprendizagem para a cidadania, mas também participa nesta recomposição das relações 

entre a escola e o bairro” (idem: 9), entre a escola e os seus formandos/cidadãos do 

futuro, entre os jovens e a sociedade, entre a escola e as outras instituições e entre a 

escola e a família. 

Neste projecto educativo, o profissional das Ciências da Educação cria 

estratégias enquanto possíveis respostas para cada sujeito e cada problema referenciado, 

uma vez que cada sujeito é entendido como único, um ser individual com as suas 

especificidades. Daí, o Dr. Luís Mesquita defender que  

 “ quando as respostas estão muito formatadas, não há forma de nos enganarmos e, 

neste sentido, a escola nunca se engana porque todas as coisas estão muito formatadas, estão 

muito tipificadas, para cada tipo de situação existe uma resposta tipificada. Nós, aqui, não 

temos nenhuma espécie de tipificação, embora com a experiência vamos aprendendo que para 

determinado tipo de situações as respostas que se têm vindo a mostrar mais eficazes são estas 

ou aquelas, ou seja, a experiência vai-nos indicando. [Não há as chamadas receitas 

universais.](…) Nós queremos responder às perguntas, não queremos preparar respostas 

prévias, as respostas são posteriores às perguntas. Isto tudo é a flexibilidade à proposta de 

formação”79. 

Em suma, o educólogo na ESOM desenvolve o seu trabalho com o fim de 

intervir social, cultural e educacionalmente na sociedade, uma vez que este projecto 

surge enquanto resposta à exclusão social e às baixas qualificações vivenciadas por 

aqueles jovens. Como o seu trabalho passa por ouvi-los e auxiliá-los na resolução dos 
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seus problemas confere-lhes um sentimento de confiança, reconhece-lhes o seu 

empoderamento, dando valor aos seus interesses, desejos, vivências, conhecimentos e 

opiniões, o que impulsiona uma “transformação emancipatória” (Correia, s.d.)
80

. Ou 

seja, todo o processo conduz a uma mudança e a uma transformação na vida de cada um 

dos jovens e consequentemente na sociedade. Assim sendo, e corroborando com 

Vezzuella (1994: 51), os profissionais das Ciências da Educação têm “a 

responsabilidade de conduzir essa mudança [mas devendo fazê-la] com cuidado e 

dedicação”.  
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Capítulo VII: 

Reflexões Finais Sobre o Meu 

Estágio na ESOM 
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Ao longo deste capítulo, irei debruçar-me sobre a minha prestação e o meu 

trabalho desenvolvido durante o estágio no projecto ESOM. A concepção desta parte do 

relatório assenta numa reflexão individual e pessoal acerca de todas as vivências e 

experiências realizadas no terreno. No decorrer desta reflexão, descreverei a minha 

chegada ao terreno, o meu contacto com os profissionais da instituição, a minha 

inserção no projecto, os contactos efectuados com os jovens, os contactos indirectos e 

directos com as suas famílias e com as diversas instituições parceiras da instituição, etc. 

Assim como, as funções e os trabalhos desempenhados por mim, a avaliação, a elação, a 

aprendizagem e a construção de conhecimentos que produzi enquanto sujeito 

investigadora e interventora. A realização do estágio curricular na ESOM permitiu-me 

contactar com um contexto real, integrar um projecto desenhado para um problema 

social, com um público específico e com o fim de intervir socialmente. Através da 

efectuação deste estágio, verifiquei e experienciei algumas das diversas vertentes 

profissionais que um profissional das Ciências da Educação/Educólogo pode assumir e 

desenvolver no campo da investigação e da intervenção social, cultural e educacional.  

O princípio do estágio tem como ponto de partida a minha chegada ao terreno, 

ou seja, à escola ESOM que se situa em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, fui 

acompanhada pela Prof.ª Dr.ª Maria José Magalhães, orientadora do meu estágio 

curricular, tendo como finalidade apresentar-me ao Director da instituição, o Dr. Luís 

Mesquita. Nesse dia, fui recebida por alguns dos profissionais da instituição, os quais 

me receberam muito bem, colocaram-me à vontade, concederam-me pormenores acerca 

da escola, das funções de cada um deles e interrogaram-me sobre o estágio que estava a 

iniciar, em quê que se inseria, e, também, sobre mim, obtendo pequenas informações 

que estabelecessem a ligação entre todos nós sujeitos e entre mim e o projecto. Quando 

entrei no terreno, ainda não se tinha iniciado o ano lectivo naquela instituição, estavam a 

efectivar as últimas selecções de todos os jovens sinalizados como indivíduos em 

situação de risco de exclusão social. No início do estágio, actuei e inseri-me através da 

observação participante, a qual com o decorrer do tempo me proporcionou a aquisição 

de conhecimentos sobre a instituição, o projecto, os seus objectivos, o seu público-alvo, 

as suas acções, formações e dinâmicas, todos os seus agentes de intervenção e os seus 

papéis. Por sua vez, e com o estabelecer do contacto com uma educóloga, que se 

encontrava na ESOM a efectuar um estágio - profissional, foi-me possível obter mais 
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informações e tomar um conhecimento mais aprofundado acerca de tudo o que era 

envolvente ao projecto.  

Assim sendo, numa primeira fase limitei-me a observar, a questionar, adquirir 

informações, a inteirar-me do projecto, a inserir-me no contexto e a apropriar-me dos 

seus sentidos e a produzir novos conhecimentos. Como o projecto possuí uma equipa de 

intervenção psicossocial e apoio educativo, a qual se compõe por profissionais da 

Psicologia, da Educação Social e das Ciências da Educação, foi aí que encontrei o meu 

lugar. Neste sentido, passei a acompanhar e a apoiar os membros desta equipa, tomando 

conhecimento das suas funções, das suas actividades, dos seus pressupostos e da sua 

finalidade. Posteriormente, comecei a assistir e a participar nas actividades dinâmicas 

desenvolvidas para os jovens no sentido de os integrar na instituição, bem como, 

promover o relacionamento entre eles e entre eles e os profissionais, dando início ao 

processo de conhecimento e de confiança entre todos os sujeitos. Nesta fase, auxiliei a 

equipa ESOM na preparação da abertura do ano lectivo 2009/2010 e na recepção dos 

novos formandos, foi criado um “Labirinto Sensorial” para os jovens realizarem, o qual 

lhes permitia experienciarem algumas sensações que a escola iria proporcionar ao logo 

do ano. Tais como, as cores das artes, das tintas, os cheiros do serrim da madeira, o 

cheiro das especiarias, os sabores de alguns doces e molhos, os sons das máquinas, das 

músicas, dos filmes, e a sensatez da apalpação dos materiais de madeira, dos tecidos, do 

papel, dos materiais informáticos, etc. Através deste arranque escolar, verifiquei e senti 

que o objectivo era fazer os jovens sentirem-se bem-vindos e bem recebidos, 

inspirando-os e motivando-os para uma nova experiência e para a vivência de uma nova 

educação, totalmente diferente daquela que tinham experienciado no passado e pela qual 

foram rejeitados e onde se sentiram deslocados.      

Seguidamente a esta primeira fase, comecei a efectuar apoio educativo aos 

diversos workshops, baseava-se na presença de um técnico que pudesse auxiliar o 

formador do workshop, enquanto este realizava a formação, visava um contacto mais 

próximo dos jovens e caracterizava-se por fornecer ajuda aos formandos em pequenos 

detalhes. Era um acompanhamento mais individualizado o que permitia conceber 

contactos com os jovens e, por sua vez, a construção de uma proximidade. Com o 

passar do tempo e através da apropriação dos conhecimentos e práticas que eram 

desenvolvidas pela equipa de intervenção psicossocial e apoio educativo, como por 
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exemplo a realização de contactos directos e indirectos com os jovens, suas famílias e 

instituições envolventes, também, eu, iniciei o desempenho dessas funções. A minha 

presença constante no terreno permitiu dar-me a conhecer aos formandos, iniciar 

relações de proximidade e de confiança com eles, abrindo caminho para me implicar no 

contexto, promovendo a investigação e a intervenção a desenvolver. Além, do contacto 

directo, a ESOM estabelece e mantém ao longo de todo o percurso educativo contactos 

indirectos, pelo telefone, com os seus formandos, famílias e instituições envolventes. 

Tarefa que também passei a concretizar. A ESOM, tem como política, todos os dias de 

manhã, telefonar para os formandos que se encontrem atrasados, com o intuito de lhes 

mostrar preocupação e que fazem falta na instituição, motivando-os para a sua presença 

na escola. Quando não atendem ou quando a instituição precisa de se esclarecer e tomar 

conhecimentos acerca dos jovens, são realizados contactos com as famílias, com as 

instituições em que se encontram alguns alunos, bem como, com as assistentes sociais e 

outras instituições que se encontram responsáveis pela sinalização ou pelo apoio social 

aos jovens e suas famílias.  

Com o passar do tempo, com a apropriação e o aprofundamento do 

conhecimento sobre o projecto, seus profissionais e formandos, fui conquistando o meu 

«lugar» na instituição, criando ligações profissionais e de âmbito relacional com a 

equipa de trabalho e com os alunos, tendo sido de carácter mais fácil com uns do que 

com outros. Tais factos permitiram-me crescer enquanto profissional das Ciências da 

Educação e despoletou o meu envolvimento em demais actividades, o que me permitiu 

realizar e experienciar múltiplas funções. No final do primeiro período escolar 

acompanhei duas das técnicas da equipa de intervenção psicossocial e de apoio 

educativo numa diligência a casa de uma formanda, que há vários dias se encontrava 

doente, tendo como finalidade saber o seu estado de saúde, demonstrando-lhe e 

deixando-lhe explícito que se necessitasse de alguma coisa poderia contar com o apoio 

da ESOM.  

Por sua vez, no início do segundo período, uma vez que a escola, ainda, não 

dispunha de um professor de educação física, eu, voluntariei-me para desenvolver 

algumas actividades referentes a esta área. Realizei duas sessões para as quais tinha 

estruturado a execução de vários exercícios e jogos. Estas sessões eram de carácter 

livre, ou seja, só participavam os formandos que o desejassem fazer, devido ao facto de 
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não serem recomendadas um profissional credenciado na área do desporto. As 

realizações destas actividades forneceram-me algumas observações e constatações de 

determinados comportamentos e atitudes dos jovens, relevantes para a minha 

investigação, como por exemplo, o exacerbamento masculino demonstrado como uma 

superioridade dos rapazes sobre as raparigas, e o sentimento de inferioridade e de 

«objectos sexuais», enquanto alvos da observação e de comentários masculinos, 

referenciados pelas raparigas, especialmente por uma formanda de etnia cigana.     

Ao longo de todo o estágio, assisti e participei nas actividades de 

desenvolvimento do sentido de cidadania, dinâmicas em que toda a população ESOM 

participava, e na qual todos os sujeitos se encontravam em igualdade de estatuto. Esta 

actividade visava o reconhecimento do empoderamento dos jovens, estimulando as suas 

participações e responsabilidades perante a tomada de decisões no desenho dos seus 

próprios percursos educativos. A realização da partilha de opiniões, de problemas e de 

sugestões, conferidos por todos os intervenientes, promovia a tomada de decisões 

segundo um carácter democrático através da negociação e da mediação entre todos os 

indivíduos presentes. Esta dinâmica tinha, também, como objectivos o desenvolvimento 

do respeito pelo outro, da aceitação do outro, do sentimento de pertença e o sentimento 

de se ser cidadão e de se sentir cidadão. Durante o estágio, realizei a dinamização de 

uma destas actividades, a qual tinha como finalidade a produção de uma reflexão por 

parte dos jovens quanto a atitudes de coragem e cobardia, procurando tomar 

conhecimento da noção e do significado que os sujeitos atribuíam a cada um dos 

conceitos. A discussão destes conceitos adveio após um acto de violência praticado 

pelos jovens para com a instituição. Alguns dos jovens colocaram fogo num caixote de 

lixo da escola. “Está um caixote de lixo a arder lá atrás. E agora, quem foi?” NT54 

Como não se sabia quem tinha sido o autor ou autores do incêndio, a forma encontrada 

para os consciencializar pelos seus actos, passou por despoletar nos formandos uma 

reflexão sobre o que entendiam por atitudes de coragem e cobardia, de modo a que eles 

enquadrassem aquele acto de violência num dos campos, ao mesmo tempo tentou-se 

deflagrar neles uma consciência crítica e a capacidade de se responsabilizarem.   

A partir do segundo período, devido a um problema insurgido na vida do 

formador do workshop de cozinha, hotelaria e turismo, o qual o impossibilitava de estar 

todos os dias presente para conferir a formação, alguns elementos da equipa de 
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intervenção psicossocial e apoio educativo assumiram essa função. Ou seja, as duas 

técnicas de Educação Social e a Educóloga passaram a acumular às suas funções diárias 

a formação dos jovens deste workshop, às quais eu me associei. Desta forma, durante os 

dois últimos períodos realizei formação de cozinha, hotelaria e turismo. O motivo de 

termos sido nós as quatro a continuar essa tarefa, prendeu-se a um acto de 

voluntariedade para tal e ao facto de todas possuírem vários conhecimentos nesta área. 

A realização desta formação implicava instruir os formandos quanto à preparação dos 

alimentos, confecção das refeições, orientação e explicação de todos os passos a serem 

executados, ao processamento de receitas, à interiorização e à prática de medidas de 

higiene e segurança na cozinha, à observação do estado de conservação dos alimentos e 

ao método de distribuir e servir as refeições por todos os sujeitos. O desempenho desta 

função, também, acarretou outra função para as «novas formadoras», a de efectuarem as 

compras de todos os mantimentos necessários para a produção de todas as formações. 

Isto, devido ao facto de sabermos concretamente o que pretendíamos para cada 

formação ou de sermos capazes de encontrar alternativas ao que estava previamente 

decidido. Ao longo deste tempo, fomos contando com o apoio do formador do 

workshop de cozinha, hotelaria e turismo para algumas orientações mais 

pormenorizadas e detalhadas. A efectivação desta nova função (dar formação aos 

jovens) proporcionou a concretização de uma aproximação entre mim e os jovens, uma 

vez que passávamos mais tempo juntos. Esta aproximação permitiu-me, enquanto 

sujeito investigadora, conhecê-los de uma forma mais aprofundada e entrar em diálogo 

com as especificidades de cada um deles, assim como efectivar as relações de 

proximidade em menos tempo e de um modo mais acentuado. Através das relações de 

proximidade, trabalhei e obtive da parte deles confiança e afectividade, ocorrências que 

me implicaram no terreno e as quais me abriram caminho para realizar intervenções 

com eles e com os contextos que lhes eram envolventes. 

As relações de proximidade, de confiança e de afectividade entre mim e jovens 

não se registaram do mesmo modo, nem com a mesma intensidade e nem permitiram os 

mesmos resultados com todos eles, ou seja, com determinados sujeitos não consegui 

estabelecer a relação que consegui com outros, possivelmente devido às especificidades 

de cada um dos indivíduos e, também, porque nós além de sermos profissionais somos 

seres humanos e indivíduos socializados tal como eles. Neste sentido, é fulcral que haja 
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uma equipa multidisciplinar, pois apesar de sermos profissionais e desenvolvermos o 

nosso trabalho segundo um carácter ético, sustentado nos mesmos objectivos em relação 

a todos os jovens, estes não reagem de igual modo, devido às características intrínsecas 

às suas personalidades e individualidades. Com o decorrer do estágio, constatei este 

facto, os formandos identificavam-se de forma diferente com cada um dos profissionais. 

Daí, achar importante que toda a equipa trabalhe com o mesmo propósito e em 

conjunto, pois penso que seja crucial que todos os profissionais, através de um olhar 

crítico ao seu próprio trabalho, sejam capazes de verificarem as suas apetências, seus 

sucessos ou restrições com cada jovem. Esta reflexão permitirá a toda a equipa adaptar-

se segundo as relações estabelecidas, possibilitando um enquadramento mais adequado 

de cada profissional aos formandos e às situações, tendo como intuito de alcançarem um 

melhor resultado. Durante todo o processo de estágio, aprendi que é importante que um 

profissional seja altruísta o suficiente para aceitar as suas potencialidades e as suas 

limitações.  

A efectivação das relações de confiança e baseadas no afecto entre formandos e 

profissionais, no projecto ESOM, são de facto um dos motores de arranque para os 

processos de mudança nas vidas dos jovens. Eles sentem que têm alguém com quem 

podem contar, alguém que os ajude quando precisam, um amigo, um apoio ou um olhar 

de compreensão e de carinho, detalhes, como já referi anteriormente, que muitos deles 

nunca tiveram nas suas vidas. Perto do final do estágio, uma das formandas, devido à 

relação que tínhamos concebido entre nós as duas, desabafou comigo que receava estar 

grávida, problema que a atormentava naquele momento. Este testemunho demonstrou-

me o quanto ela confiava em mim e o quanto necessitava de apoio e de ajuda para 

resolver a sua situação. Após tomar conhecimento deste facto, partilhei-o com a equipa 

de intervenção psicossocial e de apoio educativo e com a vice-directora, procurando 

desta forma possíveis abordagens e respostas ao assunto. Nesta medida, foi decidido 

que primariamente a jovem deveria realizar um teste de gravidez, posteriormente, e 

mediante o seu resultado, seria encaminhada para uma consulta de planeamento 

familiar. Assim sendo, acompanhei esta formanda ao centro de saúde para pedir uma 

requisição de uma análise de sangue, como teste de gravidez, em seguida, levei-a ao 

laboratório para fazer a recolha de sangue. Durante o tempo de espera pelo resultado, foi 

fulcral o apoio e a tranquilidade que lhe fomos transmitindo para ela se manter calma. 
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Tendo o resultado sido negativo, eu e a outra educóloga tivemos uma conversa com a 

formanda, no sentido de a consciencializar para todas as possíveis consequências 

resultantes de relações sexuais sem protecção.       

No 2º e no 3º períodos do ano lectivo, participei na avaliação dos jovens, a qual 

resultava de um acto de reunião de todos os profissionais, onde cada um deles proferia a 

sua avaliação, sendo discutida e decidida em conjunto. As sessões de avaliação, além de 

servirem para se determinar a avaliação qualitativa de cada sujeito, serviam, ainda, 

como momentos de partilha para se realizar e se estabelecer o ponto de situação em que 

cada formando se encontrava. A minha participação nestas sessões, permitiram-me 

contactar e ter uma noção do que se trata e qual o significado de existirem reuniões de 

avaliação, uma vez que não eram simples momentos de avaliar, pois, também, 

constituíam ser ocasiões de desenho e de discussão de respostas mais adequadas para os 

problemas de cada um dos jovens.      

Ao longo do tempo, participei no desenho, na elaboração e na concretização de 

diversos eventos e actividades de intervenção para os jovens, com a equipa de 

intervenção psicossocial e apoio educativo, como por exemplo as várias festas lúdico-

educativas, o almoço do final do segundo período, a festa de fim de aulas do terceiro 

período e o encerramento do ano lectivo 2009/2010. Foram momentos que tinham o 

intuito de quebrar barreiras entre eles e a sociedade, uma vez que estas actividades 

visavam a integração e a inserção dos jovens na sociedade, conferindo-lhes novas 

experiências no âmbito cultural, educacional e social, impulsionando-os para a 

realização de resignificados acerca deles, enquanto sujeitos individuais e socioculturais, 

e da sociedade e dos sentidos que eles lhe conferem.  

A mediação social e educativa também foi uma prática que pude exercer 

durante o estágio, esta foi experienciada de modo informal e formal, tendo sido, muitas 

das vezes, realizada paralela e conjuntamente a outras actividades de intervenção. Esta 

prática foi efectuada com os jovens, alguns familiares e com algumas instituições, 

segundo uma perspectiva de intervenção e com um carácter de investigação. A 

mediação permitiu-me apropriar de conhecimentos e dos sentidos de várias as partes, o 

que impulsionava a minha reconstrução de estratégias e a realização de novas 

aprendizagens acerca de todo o contexto e de todos os sujeitos inerentes. Para a 
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obtenção de mais informações e mais dados acerca do terreno pus em prática algumas 

metodologias de investigação, tais como a etnografia, a investigação-acção e a 

mediação, as quais me conferiram aprofundar determinados assuntos, bem como, 

encontrar respostas para a minha problemática.     

Assim sendo, a realização do estágio curricular permitiu-me a apropriação de 

novos conhecimentos, ferramentas e a produção de novas reflexões e olhares sobre o 

trabalho que uma Educóloga pode desenvolver nos demais contextos sociais. A 

permanência no terreno possibilitou-me descortinar incertezas acerca de mim enquanto 

futura profissional, assim como, ao longo do tempo, permitiu-me construir, instituir e 

sentir profissional em teor prático. Durante o trabalho desenvolvido no terreno, foi-me 

possível realizar o cruzamento de dados, conceitos, saberes, conhecimentos e a 

aplicação de metodologias provenientes do percurso teórico-académico, com a acção 

prática, a apropriação de conhecimentos intrínsecos ao terreno e seus sujeitos, a 

aprendizagem prática e a reflexão crítica, resultantes da integração e implicação no 

contexto decorrentes da experiência em investigação. Como as relações humanas se 

encontram na base do desenrolar de todo o projecto e do trabalho a ser desenvolvido 

pelos diversos profissionais que o constituem, confere-lhe um carácter desafiador, 

imprevisível, complexo e significativo. Esta experiência exigiu que me questionasse e 

reflectisse sobre a postura a adoptar no estágio/investigação, chegando à conclusão de 

que a minha implicação, enquanto profissional das Ciências da Educação, era inevitável 

e imprescindível para o alcance dos objectivos a que me tinha proposto, assim como é 

crucial a realização da análise segundo um olhar crítico, a qual deve predominar ao 

longo de todo o processo de investigação.  

Contudo, o projecto ESOM, uma vez que lida directamente com seres humanos 

com antecedentes problemáticos, também se revelou um contexto de vivências 

extremamente fortes, exigindo uma capacidade de adaptação, força psicológica e 

emocional por parte dos profissionais. A ESOM não pretende transformar estes jovens 

em santos ou em meninos de coro, ou seja, não é por eles entrarem dos portões para 

dentro que eles esquecem as suas vivências de anos, ou que alteram os seus 

comportamentos e atitudes adquiridos ao longo das suas vidas. É um processo muito 

longo, até que ocorram as primeiras mudanças nestes jovens, porém, só se efectivam se 

eles de facto assim o desejarem e o realizarem. São os formandos que decidem 
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transformar os seus trajectos e a ESOM apenas auxilia e constrói estratégias para que tal 

aconteça. Desta forma, ao longo do ano lectivo, convive-se com o consumo de drogas, 

com comportamentos de violência, com as suas instabilidades pessoais, sociais, 

psíquicas e emocionais e com os seus sentimentos de revolta. Por essa razão, não é fácil 

lidar com estes jovens, é um trabalho árduo que exige muita força e muita capacidade de 

adaptação a todos os acontecimentos insurgidos ao longo de todo o processo.    

O projecto ESOM, por outro lado, este ano contou com alguns problemas, 

nomeadamente ao nível de subsídios, facto que restringiu as acções a serem 

desenvolvidas e o que despoletou algumas incompreensões por parte dos formandos, 

dando origem a alguns problemas no decurso do processo. Isto, porque os jovens tinham 

conhecimento de muitas das actividades e dos eventos que se haviam realizado no ano 

anterior, o que aumentou as suas expectativas em relação à escola, porém, como o 

financiamento para o ano corrente foi bem mais diminuto, limitou o número e a 

abrangência das viagens, das actividades exteriores e dos passeios educativos a serem 

desenvolvidos. Esta circunstância levou muitos jovens a demonstrarem a sua 

insatisfação e a sua revolta por não poderem beneficiar de tudo aquilo que os formandos 

do ano anterior experienciaram, levando a algumas discussões e a um ambiente um 

tanto ou quanto carregado.   

Neste sentido, a escola, devido a não se encontrar numa situação favorável 

podia ter decidido encerrar o projecto por um ano, no entanto, optou por seguir o 

caminho mais difícil que foi o de enfrentar as diversas dificuldades insurgidas no 

decorrer do ano. Na minha perspectiva esta decisão exigiu, por um lado, um esforço 

redobrado a toda a equipa, uma vez que se tinham que adaptar a todas as circunstâncias 

que pudessem emergir, e, por outro lado, evidenciou o sentimento de responsabilidade 

desta instituição para com os seus formandos. Como a equipa ESOM tem real 

conhecimento do que estes jovens passaram ao longo das suas vidas, das inúmeras 

vezes que já desistiram e desacreditaram deles, como foi o caso da escola regular, este 

projecto não quis que tal acontecimento voltasse a ocorrer, provocando nos sujeitos 

mais uma desilusão, revolta e sentimentos de excluídos social e educacionalmente. 

Desta forma, aprendi que todos os projectos devem ter em atenção às decisões que 

tomam e suas repercussões, uma vez que trabalham com seres humanos, com vidas, 

com sentimentos pessoais.  
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Em suma, a realização do estágio no projecto ESOM permitiu construir-me 

enquanto profissional, efectuar diversas aprendizagens, agir enquanto educóloga, 

investigar e intervir num contexto socioeducativo, reflectir sobre o método ou a forma 

de nos relacionarmos com os sujeitos inerentes ao contexto, desenhar estratégias, aplicar 

metodologias, apropriar-me de novos conhecimentos, aprender com os meus próprios 

erros, realizar novas tentativas, progredir e crescer ao nível pessoal e profissional, 

repensar a sociedade, a educação e os problemas que lhes são intrínsecos, constatar qual 

o papel a ser desenvolvido por estes projectos e instituições na sociedade e qual o seu 

significado para a educação e para as vidas dos indivíduos que envolve. Neste sentido, e 

corroborando com as palavras do Dr. Luís Mesquita, as escolas regulares e estas 

iniciativas ou projectos podem e devem ser    

“experiências que se desafiam. A escola precisa (…) (lembro–me, por exemplo, do 

Joaquim Azevedo, com quem colaboramos agora, que defende uma coisa a que chama) de 

«agências de apoio às escolas». Nós [ESOM] somos uma espécie de «agência de apoio às 

escolas» ou, pelo menos, temos esta intenção, ou este trajecto. Nós desenvolvemos no interior 

desta experiência um conjunto de abordagens e de metodologias que podem ser úteis e serem 

transferidas para outros contextos escolares. O sistema precisa destas iniciativas 

experimentais que trabalham com mais liberdade e sem tantos constrangimentos, elas são 

necessárias à sua evolução, ao seu desenvolvimento”81.  

Por fim, e enquanto profissional das Ciências da Educação, acho que a 

sociedade necessita de projectos como a ESOM para combater a exclusão social e para 

cumprir a justiça que deve a todos estes jovens, por sua vez, a educação e as escolas 

regulares precisam destes elementos para colmatarem as suas falhas. 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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As metodologias que eu, enquanto profissional das Ciências da Educação e 

sujeito investigadora, decidi utilizar no estágio como meios de obter informações e 

dados acerca do contexto e dos sujeitos que o integram, advieram de uma reflexão 

crítica sobre a problemática por mim suscitada e a minha entrada no terreno.  

Com o decorrer do tempo e após a realização de um conhecimento mais 

profundo sobre os sujeitos, o terreno e especificidades inerentes a ambos, consegui 

decidir quais as metodologias a empregar. Daí, depreendi que as metodologias que 

melhor se adequavam a este contexto e através das quais alcançaria resultados mais 

fidedignos para a investigação e posterior realização do relatório, eram a etnografia, a 

investigação-acção e a mediação.  

Da etnografia os instrumentos e as técnicas que usei foram a observação 

participante, a construção de notas de terreno, a sua análise de conteúdo e as entrevistas 

semi-estruturadas realizadas a alguns alunos e ao director da ESOM. No que concerne 

às entrevistas aos alunos, posso dizer que estas só foram, efectivamente realizadas, aos 

que se mostraram totalmente disponíveis para tal. Saliento, ainda, que todos os nomes 

que constam ao longo das entrevistas e notas de terreno são falsos de modo a garantir o 

anonimato dos sujeitos.    

 

 

Etnografia 

A etnometodologia é um método que encerra em si várias técnicas de 

investigação tal como a análise documental, a análise de conteúdo, as entrevistas, mas 

assenta e estrutura-se maioritariamente no recurso à observação participante e à 

presença do investigador no terreno.  

A investigação etnográfica coloca o sujeito num papel que nunca deve ser 

neutro, pois o sujeito deve estar sempre atento ao potencial de aprendizagens e de 

criação de sentidos que a sua presença no terreno despoleta. O investigador vai 

construindo sentidos e criando novas e interrogações à medida que se funde com o 

terreno e com os sujeitos que dele fazem parte. Desta forma, compreendemos as 
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palavras que identificam a etnografia como “um método de acesso ao interior dos 

mundos sociais” (Silva, s.d.)
82

. Para isso torna-se crucial que o investigador leve a cabo 

uma estadia prolongada no contexto, a realização de uma observação participante, uma 

implicação das práticas e posturas que o contexto encerra e uma apropriação dos 

sentidos e significados da realidade que integra.  

A estadia no terreno exerce uma enorme influência na reflexão e na 

reestruturação das ideias que previamente levamos concebidas, procedendo-se assim a 

constantes reformulações e adequações da investigação ao contexto e aos sujeitos que o 

integram. O investigador, quando parte para o terreno, deve estar preparado para os 

imprevistos, e o inesperado inerente ao desenvolvimento do processo de investigação, 

bem como inerentes ao terreno. O investigador deve ter em conta a adequação dos 

métodos à realidade e não da realidade aos métodos. Daí, poder-se referir que de acordo 

com o contexto e os sujeitos que dele fazem parte, há a necessidade de se recorrer a 

diferentes técnicas e instrumentos. 

Neste seguimento, e debruçando-me na minha presença no terreno senti a 

necessidade de utilizar algumas das técnicas de investigação que fui explorando ao 

longo da minha formação académica. Em primeiro lugar, para pensar nos instrumentos 

que iria utilizar tive que proceder a um conhecimento e reconhecimento das 

especificidades do contexto e dos sujeitos que o integrava. Mas só com o uso destas 

metodologias pude desenvolver um conhecimento e um olhar sobre estes últimos, mais 

aprofundados e validados cientificamente. Desta forma, torna-se necessário, quando 

partimos para o terreno, seja para investigar, seja para intervir, ou para realizarmos 

ambas as acções estarmos munidos de instrumentos metodológicos. Instrumentos, estes, 

que permitam avançar e progredir no conhecimento do terreno, recolhendo todas as 

informações e dados que viabilizam todos os procedimentos e práticas que tenhamos de 

levar a cabo. Tal como nos refere, Durkheim (2001:42) “[o] homem não pode viver no 

meio das coisas sem organizar ideias a partir das quais regule a sua conduta (...). Em 

lugar de uma ciência das realidades, não fazemos mais que uma análise ideológica”. Ou 

seja, quando partimos para o terreno, levamos connosco algumas ideias formadas acerca 

do que vamos encontrar e do que poderemos desenvolver. É através do recurso a estes 

instrumentos que nos predispomos a olhar para o contexto e para os sujeitos, no sentido 
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 Expressão retirada dos dispositivos “A Etnografia", fornecidos pela Prof.ª. Dr.ª Sofia Marques Silva. 
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de os conhecermos verdadeiramente, abandonando ou reafirmando progressivamente os 

conhecimentos previamente formados. Corroborando esta ideia, Durkheim (idem) 

acrescenta que “(..) [uma] tal ciência não só será truncada, como carecerá de matéria 

para se alimentar”. Ou seja, qualquer ciência precisa de instrumentos que a comprovem 

e legitimem as suas premissas e resultados, por uma recolha segura e abrangente de 

informações acerca do contexto em análise. 

Embora façamos recurso e tenhamos conhecimento de instrumentos 

diversificados, temos que ter presente que não é exequível a utilização de todos em 

todas as circunstâncias e em todos os contextos. Sendo, por isso necessário, por parte do 

investigador, um conhecimento prévio das especificidades do contexto, dos seus 

sujeitos e da sua problemática. O investigador deve ter a flexibilidade para adaptar 

procedimentos e instrumentos metodológicos, sendo para isso crucial dar-se uma 

apropriação dos espaços e dos próprios instrumentos por sua parte. Concomitantemente 

a isto surge a necessidade do investigador conhecer bem a utilidade de cada instrumento 

para lhe dar um uso mais adequado e conveniente por relação ao objecto e ao que ele 

pretende analisar e investigar.   

 

 Observação participante 

Recorrendo a este tipo de técnica o investigador é encarado como sendo parte 

integrante na acção que ele próprio investiga. O sujeito investiga actuando no contexto, 

participando com os sujeitos e apropriando-se das experiências, das dinâmicas e das 

tomadas de decisão. Esta técnica permite ao sujeito que investiga um conhecimento 

mais aprofundado e próximo da realidade que está em análise, através da convivência e 

da partilha das situações e dos sentidos das mesmas. Para tal, o sujeito que observa 

participando tem de esquecer por momentos a sua objectividade, mas deve encerrar em 

si dinâmicas que lhe permitam reatar essa mesma objectividade, quando pretender dar 

conta do observado e da informação recolhida.  

O sujeito tem de ser capaz de alternar entre uma subjectividade que o coloca 

como parte integrante de um contexto, e uma objectividade que lhe conceda um olhar 

científico, exteriorizável a partir de uma acção inicialmente interiorizada. 

Reportando-me ao meu contexto de estágio/trabalho, consigo identificar as 

situações, em que tive que recorrer a uma observação participante, com o intuito de me 
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inteirar de determinadas informações acerca dos jovens com quem tinha que 

desenvolver um trabalho. Naquele contexto e, tendo em conta às suas especificidades, 

percebi que não podia adoptar uma postura distanciada, posicionada no exterior para o 

interior, uma vez que o intuito passava por fazer um reconhecimento das 

particularidades dos sujeitos, das suas histórias de vida, dos seus percursos educacionais 

e aspirações futuras. O que muitas vezes se verifica e pude comprovar esse facto é que, 

à medida que entramos no contexto, nas suas dinâmicas e estabelecemos relações com 

os sujeitos que dele fazem parte, dá-se quase uma diluição do papel de investigador e 

investigado. A certa altura eu própria lançava sobre mim um olhar atento, capaz de 

questionar as minhas práticas e formas de pensar. Por outro lado, os observados, e pela 

minha progressiva implicação, foram desenvolvendo sobre mim um olhar 

intencionalmente observante. Posso dizer que esta minha passagem de um papel de 

observadora para um papel de observada foi por mim permitida, uma vez que senti a 

necessidade de criar uma relação de carácter mais próximo com os jovens. No terreno 

percebi que esta atitude, inicialmente inconsciente, se tornou, ao longo do tempo, factor 

imprescindível para o conhecimento dos jovens e recolha de informação mais 

individualizada acerca dos mesmos. Percebi que a minha intervenção fazia um maior 

sentido, direccionada para esta relação de proximidade e implicação. 

Em suma, o investigador, como profissional que é, não pode descurar do seu 

papel de recolha de informações e como tal, por vezes tem que reaver, 

momentaneamente, alguma da sua objectividade. Todavia e, buscando as palavras de 

Serva e Junior (cit. in Santos, s.d.:3), “a escolha para utilizar a observação participante 

dá primazia à experiência pessoal vivida no campo, evitando o aprisionamento do 

pesquisador em apriorismos. Por outro lado, isso não significa, em absoluto, que não se 

disponha de quadros referenciais teóricos sólidos. 

 

 Notas de terreno 

As notas de terreno resultam da realização da observação num contexto, a um 

grupo ou a uma população, em que o sujeito que observa produz apontamentos sobre o 

que vê, o que ouve, o que assiste, registando, igualmente, as actividades em que 

participa, o que lhe transmitem e o que sente. O investigador pode construir no 
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momento da investigação as notas de terreno, bem como, registá-las na sua memória e, 

posteriormente transcreve-las. Na observação participante é preferível que o indivíduo 

que investiga adopte a segunda postura, pois se actuar segundo a primeira pode 

comprometer a sua participação e integração no contexto, especialmente perante os 

sujeitos. Estes podem sentir-se intimidados ou explorados o que condicionará as suas 

atitudes, posturas e interacções quando o investigador estiver presente. 

A construção de notas de terreno permite-nos construir um conhecimento mais 

próximo do senso comum e da realidade experienciada e vivida num determinado 

contexto e para cada um dos sujeitos que lhe são inerentes. As notas de terreno são 

aspectos que o investigador toma por relevantes e importantes naquele momento 

imediato. Estas possibilitam ao investigador a percepção de diversos pormenores acerca 

dos assuntos descritos, os quais lhe facultam a realização de reflexões de carácter crítico 

sobre o que está implícito nesses registos. 

A análise de conteúdo é a etapa seguinte no desenvolvimento deste 

procedimento, assumindo um papel de destaque no processo de discussão dos resultados 

na medida em que possibilita a compreensão de determinadas situações das quais não 

possuíamos conhecimento anteriormente. Numa primeira fase é necessário organizar 

todo o material empírico, construindo o nosso corpus de análise, para que seja possível 

analisá-lo sob um olhar crítico. A análise de conteúdo consiste num conjunto de 

técnicas de análise das comunicações a partir da sua categorização e codificação, pois a 

discussão dos dados será apresentada através de quadros de análise, organizados em 

categorias temáticas, subcategorias sub-temáticas e indicadores. 

Reportando-me ao terreno em que estive inserida e à investigação efectivada 

por mim, a produção de notas de terreno foi uma técnica que usei recorrentemente, uma 

vez que, durante toda a estadia no terreno realizei observação participante. As notas de 

terreno permitiram-me compreender melhor determinados assuntos, assim como, me 

fizeram reflectir e criar discussões críticas com a análise de outros materiais. Depois de 

organizar e analisar as minhas notas de terreno agrupei-as em quatro categorias 

denominadas por exclusão social, juventude, violência e vivências na ESOM. Estas 

quatro categorias foram dividias em dez subcategorias: a primeira em sentidos da 

pobreza, relações em contexto de exclusão social e conotações negativas; a segunda em 
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comportamentos de risco e atitudes de resiliência; a terceira em violência em contexto 

sociocultural, violência doméstica e violência institucional; e a quarta em sentidos das 

relações de proximidade e sentidos de novas experiências. Os indicadores são 

preenchidos pelas notas de terreno que correspondem a cada subcategoria. Daí, ter 

resultado o anexo III, correspondente ao quadro de categorias, subcategorias e 

indicadores, elaborado através das notas de terreno utilizadas ao longo do relatório, 

disponível em suporte informático.    

Segundo Webber (1992: 152) a “validade objectiva e todo o saber empírico 

baseia-se única e exclusivamente na ordenação da realidade dada segundo categorias 

que são subjectivas, no sentido específico de representarem o pressuposto do nosso 

conhecimento e de associarem, ao pressuposto de que é valiosa, aquela verdade que só o 

conhecimento empírico nos pode proporcionar”.    

 

 Entrevista 

Quando ouvimos falar em entrevista, associamos de imediato a uma interacção 

entre duas pessoas, através do diálogo, em que uma pretende recolher determinadas 

informações, dados sobre um sujeito, ou sobre algum facto que esse domine, e uma 

outra que, à partida, contém o leque de informações, ou de informação potencial para o 

interesse e recolha de quem entrevista. Desta forma, compreendemos que a entrevista 

encerra em si a função de “chegar ao desconhecido, ao 'não visto' ou, melhor dizendo, 

somente ao 'entrevisto'. O entrevisto é justamente o 'visto imperfeitamente', o 'mal 

visado', o apenas 'previsto' ou 'pressentido'” (Pais, 1993:82). Este interesse em obter 

informações através do outro não deve reduzir esse outro a um mero transmissor, deve 

antes olhá-lo como um potencial de novas aprendizagens e partilha de conhecimentos 

que não se esgotam em informações e dados parcialmente úteis para uma determinada 

situação.  

O entrevistador tem que conseguir compreender que o processo de entrevista é 

um momento e um espaço onde confluem várias emoções, sentimentos, aspirações e 

que, por vezes, não é possível só recolher a informação. O que acaba, muitas vezes, por 

acontecer, é que o entrevistador é absorvido e implicado na trama, na história, ou no 

simples relato que está a escutar e sente a necessidade de explorar o que lhe é dito e de 
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interagir com o seu interlocutor. Passa-se, assim, de um momento de entrevista, no 

sentido de recolha de informação, para um momento de conversa/diálogo, onde está 

presente a partilha, a apropriação, a criação de sentido e a resignificação. 

Para que este processo ocorra, torna-se necessário que o sujeito que entrevista 

leve a cabo uma escuta sensível, que lhe permita estabelecer uma relação mais próxima, 

autêntica e de carácter mais pessoal com o sujeito entrevistado. O recorrer a uma escuta 

sensível implica uma inversão da intenção de conhecer. O entrevistador deve procurar 

olhar para o entrevistado, tentando conhecer o seu ser, a sua dimensão, tendo em conta 

as suas especificidades e toda a sua complexidade. Neste processo, o olhar do 

entrevistador acaba por recair em si mesmo, nas suas práticas, nos seus pensamentos e 

sentidos e sobre a sua concepção da realidade, uma vez que, ao utilizar uma escuta 

sensível, se deixa influenciar e implicar pelo discurso do outro.  

Torna-se essencial estabelecer uma relação baseada numa empatia entre 

sujeitos, que visa “sentir o universo afectivo” (Terrasêca, 2009)
83

 do outro, compreendê-

lo e aceitar incondicionalmente aquilo que lhe é partilhado, não julgando, nem 

comparando. Contudo, o entrevistador deve fomentar uma postura crítica sobre o que 

lhe é dito, no sentido de efectuar um repensar, um reflectir sobre a informação e o 

conhecimento que lhe é transmitido. 

Temos que ter consciência que é importante fazermos uma auto-regulação das 

emoções e sentimentos para percebermos o seu impacto, ou seja até que ponto nos 

podemos deixar influenciar e dominar por elas. Não devemos ter medo das emoções, 

tentando anulá-las, devemos antes geri-las a nosso favor e a favor da partilha que 

pretendemos estabelecer, não perdendo o foco do que se pretendia obter inicialmente. 

Ao longo da entrevista, o sujeito que a está a conduzir deve saber gerir, igualmente, os 

momentos de silêncios, as pausas que dá e o intervalo das palavras, na medida em que o 

silêncio também é significativo e estruturador de diálogo. Temos que recorrer a estes 

momentos de silêncio e respeitar os momentos de silêncio que o nosso entrevistado 

sente necessidade de ter. 

Debrucemo-nos, agora, sobre os vários tipos de entrevista a que podemos 

recorrer para estruturarmos a nossa entrevista. Desta forma, temos que ter em conta, a 

escolha de um desses tipos, ou a junção de mais do que um tipo, o contexto em que esta 

irá decorrer e os sujeitos que pretendemos conhecer. O tipo de entrevista à qual fiz 

                                                             
83

 Expressão utilizada in dispositivos “A Entrevista”, cedidos pela Prof.ª Dr.ª Manuela Terrasêca. 



A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre a Educação de 

Segunda Oportunidade na ESOM 

 

 

Página | 124  

 

recurso tratou-se de uma entrevista de carácter semi-estruturada. O guião que preparei, 

apesar de conter questões concretas que iam ao encontro do que pretendia saber, foi 

pensado para me conceder uma abertura e uma flexibilidade capazes de adaptar as 

questões de forma a deixar de parte o carácter rígido, demasiado formal e obrigatório 

que, normalmente, as entrevistas estruturadas possuem. A utilização deste tipo de 

entrevistas possibilita ao investigador orientar o desenvolvimento da acção, adaptando-a 

ao sujeito entrevistado e introduzindo novas questões no seu decurso. Este facto permite 

a exploração de assuntos não contemplados no guião, mas que se revelam pertinentes no 

momento da ocorrência da entrevista.  

A entrevista semi-estruturada, uma vez que, se assemelha a uma conversa 

estabelecida através do diálogo entre duas pessoas, proporciona um ambiente 

descontraído no momento da sua realização e uma certa liberdade na formulação das 

respostas ao entrevistado. Tendo em conta as particularidades dos sujeitos, a realização 

de entrevistas semi-estruturadas seria o que lhes facultaria uma maior descontracção, 

especialmente nos jovens, garantindo deste modo, uma maior autenticidade nas 

respostas por eles cedidas.  

As entrevistas por mim efectuadas encontram-se disponíveis em suporte 

informático, a entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita consta no anexo I e, por sua 

vez, as entrevistas produzidas com os alunos da ESOM formam o anexo II.  

 

 

Investigação-acção 

Se nos debruçarmos no conceito de investigação-acção somos reenviados para 

uma dialéctica entre teoria e prática, entre o pensar e agir, o compreender e intervir. 

Quando iniciamos um processo de investigação é necessário explorar, pesquisar, 

produzir uma reflexão e problematizar, questionando sempre através de um olhar crítico 

e procurando aprofundar, compreender os fenómenos, construir novos sentidos e 

conhecimentos acerca de algo que se torna o nosso objecto de investigação. No que se 

refere à acção, esta remete-nos para a concretização da investigação enquanto prática. A 

investigação-acção permite ao sujeito que investiga uma reflexão sobre e com o objecto 

baseada numa relação de proximidade e conhecimento mútuo. Podemos dizer que a 

relação entre estes dois conceitos é uma relação de correspondência e dependência 
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mútua. A investigação necessita da acção para se concretizar, para transformar os 

resultados teóricos na sua pesquisa e trabalho intelectual. Por seu turno, a acção 

necessita de fundamentos teóricos recorrendo ao trabalho do investigador para ser 

assumida como válida.  

Através da investigação-acção é possível fazer um conhecimento e 

reconhecimento construindo e reconstruindo novos saberes e novas práticas. Ventosa 

Pérez (cit. in Fernandes, s.d.:4) afirma que “encontramo-nos perante um tipo de 

investigação qualitativo como um processo aberto e continuado de reflexão crítica sobre 

a acção”. O investigador, durante o desenvolvimento do processo de investigação, gera 

hipóteses para o problema existente no terreno, as quais traduz, posteriormente, em 

acção, com o fim de verificar futuros resultados. A acção, por seu turno, além de se 

reflectir em dados, informações, conclusões, mostrará a sua aplicabilidade, facto que 

permitirá ao sujeito investigador reflectir sobre a acção que produziu e sobre a que 

obteve. A investigação pode, assim, surgir no seguimento da experiência de uma acção, 

por sua vez a acção desencadeia muitas vezes novas pistas e problemáticas para a 

investigação. 

Esta relação possibilita ao investigador realizar um olhar crítico ao 

desenvolvimento do seu trabalho, promovendo a reflexão acerca da acção, a qual lhe 

permitirá repensar nas suas metodologias, pressupostos epistemológicos e objectivos 

finais. A investigação permite ao investigador concretizar ao longo de todo o processo 

diversas aprendizagens. A acção, por sua vez, enquanto instrumento da investigação 

permite levar a cabo uma intervenção cada vez mais inovadora e adequada às 

especificidades do contexto.  

No que concerne ao meu contexto de estágio/trabalho, a aplicação deste 

instrumento metodológico permitiu-me criar propostas apropriadas para o terreno e sua 

problemática, colocá-las em prática no decorrer da acção, reflectir sobre os seus efeitos, 

compreendendo-os e ajustando-os de acordo com as especificidades de cada jovem, 

grupo e situação. Ao longo de todo o processo, procurei realizar um olhar crítico sobre 

as minhas práticas, procurando reflectir sobre o seu desenrolar e seus resultados, 

reestruturando a investigação e assimilando aprendizagens. Ao adequar-me aos jovens e 

ao contexto, ao apropriar-me da investigação-acção como intervenção procurei conhecer 

e aprender, transformar e ajudar os jovens no seu processo de mudança. A investigação 
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deve ser encarada como um processo de compreensão, enquanto a acção é vista como a 

intenção de mudança, que não visa apenas os fins, mas também os meios, num processo 

de interligação, tal como nos refere Coulter (2002).  

 

 

Mediação  

A mediação é uma metodologia de investigação, através da qual o indivíduo 

que investiga pretende apropriar-se de conflitos, de sentidos, de sentimentos, de 

conhecimentos, de relações, de interesses, de problemas, de situações e de explicações 

existentes ou insurgidas nos sujeitos e entre os sujeitos de determinado contexto. O 

conceito mediação pressupõe a acção exercida por uma «terceira» pessoa, convocada 

por duas ou mais partes que se encontram bloqueadas num determinado conflito, para o 

qual necessitam e requerem de ajuda para o solucionarem. Sousa citado por Oliveira e 

Galego et al (2005: 22), corroborando com a anterior afirmação, define a mediação 

como sendo “um meio de procura de acordo em que as pessoas envolvidas são ajudadas 

por um especialista que orienta o processo”.  

No decurso da investigação o sujeito investigador poderá constatar dois tipos 

de conflitos: os intrapsíquicos e os interpessoais. Os intrapsíquicos remetem-nos para o 

sujeito enquanto ser individual e para o seu inconsciente. Vezzuella (cit in Neves, s.d.)
84

 

descreve-nos este tipo de conflitos como sendo uma luta intrapessoal em torno de uma 

espiral, circulando por aquilo que o sujeito quer ser, pelos seus desejos, pelas suas 

necessidades, pelos seus interesses, pelos seus deveres e, por sua vez, pela sua aceitação 

perante os outros e tendo em conta o que estes esperam dele. Por sua vez, os conflitos 

interpessoais são-nos apresentados como sendo uma “situação de concorrência em que 

as partes estão conscientes da incompatibilidade de [potenciais posições futuras] e na 

qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com os desejos da outra” 

(Boulding cit in Neves, s.d.)
85

. Ou seja, para a existência deste tipo de conflitos são 

necessárias duas partes ou mais, com interesses distintos que se cruzam por algum 

motivo, o que desencadeia um combate mútuo pela sua sobreposição em relação ao 
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outro. Mayer (cit in Neves, s.d.), explica que “as pessoas envolvem-se em conflitos ou 

porque têm necessidades que são atingidas pelo próprio processo de conflito ou porque 

têm (ou julgam ter) necessidades que chocam com as necessidades dos outros”
86

.  

O investigador para levar a cabo a mediação deve ter em conta o seu tempo de 

permanência no contexto em que se encontra inserido, os sujeitos que a integram e o 

acto de voluntariedade destes em relação à acção a ser desenvolvida. Como este tipo de 

metodologia jamais poderá ser uma imposição do sujeito que investiga aos sujeitos a 

serem mediados, o primeiro deve conseguir obter a confiança dos segundos para que 

estes voluntariamente recorram aos seus serviços enquanto mediador. O que 

consequentemente lhe permitirá agir, mediar, investigar. A acção de mediação revela-se 

extremamente útil quando há um relacionamento entre as partes; quando o conflito é 

despoletado por razões emocionais; quando não existe comunicação entre as partes; 

quando existem preconceitos; quando as partes discordam sobre os dados apresentados; 

e quando as partes se encontram num impasse de decisão. 

Desta forma, o investigador-mediador no terreno tem funções pré-estabelecidas 

para a realização da mediação. Este deve demonstrar disponibilidade para estabelecer 

contactos com os sujeitos; primar por um carácter neutral; demonstrar profissionalismo; 

acolher as partes envolvidas no conflito; conquistar a confiança de ambos os lados; 

facilitar e promover a comunicação entre elas; conseguir que todos os sujeitos 

cooperem; identificar e investigar os conflitos expressos pelas partes; estabelecer 

algumas regras que facilitem o desenrolar de todo o processo; incentivar à criatividade 

dos mediados para a obtenção de possíveis soluções; promover a responsabilidade das 

partes em relação ao problema apresentado; promover um ambiente seguro e 

confortável; fomentar o respeito entre os sujeitos envolvidos; assegurar a igualdade de 

oportunidade; e ter em conta os sentimentos de todos os indivíduos.  

Como a mediação se realiza através de um momento de partilha, o mediador 

apropria-se dos sentidos que cada parte confere ao conflito, toma conhecimentos mais 

aprofundados acerca das especificidades de cada sujeito, constrói novos conhecimentos, 

obtém novos dados, informações e produz novas percepções sobre o contexto e os 

indivíduos que lhe são inerentes, promove entre as partes novas aprendizagens no 
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decurso de todo o processo, bem como, ele próprio também as realiza. Pois, todo o 

processo de mediação e investigação encerra-se em múltiplas aquisições de saberes, 

constatações, construções, resignificações, revela-se um poço de novas informações e 

sentidos, factos fulcrais para a consecução dos objectivos a que o investigador se 

propôs.  

Reflectindo sobre o meu estágio/trabalho a mediação enquanto metodologia de 

investigação, permitiu-me expandir as vias de comunicação entre os jovens, entre os 

jovens e o contexto em que estávamos inseridos e entre os jovens e eu, sujeito 

investigadora e mediadora; aprofundar os meus conhecimentos acerca dos sujeitos 

inerentes ao contexto, sobre os seus conflitos interpessoais, os seus interesses 

individuais e os sentimentos que detinham; realizar uma escuta sensível, facto que me 

acedeu as especificidades de cada indivíduo; criar uma relação de confiança e de 

respeito com eles; promover a mudança nos sujeitos; intervir socialmente ao auxiliá-los 

e ao accionar soluções para os seus conflitos; e apropriar-me de sentidos, dados e 

informações que me possibilitam entender e conceber possíveis respostas para a 

conclusão da minha problemática de investigação. Assim sendo, o papel do mediador 

pode ser elevado a interventor social, em consequência da mediação social poder ser 

aplicada como um meio de realizar intervenção social, uma vez que tem subjacente a 

resolução de um conflito, o que pressupõe a ocorrência de uma mudança, uma 

transformação nas vidas pessoais e sociais dos sujeitos mediados (Neves, s.d.)
87

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87

 Texto – Modelos de Mediação Social, fornecido pelo Prof. Dr. Tiago Neves. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre a Educação de 

Segunda Oportunidade na ESOM 

 

 

Página | 131  

 

No decurso da construção do presente relatório, preocupei-me em manter a 

postura correcta e inerente a um investigador, salvaguardando sempre o distanciamento 

necessário para ser capaz de realizar e concretizar uma reflexão e um olhar crítico, sobre 

todos os conhecimentos e materiais resultantes da investigação que pretendia levar a 

cabo e na qual me encontrava implicada. Tal como referi, a investigação que efectuei na 

ESOM suportou-se na minha implicação e intervenção no contexto e, com os sujeitos 

que o integravam, factos que me permitiram uma melhor e mais aprofundada 

apropriação de conhecimentos e de sentidos em relação ao terreno e a tudo o que lhe era 

envolvente e inerente. Daí, ter sido imprescindível da minha parte, enquanto sujeito 

investigadora, efectuar uma análise criteriosa a todos os dados que recolhi, não me 

deixando influenciar por elações, conclusões e explicações precipitadas do senso 

comum. Com a separação dos dados, a produção da análise crítica e a construção de 

uma reflexão em torno do terreno e da problemática por mim constituída, 

concomitantemente, parti para realização de leituras de distintos autores que me 

possibilitaram a fundamentação das constatações que obtive através da investigação e 

da análise de conteúdo, culminando na edificação deste presente relatório de estágio em 

contexto de trabalho.  

Ao longo dos vários capítulos deste trabalho, apresento o projecto em que 

estive integrada e os indivíduos que dele fazem parte, assim como, as suas 

especificidades e objectivos. O projecto ESOM insere-se numa proposta educacional 

que visa ser uma resposta a uma necessidade sentida e expressa pela sociedade. 

Durkheim (2001) refere que tudo o que a sociedade é hoje, é o produto das ideias, 

pensamentos, costumes, hábitos, carências, constatações, trabalhos e lutas de vidas 

passadas, uma vez que estes factos não apareceram do nada, assim como a educação. A 

sociedade resulta da obra das gerações anteriores, das suas mudanças, criações, 

supressões e assimilações, dados que influenciaram e marcaram o seu desenvolvimento. 

A educação é a prova deste contínuo processo, pois possui vestígios de toda a história 

da humanidade, suas sociedades e culturas através das construções e reconstruções dos 

seus alicerces, das suas máximas e pedagogias. O Dr. Luís Mesquita corrobora a 

anterior afirmação dizendo que  

“[o] ensino público cumpre uma função social muito importante e, hoje em dia, a 

defesa da escola pública está na ordem do dia. A escola pública tem vindo a adaptar-se aos 

novos tempos, aos novos desafios. A escola de hoje não é a mesma escola que era quando eu 

entrei no ensino há 30 anos atrás, é uma escola diferente. É um processo de adaptação e tem 
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vindo a adaptar-se de forma muito heterogénea, nuns sítios melhor, nuns sítios pior, depende 

muito dos actores. O sistema vive muito dos actores, da iniciativa destes e por isso há escolas 

que o fazem melhor que outras”88.  

De facto, a educação, enquanto produto social e cultural, no decorrer do tempo 

tem vindo a alterar-se, a transformar-se, a evoluir e a adaptar-se às necessidades e 

exigências manifestadas pela sociedade que a institui. Desta forma, a educação 

representa, por um lado, o meio que cada sociedade veicula como processo de 

socialização dos seus indivíduos, e por outro, um modo dos sujeitos sociais se 

impregnarem e se socializarem com a sociedade em que se encontram inseridos. É uma 

relação ambivalente que se regista entre sociedade e educação. Porém, a educação, 

embora seja uma construção social, ao longo de toda a história, nunca se dirigiu para 

toda a sociedade, sendo negada a alguns dos indivíduos, ao ser pensada e aplicada no 

sentido de responder àqueles que se encontravam em vantagem de poder.  

No segundo capítulo, deste relatório, faço uma ínfima passagem pela história 

da educação, tendo apenas como intuito salientar que antigamente a sociedade 

determinava a educação como um bem de acesso a uma minoria social, contrariamente à 

actualidade, contudo continua a registar-se a exclusão de alguns sujeitos no que respeita 

ao seu acesso. Como a escola e a educação se encontram pensadas e edificadas nos 

valores, nos interesses e com objectivos de responder à maioria da sociedade, acaba por 

colocar de parte todos os sujeitos que não estejam nas mesmas condições, excluindo as 

minorias sociais e culturais no acesso e sucesso escolares. Apesar da Lei de Bases que 

vigora no Sistema Educativo Nacional defender e estipular a igualdade de 

oportunidades e o direito à educação para todos os indivíduos, é um facto que ainda não 

é possível ser comprovado, uma vez que a sociedade detém números elevados de 

insucesso e abandono escolares, suscitados pela exclusão social. É neste registo que se 

situam os jovens da ESOM pois, apesar de nos encontrarmos em pleno século XXI, a 

escola regular aquando das suas entradas para o mundo escolar não lhes conferiu uma 

resposta adequada às suas especificidades. Tal como ilustrei ao longo do segundo 

capítulo, estes jovens realizaram processos de socialização distintos das crianças 

provenientes das famílias que retratam os padrões sociais e culturais da maioria social. 

As suas famílias têm como particularidades serem desfavorecidas, com múltiplas 

carências e necessidades, são famílias multiproblemáticas que possuem baixas 
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qualificações escolares, estão em situação de desemprego ou encontram-se a viver de 

baixos rendimentos. Como tal, têm de residir em locais que exijam a menor despesa 

económica possível, ou seja, em bairros sociais, os quais são alvo de conotações 

negativas pela sociedade, devido a no passado terem sido criados com o propósito de 

albergarem todos aqueles que eram excluídos social e culturalmente. 

Perante estas circunstâncias, quando estes jovens iniciam os seus percursos 

educativos partem em desvantagem em relação à maioria. Acabam por ser alvo, por 

parte da escola e seus agentes educativos, de preconceitos, conotações, desconfianças e 

de desacreditação por pertencerem à classe social baixa, a culturas, raças e etnias 

diferentes, e a contextos sócio-familiares desfavorecidos. Domingos et al (1986:7) 

afirmam que “[a] escola atribui valor e significado reduzidos às realizações culturais e 

representações simbólicas da família e da comunidade de muitos alunos”. Factos, que 

conduzem os jovens a não se identificarem com tudo o que a escola personifica, 

levando-os ao sentimento de deslocados, a experienciarem o insucesso, a vivenciarem a 

exclusão escolar, até enveredarem pelo abandono escolar. Decisão que os encaminha 

para a exclusão social, pois não possuem nem idade nem qualificações para ingressarem 

no mercado de trabalho. Desta forma, os jovens vêem as suas vidas estagnadas ou a 

diluírem-se. Não estudam, não trabalham, não encontram o seu lugar na sociedade, 

iniciam, assim, as suas juventudes e adolescências em processos ou em risco de 

exclusão social.  

A juventude, como referi no terceiro capítulo, corresponde a uma fase da vida 

do ser humano que a sociedade entende como problemática tanto para os indivíduos que 

nela se encontram como para o meio social envolvente. Os adolescentes vivem um 

momento de controvérsia nas suas vidas, deixam de ser crianças mas a sociedade 

continua a encara-los como tal, mas também, ainda, não são adultos apesar de tentarem 

responsabilizá-los como se o fossem. A juventude é uma fase de descoberta, de 

crescimento, de exploração e de experimentação, uma porta aberta para um mundo de 

novas vivências, novos interesses e novos objectivos. A sociedade tende a associar esta 

fase a comportamentos de risco experienciados e manifestados pelos sujeitos juvenis, 

como a marginalidade, a violência, a sexualidade desprotegida e ao consumo de drogas. 

Miguel et al (2000) salientam que os jovens experimentam e começam a consumir 

drogas leves com o grupo de amigos, motivados pelo sentimento de descoberta, da 
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ousadia, da rebeldia e da busca pelo prazer. O que levanta no meio social inúmeros 

receios, medos, desconfianças e explicações de carácter generalista, como se todos os 

adolescentes enveredassem e se comportassem do mesmo modo. Desta forma, não é 

coerente nem correcto percepcionar este conceito de um modo tão universalista, uma 

vez que, não é consumado de igual modo por todos os jovens, nem se regista enquanto 

uma vivência transcendental e transversal a todas as sociedades e culturas a nível 

mundial e histórico temporal. 

No que concerne aos jovens do projecto ESOM, estes vivenciaram e 

demonstraram vários comportamentos de risco, tais como a violência, a prática de 

relações sexuais desprotegidas, alguns deles experienciaram como consequência a 

gravidez na adolescência, a prática de alguns delitos e o consumo de drogas. Com a 

exteriorização destes comportamentos, os jovens foram cada vez mais de encontro à 

exclusão social, uma vez que a sociedade rejeita todos estes procedimentos. Contudo, a 

prática destas condutas podem revelar-se enquanto estratégias de sobrevivência 

adoptadas pelos sujeitos, como respostas face às circunstâncias em que se encontravam. 

Através da investigação por mim realizada e consoante frisei no terceiro capítulo, pude 

constatar esse facto nos jovens da ESOM. Estes mencionaram, por exemplo, que o 

consumo de drogas efectuou-se pelo grupo de amigos, ao sentirem a necessidade de se 

integrarem, uma vez que todos os membros do grupo consumiam. Por sua vez, os actos 

de violência surgiam como atitudes de defesa, assim como de revolta e de procura pela 

efectivação de auto-justiça. Após, todas as circunstâncias experienciadas ao longo dos 

seus processos de vida, estes jovens demonstram uma enorme resistência perante as 

adversidades sentidas. Daí, que ao não deixarem de lutar e ao não desistirem de procurar 

algo de melhor para os seus futuros revelam-se resilientes a todos os obstáculos que 

tiveram de contornar. Os seus ingressos na instituição ESOM demonstram a sua 

capacidade de resiliência, ao predisporem-se a lutar pela sua integração social, 

ultrapassando ou evitando a exclusão social na qual se encontravam iminentes. 

O projecto ESOM está concebido no sentido de auxiliar os jovens a inverterem 

a situação na qual se encontram as suas vidas, disponibilizando-lhes um conjunto de 

mecanismos orientados para as especificidades e interesses de cada um deles. No fundo, 

a instituição fornece-lhes apoio e ferramentas para que possam ir de encontro e, 

posteriormente, concretizarem os seus desejos, interesses, objectivos, sonhos, 



A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre a Educação de 

Segunda Oportunidade na ESOM 

 

 

Página | 135  

 

aspirações, intenções para os seus futuros, ou seja, para conseguirem mudar as suas 

vidas. Tal como evidenciei no quarto capítulo, os formandos desta escola demonstram e 

relatam que sentem necessidade de modificarem as suas vidas, tendo como objectivos 

integrarem-se na sociedade, serem aceites por esta e pelos outros indivíduos sociais; 

procuram ter igualdade de oportunidades, aquela que lhes foi negada ao longo das suas 

vidas; lutam para não serem discriminados pelas suas diferenças referentes à sua classe 

social, cultura, religião e contexto sociofamiliar; e esperam ser reconhecidos como 

cidadãos, podendo usufruir em plenitude de direitos e deveres como qualquer outro 

cidadão. Neste seguimento, os jovens quando relatavam os objectivos para as suas vidas 

revelaram interesses e sonhos tão comuns, ou seja, tão «cândidos» a tantos outros, uma 

vez que projectam para os seus futuros a intenção de terminarem os seus processos 

educativos, conseguirem um trabalho que lhes possibilite a sua independência e auto-

sustentação, arranjarem uma casa e criarem uma família. Ou seja, desejos e sonhos 

carregados de valores morais e sociais impregnados na nossa sociedade, o que explicita 

que estes indivíduos procuram veicular as suas vidas ao modelo social ou à forma de 

viver que vigora na sociedade.  

No quinto capítulo, por sua vez, explano que a instituição, tendo em conta que 

estes jovens querem alterar os seus percursos de vida, promove e constrói estratégias 

que intensificam e possibilitam, a cada um dos casos, respostas que visem a solução dos 

seus problemas, bem como, fomentem a edificação de novas trajectórias. Daí, o projecto 

ESOM desenvolver-se segundo os conceitos de uma educação inclusiva, intercultural e 

motivacional, salvaguardando as especificidades, a igualdade de oportunidades e o 

direito à diferença a todos os seus formandos, tendo em conta as suas culturas e suas 

necessidades. A ESOM promove a educação na base da motivação, ao atrair e ao manter 

os indivíduos pelas suas componentes artísticas, vocacionais, desportivas e pessoais. 

Assim sendo, a escola, para além de ser um espaço de reprodução, é também um espaço 

de produção, permitindo e impulsionando a emergência de novos saberes e novas 

produções de conhecimentos, como bem ilustra Leite (1997). A formação é de carácter 

adaptativo às necessidades de cada um dos seus alunos, procurando deste modo 

empoderá-los no desenho do seu próprio processo educativo. 

Uma característica que é de ressalvar neste projecto é a fomentação de uma 

educação que se encerra no desenvolvimento de relações de proximidade entre 
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profissionais e formandos da ESOM, através das quais se criam laços de afectos, 

confiança, apoio, disponibilidade e respeito. Factores determinantes na intervenção a ser 

realizada e aplicada pela ESOM nos formandos, pois esta vertente humanizada e 

individualizada revela-se imprescindível no processo de maturação e de inserção social 

dos jovens. Por sua vez, a possibilidade de proporcionar a vivência de novas 

experiências aos jovens, como por exemplo os intercâmbios, as festas, os almoços de 

convívio e as actividades artísticas, revelam-se muito atractivas, educativas e 

emancipadoras, uma vez que lhes permite alargarem os seus horizontes, contactarem 

com realidades distintas, conviverem com culturas diferentes, conhecerem novos locais, 

pessoas diferentes e participarem em diversas actividades e eventos.  

Em suma, a ESOM assenta numa educação baseada nas necessidades e nos 

objectivos expressos pelos seus formandos, efectivando deste modo a igualdade de 

oportunidades e a realização de justiça social, ou seja, a sociedade através deste projecto 

colmata a injustiça e a desigualdade de oportunidades concretizadas por si, no passado, 

em relação a estes indivíduos. Neste sentido, ao longo do ano lectivo, a ESOM recria 

dinâmicas que promovem o desenvolvimento do sentido de cidadania e o sentimento de 

pertença enquanto cidadãos nos jovens, medidas que vão ao encontro aos objectivos de 

integração e de inserção na sociedade manifestados pelos mesmos. Através da parte 

vocacional da formação, o projecto visa a aquisição de qualificações que restituam os 

percursos escolares e promovam os futuros trajectos no mercado de trabalho, invertendo 

os processos de exclusão social em que os formandos se situavam. 

Assim sendo, o projecto ESOM surge como um desafio e uma resposta a esta 

realidade social, a da exclusão social e educativa, visto que se destina a jovens com 

baixas qualificações, em abandono escolar e em risco de exclusão social. Procura dar 

oportunidade a quem não a teve no momento oportuno, uma vez que a escola regular 

não se encontrava preparada para tal. É nesta medida que o Dr. Luís Mesquita afirma 

que “a escola precisa destes desafios externos. E o nosso esforço [o da ESOM] é (…) 

de interagir, de interpelar e de desafiar a escola, tentando transferir para (…) [esta] 

algumas das nossas experiências, [assim como] aprender com a escola (…) 

[promovendo a] aprendizagem mútua”
89

. Partindo deste principio, a ESOM fomenta 

estratégias que impulsionam o interesse pelo retorno à educação por parte destes jovens, 
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e distintas das que experienciaram no passado através do modelo educativo em que 

assentam as escolas regulares, o qual se configura “[num] modelo demasiado 

escolarizado, num modelo muito centrado no currículo, muito centrado nos 

instrumentos e nas metodologias escolares” (Dr. Luís Mesquita)
90

. Por essa razão, que 

o Dr. Luís Mesquita defende que é uma mais-valia para todo o Sistema Educativo 

Nacional existirem escolas com programas educativos diferentes, com propostas 

educacionais distintas daquela que se encontra em vigor enquanto modelo educativo a 

nível nacional. Neste seguimento, o Dr. Luís Mesquita, ainda, refere que “cada vez 

mais existem iniciativas [alternativas à proposta do modelo educativo nacional] e o 

próprio sistema educativo, através da Lei de Bases, prevê as várias modalidades de 

educação, as várias modalidades escolares e, por exemplo, extra escolares. (…) Hoje, 

essa diversidade é cada vez maior e, isso é um grande desafio à escola, o conviver com 

esta quantidade de iniciativas e aprender com este tipo de experiências”
91

. 

Ao longo do tempo, a ESOM através da aprendizagem que foi realizando e de 

conhecimento aumentado sobre a escola regular e da sociedade, construiu e constrói 

respostas distintas e diferentes com o intuito de puder chegar aos seus formandos e aos 

seus objectivos, efectivando-se enquanto um desafio e uma acção de intervenção social 

e educacional. É neste sentido, que as funções desempenhadas e as acções projectadas e 

realizadas por um educólogo tornam-se relevantes no desenvolvimento deste projecto, 

tal como refiro no sexto capítulo. Na equipa de profissionais da ESOM, encontra-se 

uma licenciada das Ciências da Educação, a qual configura o papel e a importância que 

esta ciência assume perante a sociedade e a educação, uma vez que os seus discípulos 

têm como particularidades a aceitação pelo outro enquanto ser individual e único; a 

capacidade de realizar uma escuta sensível em relação ao outro, procurando conhecê-lo, 

auxiliando-o e apropriando-se dos seus sentidos e significados, intervindo socialmente 

com os sujeitos e indo ao encontro dos interesses e necessidades expressas pelos 

mesmos, tendo por base o estabelecimento de relações entre sujeito e interventor. 

Neste seguimento, ou seja, no sétimo capítulo, realizei uma reflexão sobre o 

estágio que desenvolvi na ESOM, relatando o que realizei ao longo do tempo, como por 

exemplo a intervenção, a mediação, a formação, investigação, assim como, as minhas 
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constatações e conclusões acerca de todo o meu trabalho e do projecto em si. De facto, a 

efectivação do estágio possibilitou-me contactar com um contexto real, permitiu-me 

colocar em prática os conhecimentos teórico-académicos adquiridos ao longo da 

licenciatura, facultou-me ferramentas para a minha construção enquanto profissional das 

Ciências da Educação, e consentiu-me explorar e aplicar metodologias de investigação, 

as quais descrevo no capítulo anterior. 

O projecto ESOM através da sua proposta de educação alternativa, este ano 

recebeu o primeiro prémio do “Reconhecimento à Educação 2009/2010” na área da 

formação profissional, concurso promovido pelo fórum “Ensino do Futuro: Escolas para 

o Século XXI”. Facto que demonstra e evidencia que esta instituição através dos seus 

pressupostos e objectivos, do trabalho desenvolvido, da educação, formação e da 

intervenção realizadas, alcança um sentido e um significado de grande relevo nas vidas 

dos sujeitos que envolve, na educação e na sociedade. Os próprios jovens mencionam, 

nos seguintes testemunhos, o que puderam encontrar e o que conseguiram concretizar 

durante este projecto e com a ajuda do mesmo.  

-“Desde que vim para aqui, isto ajudou-me muito… e também uma pessoa 

cresce”EC92; 

-“Mudou muita coisa…Em relação aos estudos… Nunca estudei tanto na vida. 

Mudou…mudou a minha forma de estar. Estou mais direitinho… Ajudou-me a melhorar, a ser 

sincero… ajudou-me a enfrentar as coisas… (…) Incentivou-me muito”EM93; 

-“Tudo. A vadiice… o encaixar na cabeça os estudos, que é importante…Contribuiu 

para uma mudança positiva”EF94; 

-“Para melhor. Porto-me melhor… não respondo tanto. Era um desastre na escola 

antiga. Agora não… agora é diferente… está melhor”EZ95; 

-“A nível escolar está muito melhor… Como eu não queria a escola e estava mesmo 

desinteressado na escola, acho que está muito melhor… Até porque agora tenho a 

oportunidade de fazer o 9º ano e só não o faço se não quiser… E a nível profissional, como 

estou atirar o curso de cozinha posso seguir uma arte… que é a arte de cozinha… acho que é 

bom, ao menos já tenho alguma coisa”ER96. 

Contudo, este projecto não é uma resposta universal para todos os problemas 

sociais e educacionais nem para todos os jovens, uma vez que há sujeitos que não se 
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 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Zulo”. 
96

 Excerto da entrevista realizada ao aluno “Rogério”. 
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conseguem enquadrar neste contexto e acabam por abandonar, apesar de a escola 

mobilizar todos os mecanismos em sentido contrário. No entanto, é de salientar que o 

projecto só alcança os seus objectivos de partida se os seus formandos assim 

entenderem, ou seja, não se pode obrigar ninguém a ser alvo de uma intervenção ou a 

frequentar e a realizar actividades que não desejam. Por essa razão, é importante 

ressalvar todos os passos e todos os casos bem sucedidos que esta instituição tem 

desenvolvido e obtido. Os poucos jovens que foram envolvidos no projecto, ao longo 

destes dois anos, e que conseguiram alcançar os seus objectivos traçados ao longo de 

todo o seu percurso na ESOM, traduzem-se em menos casos de jovens alvo de exclusão 

social e educacional.  

Em suma, o projecto ESOM revela-se útil ao interesse público de toda a 

sociedade e, desta forma, podemos julgar que terá continuidade no decorrer do futuro, 

tendo em conta os sistemáticos problemas de abandono escolar e de exclusão social 

vivenciados por inúmeros jovens da nossa sociedade. Assim sendo, penso que faz todo 

o sentido terminar com algumas palavras proferidas pelo Dr. Luís Mesquita em relação 

a este assunto.  

 

“O futuro irá dizer se continua a ser útil, a ser necessário. Infelizmente, este 

problema, o abandono escolar e as baixas qualificações dos jovens é um fenómeno muito 

estrutural e muito extenso. (…) Os sistemas vão melhorando, todos estes indicadores nos 

últimos anos têm vindo a melhorar (…) Mas não tão depressa quanto precisaríamos, por um 

lado, porque o problema social persiste e, por isso, acho que esta resposta será necessária 

ainda por muitos anos. Por outro lado, acho que este campo, que estamos a abrir, ou em que 

temos vindo a trabalhar é um campo que tem muitas potencialidades e pode ser explorado em 

muitos sentidos. É o campo da formação dos jovens pouco qualificados mas é, também, o 

campo das respostas sociais, do alojamento, do emprego, da saúde, da cultura, da justiça, da 

participação dos jovens… Acho que este projecto e estas iniciativas sociais, estes apoios 

sociais e socioeducativos aos jovens têm de se multiplicar. É preciso multiplicar oportunidades 

formativas mas é preciso, também, multiplicar oportunidades sociais. Eu espero, portanto, que 

este projecto não só continue a fazer o que tem vindo a fazer mas como, também, se possa 

alargar para outras áreas de intervenção”97. 
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 Excerto da entrevista realizada ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM. 
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Anexo I: 

Entrevista ao Dr. Luís Mesquita, director da ESOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevistadora: Como é que surgiu o projecto AE2O? 

Prof. Luís: Surgiu primeiro com a identificação de um problema por parte de um grupo de 

professores, que ao longo da sua carreira foram-se dando conta deste problema, do abandono 

escolar, das baixas qualificações dos jovens, e que a um dado momento por várias 

circunstâncias resolveu tomar uma iniciativa e constituir uma associação e fazer uma proposta… 

Existem outros detalhes que têm a ver com o porquê que foi naquele momento, quais eram as 

características da resposta. Isso deveu-se ao nosso contacto com esta rede europeia e, 

particularmente, com uma escola Dinamarquesa. Durante uma visita de estudo com um grupo 

de alunos demo-nos conta desta realidade europeia, da existência deste movimento europeu que 

nos pareceu que fazia sentido em Portugal… Aliás Portugal tinha estado ligado a esse 

movimento no inicio. Portanto, acho que são esses os dois elementos, esta vontade de querer 

responder ao problema e esta oportunidade, no fundo, da rede europeia. 

 

Entrevistadora: Em quê que consiste? 

Prof. Luís: É uma pequena associação não governamental, que resultou da associação de um 

conjunto de profissionais, quase todos professores que se juntaram com o objectivo principal de 

abrir uma escola de segunda oportunidade. É uma associação relativamente jovem, fundamo-

nos em 2005 e ao longo do tempo tem promovido outras iniciativas, mas sempre com o 

objectivo de procurar abrir um campo de possibilidades, por um lado como uma resposta a esta 

necessidade social – qualificar os jovens, mas por outro lado também o de explorar novas 

metodologias, novas abordagens em educação, ou seja, desafiar também o sistema educativo a 

ajustar-se e adaptar-se. 

 

Entrevistadora: Que tipo de público abrange a escola que está ligada à associação? 

Prof. Luís: A escola dirige-se, porque é um dos critérios da rede europeia, a um público dos 15 

aos 25 anos. No caso português, no nosso caso, o nosso objectivo era atender jovens fora da 

escolaridade obrigatória. Era assim até agora antes da aprovação da Lei de Bases, antes do 

alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos. Agora já não é assim e teremos que 

reformular, mas é esse o leque das idades, dos 15 aos 25 anos. 

  

Entrevistadora: Qual a necessidade da existência desta escola? 

Prof. Luís: É a existência de um problema social, vasto e estrutural. O abandono escolar, para 

nós, é um problema estrutural do nosso sistema, aliás em geral dos sistemas educativos, que 

resulta do processo de massificação do sistema educativo e do alargamento da escolaridade 

obrigatória. Acho que tem a ver com estes dois fenómenos, com a massificação e com o 

alargamento da escolaridade obrigatória. Estes dois fenómenos transformaram o abandono 

escolar num processo estrutural, num dado estrutural do sistema, por exemplo houve números 

recentes sobre o abandono, ou seja a saída de jovens sem o 12º ano à volta dos 40%. E como 

não tende a baixar é um número estrutural, apesar de todas as medidas, das mudanças e das 

melhorias. Por vezes, até tem aumentado umas décimas, anda pelos 40% e não desce, ou seja, 

não muda. Portanto, a necessidade é a de responder e contribuir, com um modesto contributo, 

para inverter este fenómeno estrutural. 



 

 

 

Entrevistadora: Anteriormente ao projecto era professor numa escola regular, tal facto ajudou-o 

a constatar a existência de desigualdades no sistema educativo regular?   

Prof. Luís: Foi assim que tudo começou, eu e outros colegas que nos fomos dando conta desse 

problema na nossa pratica diária, há miúdos a quem a escola, ou seja, miúdos que não se 

enquadram nas ofertas regulares e que as ofertas escolares têm dificuldade em enquadrar, sendo, 

por assim dizer, um fenómeno dialéctico, mutuo. O abandono escolar é feito por estes dois 

movimentos, da decisão dos jovens em abandonarem mas, também da incapacidade e da pouca 

vontade ou falta de vontade das escolas em… 

Entrevistadora: Colmatarem esse facto? 

Prof. Luís: Exactamente, ao não procurarem soluções. 

  

Entrevistadora: Acha que a escola regular é, actualmente, um meio de promoção da inclusão e 

da igualdade ou que esta, ainda, está pensada para o chamado aluno "cliente ideal"? 

Prof. Luís: Em primeiro lugar, o ensino público é um bem importante, um bem social 

importante, que tem que ser defendido, aperfeiçoado. Tem havido uma evolução do sistema 

público de ensino, há muitos aspectos que têm vindo a serem melhorados e por isso, o sistema 

responde, hoje, de uma forma diferente, não só temos muitas escolas com mais recursos, mais 

capacidades, mais equipamentos e etc…mas, também, temos vindo a assistir a um fenómeno de 

diversificação das ofertas, da adaptação… o sistema tem feito um esforço de adaptação aos 

públicos. De qualquer forma, há um conjunto de modelos, designado por muitos como modelo 

escolar. O modelo escolar permanece. Mas o que é o modelo escolar? O modelo escolar é um 

conjunto de elementos e o que o caracteriza (o que eu acho mais importante) é o de se pretender 

que os jovens se enquadrem numa proposta e não ao contrário. Ou seja, existe uma proposta, e a 

proposta curricular é anterior ao público, o público é indiferente. 

 

Entrevistadora: Ou seja, embora já tenham a promoção da iniciativa da inclusão o sistema de 

ensino ainda está fundamentado, uma vez que ainda tem esse parâmetro, para o aluno chamado 

aluno “cliente ideal”? 

Prof. Luís: Sim. O que se passa é que o currículo é invariável e a variável são os alunos. Essa é 

a principal fragilidade do sistema educativo e do modelo escolar. É essa conjugada com outras, 

como por exemplo o predomínio da avaliação e não da formação… 

Entrevistadora: Especialmente a avaliação quantitativa? 

Prof. Luís: Sim, ainda está muito formatado para avaliar, avaliar por comparação e não para 

formar, para desenvolver competências. 

  

Entrevistadora: Acha que o sistema educativo regular algum dia será capaz de salvaguardar a 

igualdade de oportunidade a todos os sujeitos?   

Prof. Luís: … Eu não tenho uma posição de hostilidade ou de preconceito em relação ao ensino 

regular. Eu sou professor do ensino regular, do ensino público. O ensino público cumpre uma 



 

 

função social muito importante e, hoje em dia, a defesa da escola pública está na ordem do dia. 

A escola pública tem vindo a adaptar-se aos novos tempos, aos novos desafios. A escola de hoje 

não é a mesma escola, que era quando eu entrei no ensino à 30 anos atrás, é uma escola 

diferente. É um processo de adaptação e tem vindo a adaptar-se de forma muito heterogénea, 

nuns sítios melhor, nuns sítios pior, depende muito dos actores. O sistema vive muito dos 

actores, da iniciativa destes e por isso há escolas que o fazem melhor que outras. Mas, também, 

acho que o sistema não é suficiente. Não exactamente o sistema, porque acho que a nossa escola 

também faz parte do sistema, se entendermos o sistema de uma forma muito aberta. O conjunto 

das iniciativas educativas de qualificação dos portugueses são o sistema educativo português e 

nesse sentido, nós também fazemos parte. Este sistema é composto por iniciativas públicas e por 

outro tipo de iniciativas. Quanto ao se a escola pública alguma vez será capaz, acho que a 

pergunta deveria ser mais qual é que é a velocidade dessa sua adaptação? E nesse caso, talvez, 

pudéssemos ir mais longe e mais depressa. Mas acho que a escola precisa destes desafios 

externos. E o nosso esforço é, também, de interagir, de interpelar e de desafiar a escola, 

tentando transferir para a escola algumas das nossas experiencias, e aprender com a escola… Há 

aqui uma aprendizagem mútua. 

Entrevistadora: Acaba por ser um trabalho em conjunto, ou seja, um acaba por colmatar ou 

compensar o outro?  

Prof. Luís: Sim, mas não diria tanto compensar. São mais experiencias que se desafiam. A 

escola precisa de … lembro–me, por exemplo, do Joaquim Azevedo, com quem colaboramos 

agora, que defende uma coisa a que chama de “agências de apoio às escolas”. Nós somos uma 

espécie de “agência de apoio às escolas” ou, pelo menos, temos esta intenção, ou este trajecto. 

Nós desenvolvemos no interior desta experiencia um conjunto de abordagens e de metodologias 

que podem ser úteis e serem transferidas para outros contextos escolares. O sistema precisa 

destas iniciativas experimentais que trabalham com mais liberdade e sem tantos 

constrangimentos, elas são necessárias à sua evolução, ao seu desenvolvimento. Portanto, não 

tenho uma visão pessimista da escola. 

    

Entrevistadora: Na sua opinião, caminhamos para uma era educacional em que haverá a 

necessidade de existirem, cada vez mais, respostas alternativas à escola regular ou para o 

desaparecimento destas? 

Prof. Luís: Acho que existiram sempre. Sempre existiram e sempre existirão. Há a questão do 

conceito, o que é a escola regular? As escolas privadas, no meu ponto de vista, também, são 

escolas regulares, porque estão organizadas segundo um modelo… 

Entrevistadora: Do sistema educativo nacional? 

Prof. Luís: Exactamente. Num modelo demasiado escolarizado, num modelo muito centrado no 

currículo, muito centrado nos instrumentos e nas metodologias escolares. Mas cada vez mais 

existem iniciativas e o próprio sistema educativo através da lei de bases prevê as várias 

modalidades de educação, as várias modalidades escolares e, por exemplo, extra escolares. Isso 

faz tudo parte do sistema e, hoje, essa diversidade é cada vez maior. E isso é um grande desafio 

à escola, o conviver com esta quantidade de iniciativas e aprender com este tipo de experiencias. 



 

 

 

Entrevistadora: O quê que os formandos esperam da ESOM quando a procuram? 

Prof. Luís: Esperam uma oportunidade. Esperam uma experiencia diferente. Esperam não 

repetir… Acho que os miúdos quando vêm para cá sentem que estão encalhados, de alguma 

maneira, e têm um problema que precisam de resolver, mas a escola, tal como a conhecem, não 

é a resposta a esse problema.  

Entrevistadora: Sentem-se uns incompreendidos no sistema regular? 

Prof. Luís: Sim. Incompreendidos mas, também, rejeitados. Foi uma experiencia que eles 

fizeram e em que fracassaram, portanto, têm muita dificuldade em regressarem a essa escola que 

os rejeitou e que eles rejeitaram, também. Aqui, eles procuram uma coisa diferente, uma 

oportunidade diferente. Como muitas vezes não sabem o que fazemos aqui, vêm com a 

esperança de terem uma experiencia em que sejam bem sucedidos e têm sobretudo a vontade de 

mudarem, um bocado a vida deles. Procuram um caminho diferente. Eles não estão satisfeitos 

com a vida que têm e esperam que a escola possa ajudá-los a terem uma vida melhor. É, um 

pouco, a expectativa deles.  

 

Entrevistadora: O quê que esta escola tem de diferente? 

Prof. Luís: Há uma proximidade entre os adultos e os jovens, entre os formadores e os 

formandos… mas como nem todos são formadores, eu prefiro dizer, entre os técnicos ou os 

adultos e os jovens em formação. Existe, de facto, uma relação de proximidade muito forte que 

por vezes não se sente tanto nas escolas. É uma proximidade por um lado afectiva, de calor 

humano, de carinho…mas é uma proximidade, também, de disponibilidade, de interesse, de 

verdadeiro interesse pelos problemas dos jovens, de abertura, de empenho e de envolvimento. 

Acho que os jovens apreciam isso. E encontram isso, muitas vezes, pele primeira vez. Eles 

próprios dizem que nunca tinham estado numa escola em que fossem tão bem acolhidos. Por 

isso, acho que é um elemento importante. Existe a diferença ao nível da proposta de formação 

que é uma organização muito flexível. 

Entrevistadora: Aqui cada um tem o seu tempo e as suas necessidades? 

Prof. Luís: Exacto. Nós no fundo fazemos aquilo que for preciso para responder a cada um dos 

jovens. Por um lado, não temos os constrangimentos que as escolas regulares têm. Isso por um 

lado é uma vantagem mas por vezes é, também, um problema, pois exige-nos constantemente 

um esforço de criatividade, de imaginação e de eficácia, o que coloca alguma insegurança em 

toda a organização. Porque, quando as respostas estão muito formatadas não há forma de nos 

enganarmos e, neste sentido, a escola nunca se engana porque todas as coisas estão muito 

formatadas, estão muito tipificadas, para cada tipo de situação existe uma resposta tipificada. 

Nós, aqui, não temos nenhuma espécie de tipificação, embora com a experiencia vamos 

aprendendo que para determinado tipo de situações as respostas que se têm vindo a mostrar 

mais eficazes são estas ou aquelas, ou seja, a experiencia vai-nos indicando. 

Entrevistadora: Não há as chamadas receitas universais? 

Prof. Luís: Exactamente. E isso coloca alguma instabilidade na organização, porque por vezes 

os técnicos ressentem-se disso, acham que falta organização, é uma das críticas mais recorrentes 

durante estes dois anos de experiencia. Mas essa falta de organização, num certo sentido, faz 



 

 

parte da nossa proposta, nós não queremos ter a organização no limite, entendamos por isto que 

nós não queremos ter respostas prévias às perguntas. Nós queremos responder às perguntas, não 

queremos preparar respostas prévias, as respostas são posteriores às perguntas. Isto tudo é a 

flexibilidade à proposta de formação. Outra coisa que esta escola tem de diferente, e que é uma 

característica desta escola, tem a ver com o entusiasmo e a motivação, é uma proposta 

motivacional. O que se pretende é que os jovens estejam envolvidos na formação e, a única 

forma das pessoas aprenderem é envolverem-se na formação. Com estes jovens isso é muito 

evidente, se eles não estiverem envolvidos na formação, não só não aprendem como nem sequer 

vêm, abandonam pura e simplesmente. Portanto, este desafio da motivação, nós, fazemo-lo 

muito pelo lado dos interesses juvenis, das artes, das novas tecnologias, das actividades práticas 

e vocacionais, dos interesses profissionais, das actividades desportivas, culturais… Esta 

proposta tem-se vindo a desenvolver apostando na centralidade das artes e, no geral, nas 

metodologias não formais que têm a ver com as actividades artísticas mas, também, com 

dinâmicas e instrumentos que conseguem este objectivo, o de entusiasmar, envolver os jovens e 

mantê-los ligados à formação. Isto é um traço característico, mas há muitas mais outras coisas.  

 

Entrevistadora: Acredita que a ESOM tem a capacidade de modificar a vida dos jovens que a 

frequentam? 

Prof. Luís: Acredito. E para além de acreditar nós temos visto sinais disso, existem muitos 

sinais de mudanças profundas nas vidas dos jovens. Gente que entrou aqui com um certo tipo de 

estratégias e de experiencias de vida e, que deram a volta, conseguiram inverter, mudar esses 

rumos de vida. Mas, é claro que, esses trajectos de vida têm de ser muito bem sustentados, 

muito bem acompanhados. Ou seja, as mudanças são importantes, existem aqui mudanças de 

rumos para muitos destes jovens, mas depois estes novos trajectos de vida têm de ser 

acompanhados e sustentados. Isto é, o desafio deste projecto, não só deste projecto, mas 

também dos sistemas de suporte social, é o de continuar a apoiar estes jovens, confirmar as 

apostas, as suas decisões. Porque um jovem que decide abandonar uma estratégia de 

sobrevivência, que passe pelas drogas, para formas mais responsáveis e satisfatórias de 

integração social, enfrenta, depois, muitos problemas, os salários baixos, os trabalhos precários, 

as dificuldades de alojamento e etc… E, portanto, a experiencia anterior nunca desaparece da 

sua memória e funciona quase como uma retaguarda de segurança, pois se tudo correr mal… 

Entrevistadora: Volta aquilo em que estava? 

Prof. Luís: Exactamente. Evidentemente que as vidas pertencem às pessoas, não somos donos 

das vidas dos outros, e cada jovem terá a vida que quiser ter. Mas a gestão das suas vidas 

precisa do apoio de outros. 

Entrevistadora: Isto é, dar-lhes confiança e incutir-lhes a auto-confiança? 

Prof. Luís: Sim, por um lado isso. Nós, isso, vamos fazendo pois os jovens quando têm um 

problema, uma dificuldade, uma alegria, qualquer coisa que queiram partilhar, fazem isso 

muitas vezes connosco. Mas depois não é só isso, precisamos de sistemas sociais mais fortes, 

mais presentes. Se um jovem precisa de uma casa seria necessário encontra formas de conseguir 

uma renda social, uma casa com renda económica. É importante que os jovens tenham um 

emprego e que os empregos sejam relativamente estáveis, não digo para toda a vida mas que 

tenham alguma estabilidade, que tenham um salário minimamente compatível com as suas 

necessidades. 



 

 

Entrevistadora: Ou seja, formas de os manter longe das estratégias de sobrevivência que 

tiveram no passado? 

Prof. Luís: Sim. Construir e aproximar os seus trajectos e percursos dos seus sonhos e dos seus 

desejos. 

 

Entrevistadora: Acha que a ESOM é uma resposta às necessidades da sociedade? 

Prof. Luís: Acho que sim. Acho que é uma resposta a esta necessidade social, que é uma série 

de jovens a quem, realmente, o estado deve este serviço. A educação é um direito de todos. E 

existe um conjunto de jovens, que por um conjunto de circunstâncias, nem todas por sua 

responsabilidade, que estão fora da escola, estão muito diminuídos perante os outros no acesso 

ao emprego, no acesso às oportunidades. Portanto, o estado tem a obrigação de assegurar a 

educação a estes jovens. O estado faz isso através de nós e através de outras iniciativas como 

nós. Não é nenhum exercício de caridade, antes pelo contrário é o exercício de uma obrigação 

constitucional. 

    

Entrevistadora: Que futuro visiona para a ESOM? 

Prof. Luís: O projecto é sempre transitório… É difícil pensar no futuro assim a longo prazo. O 

projecto desenvolveu-se numa circunstância e numa altura em que fez sentido, e encontrou as 

condições para se realizar. O futuro irá dizer se continua a ser útil, a ser necessário. 

Infelizmente, este problema, o abandono escolar e as baixas qualificações dos jovens é um 

fenómeno muito estrutural e muito extenso. Nesse sentido, acho que isto será necessário por uns 

bons anos. Há aqui um factor de inércia… Os sistemas vão melhorando, todos estes indicadores 

nos últimos anos têm vindo a melhorar. A mesma coisa se passa com o analfabetismo, à medida 

que os mais velhos morrem as taxas de analfabetismo vão melhorando. E por isso, à medida que 

se generaliza o acesso à escola das crianças, com o passar dos anos este problema dos jovens 

excluídos vai melhorando. Há aqui um efeito de inércia… Mas não tão depressa quanto 

precisaríamos, por um lado porque o problema social persiste e por isso, acho que, esta resposta 

será necessária ainda por muitos anos. Por outro lado, acho que este campo, que estamos a abrir 

ou, em que temos vindo a trabalhar é um campo que tem muitas potencialidades e pode ser 

explorado em muitos sentidos. É o campo da formação dos jovens pouco qualificados mas é, 

também, o campo das respostas sociais, do alojamento, do emprego, da saúde, da cultura, da 

justiça, da participação dos jovens…Acho que este projecto e estas iniciativas sociais, estes 

apoios sociais e socioeducativos aos jovens têm de se multiplicar. É preciso multiplicar 

oportunidades formativas mas é preciso, também, multiplicar oportunidades sociais. Eu espero, 

portanto, que este projecto não só continue a fazer o que tem vindo a fazer mas como, também, 

se possa alargar para outras áreas de intervenção.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: 

Entrevistas realizadas a alguns dos Jovens da ESOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista à Carla 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Carla: Porque não gostava. 

Entrevistadora: O quê que não gostavas na escola regular? 

Carla: Tudo… 

Entrevistadora: Tudo o quê?! 

Carla: Não gostava da escola, das aulas, de fazer fichas, de trabalhar… dos trabalhos de casa… 

não gostava de nada 

Entrevistadora: De nada mesmo?! Não te identificavas? 

Carla: Não. 

Entrevistadora: Achavas que os conteúdos e a forma como a escola era dada…fazia com que 

não te identificasses? 

Carla: Aulas de 90 minutos eram demais para mim… era muito tempo para mim… e estar 

sempre a ouvir a professora... 

Entrevistadora: Não conseguias? Não te identificavas mesmo? 

Carla: Não. 

Entrevistadora: O que fizeste durante o período após desistires da escola?  

Carla: Estive em casa. 

Entrevistadora: E o quê que fazias em casa? 

Carla: Nada… Limpava e depois ia sair… 

Entrevistadora: O quê que fazias quando ias sair? 

Carla: Ia ter com os meus amigos… 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar, já alguma vez consumiste algum 

tipo de droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Carla: … já… 

Entrevistadora: O quê que fizeste? 

Carla: Já… já assaltei casas para ir para as piscinas… já roubei… 

Entrevistadora: O quê que roubaste? 

Carla: Várias cenas… roubava com o pessoal que parava…  

Entrevistadora: Mas roubavas o quê?! Carros? Casas? Artigos de lojas? 



 

 

Carla: Carros…ou seja, eles roubavam e eu ficava a ver… 

Entrevistadora: Só a vigiar? Mas era só carros ou era mais…? 

Carla: Era só carros…enquanto eles roubavam alguém tinha que estar a ver… 

Entrevistadora: E já alguma vez consumiste algum tipo de droga? 

Carla: Droga, droga?! Não! Fumava “ganza”. 

Entrevistadora: E mais alguma coisa? 

Carla: E erva… 

Entrevistadora: O que te levou a tal? O quê que te levou a começares a consumir algumas 

drogas? 

Carla: É fixe. 

Entrevistadora: Mas porque te apeteceu ou porque te obrigaram? Ou porque os outros também 

fumavam? 

Carla: Porque me apeteceu. 

Entrevistadora: E o quê que te levou a entrar o jogo dos roubos dos carros? 

Carla: Nada…sei lá… 

Entrevistadora: Foi porque acompanhavas o grupo? Era para acompanhares e para não ficares 

de fora? 

Carla: Foi. 

Entrevistadora: Como é que chegaste à ESOM? 

Carla: Eu tive muitos problemas… estava no hospital… a minha psicóloga veio falar comigo… 

e eu disse-lhe que queria vir para aqui, porque a minha prima andava aqui na altura… Ela disse-

me para ir falar com o dono da escola… Depois falei com o meu assistente social… ele teve 

uma reunião com a escola para ver se eu podia vir para aqui, para esta escola… e eles (escola) 

deixaram-me vir. 

Entrevistadora: Posso saber que tipo de problemas é que tinhas para estares no hospital? 

Carla: Tomava muitos comprimidos… muitos xanax… 

Entrevistadora: Porquê que tomavas os xanax? 

Carla: Por causa dos problemas. 

Entrevistadora: Que problemas é que tinhas? 

Carla: … Andava mal… e então tomava comprimidos… 

Entrevistadora: Os comprimidos eram para te acalmares ou eram tentativas de algo mais? 



 

 

Carla: … Um bocadinho… 

Entrevistadora: O quê que te levou a tal? 

Carla: …Muita coisa… 

Entrevistadora: Pressões? 

Carla: Sim… 

Entrevistadora: Com o grupo? Com a família? Com o namorado? 

Carla: Com o namorado… 

Entrevistadora: Mas já passou? 

Carla: Já. 

Entrevistadora: Então, foi às pessoas que te conheciam que conseguiste vir para aqui. E 

quiseste vir por tudo o que a tua prima te contava sobre a escola. O que encontraste na ESOM? 

Carla: Aquilo que eu queria. 

Entrevistadora: O quê que tu querias? 

Carla: Uma escola diferente. 

Entrevistadora: O quê que esta escola tem de diferente das outras? 

Carla: Posso fumar, podemos sair quando queremos das salas, não tem os 90 minutos, não 

temos trabalhos de casa, não temos que estar sempre a escrever e a fazer testes…é fixe. 

Entrevistadora: Ou seja, é mais prática e dá-vos mais liberdade… e vai mais ao vosso encontro. 

Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Carla: Um bocado… um bocado… eu cresci um bocado. 

Entrevistadora: Cresceste devido à escola? Devido, aquilo que encontraste aqui?  

Carla: Sim… 

Entrevistadora: Achas que tudo isto te favoreceu? 

Carla: Yea! Um bocadinho… 

Entrevistadora: Ajudou a mudar? 

Carla: Yea! Ajudou. 

Entrevistadora: Em quê que a ESOM contribuiu para a tua mudança? 

Carla: Foi o pessoal que me ajudou um bocado… 

Entrevistadora: Que pessoal? 

Carla: Os do ano passado… 



 

 

Entrevistadora: Os do ano passado, porquê? 

Carla: Porque eram diferentes… 

Entrevistadora: Então, o quê que te levou a continuar este ano? 

Carla: Porque eu reprovei e sei que só faço o 6º ano aqui. Não vou conseguir em mais nenhuma 

outra escola. 

Entrevistadora: Foi só nisso que a escola contribuiu para a tua mudança? 

Carla: Não. É diferente… é uma escola diferente… 

Entrevistadora: O quê que é diferente? Achas que as pessoas te são mais próximas e isso 

contribui para a mudança? A escola, os professores, os técnicos são parecidos com os das 

escolas regulares? 

Carla: Não tem nada a ver! 

Entrevistadora: Então, achas que é o facto de ser diferente que ajuda na mudança? Em quê que 

sentiste que te ajudou e o que te faz mudar aos poucos? 

Carla: Desde que vim para aqui…isto ajudou-me muito… e também uma pessoa cresce… 

Entrevistadora: Cresce porquê? O quê que te exigiram aqui de diferente e que te fez crescer? 

Carla: Tanta coisa…mas é diferente… de uma maneira diferente… 

Entrevistadora: Achas que mudaste para melhor ou para pior? 

Carla: Para melhor. 

Entrevistadora: Como é que tu avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? 

Carla: Sempre soube que era diferente mas não tem nada a ver com aquilo que estava a 

pensar… 

Entrevistadora: Então antes como é que tu achas que era a tua vida? 

Carla: Era uma grande seca naquela escola e estava saturada de ali andar… 

Entrevistadora: E depois de vires para aqui? 

Carla: É fixe… está-se bem… 

Entrevistadora: Que modelo de vida tu segues e pelo qual tu lutas? ...Ou seja, em quê que tu te 

inspiras na sociedade ou, o quê que desejas da sociedade?  

Carla: Eu quero fazer o 6º ano e talvez o 9º ano… Eu quero fazer o 6º ano… pois se um dia 

quiser fazer um curso não tenho que ficar “sentada”… 

Entrevistadora: Então, por assim dizer inspiras-te no modelo que a sociedade “exige”, alguém 

que se esforça, alguém que luta pelas suas coisas e que leva uma vida “dita certinha”?! Ou achas 

que tens uma “inclinação” para “adorares” a vida de gang?! 



 

 

Carla: Não vou dizer que não gosto, porque gosto… claro que curto totil parar com eles…e 

ando… 

Entrevistadora: Achas que os assaltos que fazias, eram estratégias de sobrevivência? Gostavas 

mesmo de fazer aquilo? 

Carla: Era desporto… Não gosto… já não faço… era só quando era mais novita… Agora quero 

fazer o 6º ano… isso era quando era miúda… 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? Já disseste que queres fazer o 6º 

ano, e mais? 

Carla: Quero trabalhar e ir viver sozinha. 

Entrevistadora: Queres ser independente? 

Carla: Sim. Não quero depender de ninguém. 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Carla: Para já tenho que fazer o 6º ano e depois continuar… 

Entrevistadora: Continuar… o quê? 

Carla: Arranjar um emprego e tirar um curso… 

 

Entrevista ao Lira 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Lira: Porque fui expulso. 

Entrevistadora: Porquê que foste expulso? 

Lira: Por excesso de faltas. 

Entrevistadora: Porquê que faltavas? 

Lira: Para ir jogar à bola e jogar ping-pong e para ir para o bairro brincar com os meus 

amigos… 

Entrevistadora: O quê que te levava a substituir as aulas por essas actividades? 

Lira: Porque não gostava das aulas. 

Entrevistadora: Porquê que não gostavas? 

Lira: Porque não gostava… 

Entrevistadora: Mas não gostavas de quê? 

Lira: Não gostava… simplesmente não gostava. 

Entrevistadora: O quê que fizeste durante o período após desistires da escola? 



 

 

Lira: Fui trabalhar… e também andei sem fazer nada… 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste algum 

tipo de droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Lira: Fumei umas “ganzas”. 

 Entrevistadora: A nível de crimes, nada? 

Lira: Nada. Nunca matei ninguém. 

Entrevistadora: Porquê que começaste a consumir drogas? 

Lira: Sei lá! ...Deram-me para experimentar e acabei por fumar… mas foi por pouco tempo. 

Entrevistadora: Foi por os teus colegas ou o grupo fumarem? Foi pela pressão? 

Lira: Não, a mim nunca ninguém me pressionou a nada… perguntaram-me queres fumar e eu 

disse está-se bem, dá aí que eu fumo. Dava umas “mocas”, aquilo. 

Entrevistadora: Achavas isso interessante? 

Lira: Não, não achava interessante. 

Entrevistadora: Mas naquele momento gostavas? 

Lira: Era… 

Entrevistadora: O quê que te levou a tal? Era para espaireceres, para te divertires com o grupo? 

Porque toda a gente fumava? 

Lira: Porque toda a gente fumava… 

Entrevistadora: Como é que chegaste à ESOM? 

Lira: Foi através de um amigo que me falou deste curso… e eu vim cá inscrever-me. 

Entrevistadora: Ele já tinha andado cá? 

Lira: Não. Tinha sido um amigo dele. 

Entrevistadora: Achaste que era aliciante? 

Lira: Sim. 

Entrevistadora: O quê que encontraste nesta escola? 

Lira: Muita coisa… 

Entrevistadora: O quê? O quê que encontraste de diferente aqui? 

Lira: Algumas disciplinas, que nunca tive. 

Entrevistadora: O que te manteve aqui? 

Lira: O que me manteve aqui foi tirar o 9º ano. 



 

 

Entrevistadora: Mas nesse caso também poderias ter ficado na escola regular… 

Lira: Não, não podia porque já tinha passado da idade… 

Entrevistadora: Mas, então o quê que te fez ficar e não desistir desta escola? Foi só o teres de 

tirar o 9º ano ou esta escola, também, conferia-te coisas diferentes? 

Lira: Também… também me conferia coisas diferentes… 

Entrevistadora: O quê? As aulas aqui são diferentes, as pessoas são diferentes…? 

Lira: Sim… são diferentes… são mais calorosos e mais tolerantes. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Lira: Não especificamente! 

Entrevistadora: Não viste nenhuma alteração na tua vida? 

Lira: Não… conheci mais rapazes… mais nada de especial… 

Entrevistadora: E na tua vida não teve nenhum efeito? 

Lira: Ainda não… pode vir a surtir mas ainda não surtiu… 

Entrevistadora: Então achas que esta escola não contribuiu para nenhuma mudança em ti? 

Lira: …Contribuiu… 

Entrevistadora: Em quê? Estás mais responsável?! Tens os teus objectivos mais definidos?!... 

Lira: Tenho… tenho os meus objectivos mais bem definidos e tenho um pouco mais de 

responsabilidade do que aquela que tinha… 

Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? 

Lira: O meu percurso de vida antes de vir para aqui era bom e era mau. 

Entrevistadora: Em quê que era mau? 

Lira: Em não fazer nada. 

Entrevistadora: E em quê que era bom? 

Lira: Podia sair várias vezes, ir de férias… 

Entrevistadora: Se a ESOM contribuiu com alguma coisa, quer dizer que melhorou? 

Lira: Eu não digo que melhorou… porque neste momento podia estar de férias, a sair com os 

meus amigos… 

Entrevistadora: Qual é o modelo de vida que tu segues e pelo qual lutas?...Olhando para a 

sociedade inspiraste em que modelo de vida?  

Lira: Uma vida correcta… arranjar um trabalho… uma casa… 



 

 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Lira: Tirar o 9º ano, arranjar emprego, tirar a carta… filhos… 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Lira: Primeiro passar aqui na escola para ter o 9º ano, depois preciso de arranjar um emprego 

para ganhar dinheiro, para tirar a carta e preciso de arranjar uma mulher para ter os filhos… 

 

Entrevista ao Mano 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Mano: Porque a minha mãe tinha um cancro no útero e tive que ir trabalhar para os panfletos. 

Entrevistadora: O que fizeste durante o período após desistires da escola? Além do trabalho o 

quê que andaste a fazer mais? 

Mano: Andava a passear, andava na borga, andava por aí… 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar, já alguma vez consumiste 

alguma droga ou já cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Mano: Distúrbios escolares… Dá? É crime? Drogas… Haxixe… 

Entrevistadora: Mas o quê que tu fizeste quanto aos distúrbios escolares? 

Mano: Insultei professores… mandei com canetas para tudo quanto era lado… fazia-lhes a vida 

negra… 

Entrevistadora: O que te levou a tal? A fazeres esses distúrbios enquanto estavas na escola e a 

experimentares a droga? 

Mano: A adolescência… as más companhias… o querer fazer mais que os outros… 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

Mano: Através da Dr.ª Raquel que esteve comigo na escola anterior. 

Entrevistadora: O que encontraste na ESOM? 

Mano: Encontrei tudo de bom…encontrei professores razoáveis… sabem falar para as pessoas 

ao contrário das escolas públicas… isto aqui não é uma escola pública… é e não é… 

Entrevistadora: Não é uma escola regular, é isso? 

Mano: Sim, é isso. Lá são mal encarados e não sabem falar para as pessoas. Encontrei bons 

amigos, bons professores… compreensivos, ajudam… 

Entrevistadora: O ambiente da escola é diferente? 

Mano: É, é muito diferente. 



 

 

Entrevistadora: Isso tudo, ajudou? 

Mano: Ajudou. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Mano: Mudou muita coisa… 

Entrevistadora: O quê? 

Mano: Em relação aos estudos… 

Entrevistadora: Achas que estudas mais agora? 

Mano: Nunca estudei tanto na vida. 

Entrevistadora: E sentes que mudou mais alguma coisa na tua vida, a nível pessoal, a tua forma 

de estar? 

Mano: Mudou…mudou a minha forma de estar. Estou mais direitinho… 

Entrevistadora: Mais correcto é isso?! Em quê que a ESOM contribuiu para tua mudança? 

Mano: Ajudou-me a melhorar, a ser sincero… ajudou-me a enfrentar as coisas… na escola eu 

detestava mesmo a escola… 

Entrevistadora: Como é que achas que a ESOM te ajudou nesse sentido? 

Mano: Incentivou-me muito… 

Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM?  

Mano: Antes era um destruidor… fazia mal… 

Entrevistadora: O quê que fazias de mal? 

Mano: Fazia muitas coisas de mal… só queria andar aí a estourar tudo… só a fazer asneiras, 

distúrbios. Agora não, mudou isso tudo… Sabem coligar as coisas, sabem unir as coisas… 

Entrevistadora: Sentes-te por isso mais civilizado, mais inserido na sociedade? 

Mano: Exactamente. 

Entrevistadora: Sentes a sociedade como “mais tua”? 

Mano: Exacto… dantes era olhado de lado e agora já não sou olhado de lado. 

Entrevistadora: Porquê que antes eras olhado de lado? 

Mano: Porque só queria fazer distúrbios na sociedade. 

Entrevistadora: E agora queres estar inserido nela? 

Mano: Exactamente. 



 

 

Entrevistadora: Que modelo de vida é que tu segues e pelo qual lutas? Em que ou quem é que te 

inspiras na sociedade para lutares…? 

Mano: Na minha mulher… 

Entrevistadora: O quê que tu vês na tua mulher para lutares? Vês o lado dos distúrbios que 

antigamente fazias ou o lado correcto da sociedade? 

Mano: Exactamente… eu tive duas correcções que foram a ESOM e a minha namorada… esses 

dois conseguiram pôr-me na linha, melhorei muito… muito mesmo… 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Mano: Vários… vários… É como queremos levar a vida até ao fim, não é?! 

Entrevistadora: Sim, ou seja, todas as metas que tu pretendes atingir na tua vida. O que tu 

queres mesmo para a tua vida, as principais. 

Mano: Casinha – queria – já tenho…filhinho – está a caminho…escolaridade – penso eu que 

também está a caminho… e depois um emprego. São os principais. 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Mano: Estudar e aplicar-me… coisa que ao principio na escola não fazia muito… que era 

aplicar-me… 

Entrevistadora: Tu agora vais aplicar-te para fazeres o 9º ano, não é?  

Mano: Exactamente. 

Entrevistadora: E depois disso? 

Mano: O 12º ano. 

Entrevistadora: Vais fazer o 12º ano? 

 Mano: Sim… 

Entrevistadora: E de seguida? 

Mano: Trabalhar… 

Entrevistadora: Que tipo de trabalho esperas arranjar? 

Mano: Cozinha, eu, gosto mas não é coisa que me puxe muito… estava a pensar ir tirar o 12º 

ano com um curso de mecânico. 

Entrevista ao Flávio 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Flávio: Para ir trabalhar. 

Entrevistadora: Houve alguma necessidade que te fez…? 



 

 

Flávio: O dinheiro. 

Entrevistadora: Foi uma opção tua? 

Flávio: Foi minha… foi pessoal. 

Entrevistadora: Durante o período que desististe da escola para ires trabalhar, só trabalhaste?! 

Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste alguma droga ou 

cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Flávio: Já consumi. 

Entrevistadora: O quê que consumiste? 

Flávio: “Ganza”… e já cometi crimes…agressões, mas só agressões. 

Entrevistadora: O quê que te levou a consumires “ganza”? 

Flávio: Foi só para experimentar. 

Entrevistadora: Mas porque os outros também consumiam ou foi só mesmo para experimentar? 

Flávio: Não. Foi só mesmo para experimentar. 

Entrevistadora: E quanto às agressões? 

Flávio: Eram dívidas… 

Entrevistadora: Por causa de dívidas?! 

Flávio: Sim. E uma foi por causa do desporto. 

Entrevistadora: Mas porque te deviam a ti ou porque tu devias a …? 

Flávio: Porque me deviam a mim. 

Entrevistadora: E o que te levou a experimentares a droga? Foi a curiosidade para saber quais 

seriam os sintomas? 

Flávio: Foi… mas sintomas não tive nenhum… foi a mesma coisa que fumar um cigarro. 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

Flávio: Foi através de um amigo que já a tinha frequentado, no ano anterior. 

Entrevistadora: Sentiste-te interessado? 

Flávio: Lógico… 

Entrevistadora: O que encontraste na ESOM? 

Flávio: Tudo… tudo era diferente. 

Entrevistadora: O quê concretamente? 



 

 

Flávio: Os horários eram diferentes, os estudos não eram tão puxados… novos colegas… Os 

professores são diferentes. 

Entrevistadora: São diferentes em que sentido? 

Flávio: Em todo… a nível de ajuda, de apoio, não são tão ríspidos… 

Entrevistadora: Identificaste-te com os professores daqui? 

Flávio: Sim, claro. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Flávio: Tudo. 

Entrevistadora: Tudo, o quê? 

Flávio: A vadiice… o encaixar na cabeça os estudos, que é importante… 

Entrevistadora: Então achas que a escola contribuiu para uma mudança positiva ou negativa? 

Flávio: Contribuiu para uma mudança positiva. 

Entrevistadora: Então fez-te bem? 

Flávio: Fez… 

Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? 

Flávio: Foi bom, porque andei a trabalhar, a nível de experiencias profissionais foi bom. E 

depois foi bom, porque estou a gostar de andar aqui… para mudar a minha vida a nível 

profissional… 

Entrevistadora: Que tipo de modelo de vida tu segues e pelo qual lutas? 

Flávio: Por um modelo de vida direito… por um bom caminho na vida, ter um bom emprego.  

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Flávio: Ter um bom emprego e ter uma família, lógico. 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Flávio: Tirar o 9º ano e depois arranjar um bom emprego. 

 

Entrevista ao Smile 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular?  

Smile: Não me apetecia andar lá mais 

Entrevistadora: E porquê? O quê que te levou a desistir de lá? 

Smile: Ou seja…já não me dizia nada, a escola… 



 

 

Entrevistadora: Mas não te identificavas?!  

Smile: Não…andava lá…e era como se estivesse em casa… 

Entrevistadora: Mas… o que te levou a sentir isso? 

Smile: Eram injustos na escola. Vinha todas as semanas suspenso! 

Entrevistadora: Não sabiam lidar contigo? 

Smile: Claro que não! 

Entrevistadora: O que fizeste durante o período após desistires da escola? Ou nos tempos em 

que foste suspenso o quê que fizeste? 

Smile: Oh! Andei pelo bairro. 

Entrevistadora: E o que fazias no bairro? 

Smile: Não sei ... Jogava à bola, andava a passear… a fumar uns e tal… 

Entrevistadora: Não querias mesmo saber da escola para nada? 

Smile: Não. Não me dizia nada. 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste alguma 

droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Smile: Drogas, já. 

Entrevistadora:O quê que consumias? 

Smile: Haxixe. 

Entrevistadora: E a nível de crimes, cometeste algum tipo de crime? 

Smile: Só espancar alguém…de vez em quando aconteceu isso… 

Entrevistadora: E porque? Porque eram hábitos de grupo? 

Smile: Eram… 

 Entrevistadora: O que te levou a consumires esse tipo de droga? 

Smile: Eu lá sei. Via os outros a consumirem… e olha! … Uma vez deram-me para 

experimentar e eu experimentei. 

Entrevistadora: Gostaste da experiência? 

Smile: Era suave e comecei a fumar. 

Entrevistadora: Então começaste a fumar porque os outros também fumavam?  

Smile: Não… eles fumavam… toda a gente fumava e eu, também quando era mais “chavalo” 

comecei a fumar com eles todos. 



 

 

Entrevistadora: E acerca dos espancamentos, porque ias espancar as pessoas? 

Smile: Eu lá sei! Isto são mesmo cenas…Íamos na rua… olhavam-nos de lado e a gente armava 

logo estrondo. 

Entrevistadora: Cenas de grupo? Não era nada de momento que te apetecesse sozinho? Era 

porque o grupo fazia e tu fazias, também? 

Smile: Fazíamos todos. 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM?  

Smile: Pelo tribunal. 

Entrevistadora: O quê que te levou ao tribunal? 

Smile: Espancamentos… 

Entrevistadora: Espancamentos. E nível de droga, nada? 

Smile: Não, não fui com drogas, por acaso. 

Entrevistadora: Foram eles que te encaminharam para esta escola? 

Smile: Foram. 

Entrevistadora: O que encontraste nesta escola? 

Smile: Não sei… amigos novos… professores novos… já conhecia alguns. 

Entrevistadora: O quê que te manteve aqui? Ou seja, o quê que tu encontraste aqui de diferente 

que te fez ficar? 

Smile: É diferente. Lá fazia-se montes de cenas…lá tinha que estar completamente fechado 

numa sala e isso para mim não dá. 

Entrevistadora: Aqui dão-te liberdade? O quê que te cativou, para ficares por aqui? 

Smile: Sim…Esteve-se bem… 

Entrevistadora: A escola a nível de trabalhos é diferente? Cativa-te mais? 

Smile: É, é tudo prático. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Smile: Não sei… É possível… mais calmo uma “beca”. 

Entrevistadora: Então achas que a escola contribuiu para te acalmares? 

Smile: Um bocado… foi… mas não muito. 

Entrevistadora: Mas pelo menos já sentes a mudança, então? 

Smile: Sinto. 



 

 

Entrevistadora: Para melhor ou para pior? 

Smile: Para melhor. 

Entrevistadora: Em quê que a ESOM contribuiu para a tua mudança? O quê que ela fez para tu 

teres mudado aos poucos? O quê que encontraste aqui?  

Smile: É pessoal fixe, são professoras fixes… está-se bem aqui. 

Entrevistadora: A relação é mais chegada entre técnicos, professores e alunos? 

Smile: É. É mais convivência. Na escola não tinha nada a ver. 

Entrevistadora: Então achas que todo este “laço” que se cria ajuda no relacionamento? 

Smile: Sim. 

Entrevistadora: Achas que as pessoas ao estarem mais perto de ti e ao serem mais preocupadas 

ajudam nessa mudança ou contribui? 

Smile: Claro. Ajudam, ajudam. Na escola não havia nada disso. 

Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? Como é que tu 

avalias a tua vida, o teu percurso escolar e a tua vida pessoal antes de vires para aqui e agora? 

Smile: Eu lá sei como hei-de explicar! Antes era um bandido do “caraças”antes de vir para esta 

escola… Ainda sou, mas mudou algumas coisas. 

Entrevistadora: Achas que a ESOM vai continuar a ser um ponto que te vai ajudar para o 

futuro? 

Smile: Conforme… se eu ficar fechado no meu bairro vou ser bandido outra vez. 

Entrevistadora: Mas o que mudaste aqui, se calhar vai ficar…ou não? 

Smile: Vai, isso vai. 

Entrevistadora: Que modelo de vida tu segues e pelo qual lutas? Há algum tipo de vida exterior 

em que te inspires para seguires? …Tens sonhos? 

Smile: Alguns…… mas ainda sou muito novo para pensar nessas coisas… 

Entrevistadora: Em quê que te inspiras? O que gostarias de seguir? 

Smile: Ter um emprego digno… fumar as minhas na boa, curtir a vida… na boa.  

Entrevistadora: Mas sem ondas de criminalidades? 

Smile: Bem, se não orientar emprego nem nada…bem que se vai partir para esse lado. 

Entrevistadora: Vês nisso uma estratégia de sobrevivência? 

Smile: Nem sempre pode correr mal… podes ser apanhado. 



 

 

Entrevistadora: Mas se não arranjas emprego vês isso como uma estratégia para poderes 

sobreviver? Para puderes ter algum dinheiro, para comeres… 

Smile: É. Eu penso nisso porque é dinheiro fácil, é fácil de ganha-lo. 

Entrevistadora: Mas se te derem a oportunidade de teres um emprego, o quê que tu preferes o 

dinheiro fácil ou o emprego? 

Smile: O emprego… e fazer tudo pela calada. 

Entrevistadora: Pela calada, como assim? 

Smile: Fazer pela calada… não dar muito estrondo. 

Entrevistadora: Então, à partida preferes uma vida calma, uma vida “dita normal”. 

Smile: Quero que a sociedade pense que sou um rapaz normal… mas por dentro não sou. 

Entrevistadora: E porquê que por dentro não o és? 

Smile: Porque não sabem o que está por detrás das costas. 

Entrevistadora: E tu queres ser assim? 

Smile: Não. Mas se tiver que ser assim, vou ser assim. Sempre fui assim… mas tudo pode 

mudar, não é? Eu não sei se daqui a 5, 6 anos o meu pensamento será o que estou a dizer 

agora…Mas quero uma vida boa…que dê para viver bem. 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Smile: Qualquer coisa que dê-se dinheiro… tudo dá dinheiro. Só lá no dia é que penso. 

Entrevistadora: Não há nada que te faça lutar pelo futuro? Um trabalho? Uma casa? Uma 

família? 

Smile: Se eu seguisse bem a escola…se eu tivesse seguido a escola não estaria aqui… acabava 

hoje o 9º ano. 

Entrevistadora: Mas a partir do momento que não foi assim, o que te faz lutar? Quais são os 

objectivos que, ainda, te permitem lutar? Uma profissão?! Uma casa?! 

Smile: É uma casa… bem uma casa não, porque tenho a casa dos meus pais e enquanto eles 

forem vivos não vou gastar dinheiro numa casa. Só faz isso quem é burro! Para um dia mais 

tarde, sim. 

Entrevistadora: Qual é a tua próxima meta? Pelo que lutas para já? Pelo 9º ano? 

Smile: É. Mas se não conseguir… 

Entrevistadora: Mas também depende de ti, não é? Vais lutar…se já lutaste este ano, quer dizer 

que podes continuar a lutar? 

Smile: Mas já não me diz nada a escola… já estou cheio disto tudo. 

Entrevistadora: Mas se continuares em escolas como esta se calhar consegues. 



 

 

Smile: Sim, mas dá-me preguiça. 

Entrevistadora: Mas se tens como meta ter o 9º ano e um dia mais tarde uma casa e um 

emprego, quais são os passos que precisas de dar para alcançares esses objectivos? Como o vais 

fazer? 

Smile: Tenho que lutar por isso. Para ter o 9º ano tenho de estudar, para ter emprego tenho que 

procurar e para ter uma casa tenho que a comprar, não é? 

Entrevistadora: Achas que no futuro irás dar esses passos todos para alcançares esses 

objectivos? 

Smile: Se me sair o euromilhões até consigo isso tudo e até muito mais… Mas como um gajo é 

pobre não pode ter tudo aquilo que a gente queria ter… 

 

Entrevista ao Zulo 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Zulo: Porque não gostava. 

Entrevistadora: E porque é que não gostavas da escola? 

Zulo: Porque era muito cansativo. 

Entrevistadora: Era cansativo em quê? 

Zulo: Tinha que acordar muito cedo. 

Entrevistadora: Mas para vires para aqui também acordas cedo. 

Zulo: Às 9:30H! 

Entrevistadora: Às 9:30, não. Porque a essa hora já tens de cá estar. 

Zulo: Mas não acordo tão cedo… e não tinha pachorra…era muito tempo na aula. 

Entrevistadora: Não te identificavas com a escola? Os professores não sabiam lidar contigo ou 

eras tu que não…? 

Zulo: Era eu que não me dava lá… eu é não fazia nada… quer dizer fazia mas… 

Entrevistadora: O que tu fizeste durante o período após desistires da escola? 

Zulo: Trabalhei. 

Entrevistadora: Em quê que trabalhaste? 

Zulo: Estive num restaurante… 

Entrevistadora: A fazeres o quê? 

Zulo: A servir à mesa e no balcão. 



 

 

Entrevistadora: Só fizeste isso? Só trabalhaste durante esse tempo? Então ainda aproveitaste 

bem o tempo. 

Zulo: Só… e depois vim para esta escola. 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste alguma 

droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Zulo: Não. 

Entrevistadora: Nada? Nem droga nem crime? 

Zulo: Nada. Só tabaco. 

Entrevistadora: Só tabaco?! Então o que te levou a manteres-te longe de tudo isso? 

Zulo: Porque não gosto… 

Entrevistadora: Mas porquê que não gostas? 

Zulo: Porque não gosto,  experimentei uma vez e não gostei. E não fumo… já tabaco é com 

muita sorte.  

Entrevistadora: Achas que é um mau caminho a seguir? 

Zulo: Yea! 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

Zulo: Por causa da minha escola antiga, no ano passado vinha para aqui fazer actividades. 

Conheci esta escola pela Dr.ª Raquel. 

Entrevistadora: Então foi a Dr.ª Raquel que te encaminhou para cá? 

Zulo: Fui eu que lhe pedi para vir para aqui. Quando andava aqui nas actividades no ano 

passado, eu disse-lhe que queria vir para aqui. 

Entrevistadora: O que encontraste na ESOM? 

Zulo: Aquilo que eu queria fazer, cozinha… um curso de cozinha. 

Entrevistadora: E mais? 

Zulo: Amigos novos. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Zulo: … um bocadinho… 

Entrevistadora: Em quê que a tua vida mudou? 

Zulo: Estou numa coisa que gosto de fazer. Fazia em casa… mas aqui faço tudo direitinho… 

Entrevistadora: Mas o quê que mudou na tua vida? Mudou algo para melhor ou para pior? 

Zulo: Para melhor. 



 

 

Entrevistadora: O que achas que mudaste desde que chegaste aqui? 

Zulo: O comportamento. 

Entrevistadora: O quê que mudaste no teu comportamento? 

Zulo: Porto-me melhor… não respondo tanto. 

Entrevistadora: Achas que tinhas um comportamento inadequado… e agressivo? O quê que te 

ajudou a melhorar o teu comportamento? Foi a escola que te ajudou a ver as coisas de forma 

diferente, com o tempo? Foram os professores? Foram os técnicos?  

Zulo: Sim… foi tudo. 

Entrevistadora: Achas que o tratamento é…? 

Zulo: É diferente… tudo é diferente. 

Entrevistadora: Isso ajuda? 

Zulo: Yep! 

Entrevistadora: Em quê que a ESOM contribuiu para tua mudança?... A maneira como agem 

contigo? 

Zulo: É diferente. 

Entrevistadora: Tudo isso ajudou? 

Zulo: Yea! 

Entrevistadora: Como é que tu avalias o teu percurso antes da ESOM e depois?... Como é que 

tu te vês antes de vires para a ESOM e agora? 

Zulo: Diferente… 

Entrevistadora: Mas como é que avalias a tua vida antes? Como achas que era? 

Zulo: Era um desastre na escola antiga. Agora não… agora é diferente… está melhor. 

Entrevistadora: Achas que a tua vida melhorou? 

Zulo: Nesse aspecto, sim. 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Zulo: Ser cozinheiro. 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Zulo: Acabar o meu curso, ter a certificação, fazer o estágio. 

Entrevistadora: Queres mesmo vir a trabalhar como cozinheiro? 

Zulo: Gostava. 



 

 

Entrevistadora: Num restaurante? Num hotel? 

Zulo: Logo que estivesse numa cozinha. 

Entrevistadora: Já estavas bem? … O quê que queres mais para o teu futuro? Esse é o teu 

primeiro passo e depois? 

Zulo: Esse é o meu primeiro passo… depois logo se vê. 

 

Entrevista ao Rogério 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Rogério: A escola normal?! Porque… acho que não andava com cabeça para estudar e depois 

também tinha o futebol …E faltava às aulas para ir jogar futebol… não gostava muito de andar 

na escola. 

Entrevistadora: Porquê que não gostavas de andar na escola? 

Rogério: Não gostava… porque acho que era um bocado preso… para mim era um bocado seca 

e não gostava de estar na escola. 

Entrevistadora: O que fizeste durante o período após desistires da escola? 

Rogério: Primeiro estive em casa sem fazer nada, depois fui trabalhar… estive a trabalhar uns 

dias e depois comecei a frequentar cursos.  

Entrevistadora: Que cursos é que frequentaste? 

Rogério: Frequentei o curso de serralheiro mecânico no Porto, estive a tirar um curso de 

pasteleiro, também não acabei, e estive a tirar um … mas esse não dava escolaridade porque era 

de informática. 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já consumiste alguma droga ou 

cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Rogério: Droga, experimentei… mas não foram drogas pesadas. 

Entrevistadora: O quê que experimentaste? 

Rogério: Foi charro… 

Entrevistadora: E a nível de crimes? 

Rogério: Nada. 

Entrevistadora: O quê que te levou a experimentares o consumo de drogas? 

Rogério: Foram as festas e os amigos… 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

Rogério: Foi através de um amigo… 



 

 

Entrevistadora: Ele tinha andado cá? 

Rogério: Sim, andou cá no ano passado. 

Entrevistadora: Então sentiste-te interessado em vir para a ESOM? 

Rogério: Sim, fiquei interessado depois do que ele me disse sobre a escola… Achei que deveria 

fazer a minha inscrição para retomar os estudos… achei interessante. 

Entrevistadora: O que encontraste na ESOM? 

Rogério: Esta escola é uma oportunidade de seguir em frente, porque acho que nos dão mais 

facilidades do que na escola normal… E também não estamos tão presos… Fiquei entusiasmado 

por vir para aqui, como é diferente não tenho que estar preso, não tenho que estudar o que 

estudava na escola normal… Foi isso. 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Rogério: Sim, mudou. 

Entrevistadora: Em quê? 

Rogério: Mudou, porque estou aqui para tirar o 9º ano e se conseguir concluir o 9º ano… vai-

me dar mais hipóteses a nível profissional. 

Entrevistadora: Em quê que a ESOM contribuiu para a tua mudança? 

Rogério: Acho que fez de mim mais responsável… ajudou-me a saber lidar com algum tipo de 

situações, ajudou-me a ter mais calma naquilo que faço… A pensar um bocadinho. 

Entrevistadora: Então achas que foi para melhor? 

Rogério: Sim, sim. 

Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? 

Rogério: O meu percurso escolar?! 

Entrevistadora: Escolar e pessoal, ou seja a tua vida pessoal também. 

Rogério: A nível escolar está muito melhor… Como eu não queria a escola e estava mesmo 

desinteressado na escola, acho que está muito melhor… Até porque agora tenho a oportunidade 

de fazer o 9º ano e só não o faço se não quiser… E a nível profissional, como estou atirar o 

curso de cozinha posso seguir uma arte… que é a arte de cozinha… acho que é bom, ao menos 

já tenho alguma coisa. 

Entrevistadora: Então achas que a tua vida melhorou em vários sentidos, até na tua vida 

pessoal? 

Rogério: Sim, sim. 

Entrevistadora: Qual é o modelo de vida que tu segues e pelo qual lutas? … Ou seja, na 

sociedade em que modelo de vida te inspiras? Inspiras-te no modelo que é tido como o correcto 

pela sociedade ou a vida de gangs, de criminalidade alicia-te de alguma maneira? 



 

 

Rogério: Não. Quero levar uma vida como as pessoas normais…trabalho, estudos… 

Entrevistadora: Uma vida por assim dizer correcta? 

Rogério: Sim… correcta… 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? 

Rogério: É, começar a trabalhar e conseguir levar uma vida normal. 

Entrevistadora: Que passos é que precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Rogério: Para já é acabar o 9º ano… depois de acabar o 9º ano é arranjar emprego e começar a 

trabalhar. 

Entrevistadora: Para conseguires a tua independência? 

Rogério: Sim. 

 

Entrevista ao Toni 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

Toni: Porque já era mais velho que os outros da minha turma e não me entendia com a 

professora. 

Entrevistadora: O que fizeste durante o período após desistires da escola? 

Toni: Fui para a feira ajudar o meu pai. 

Entrevistadora: Só isso? Não andaste na borga? 

Toni: Andei um bocado… 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste alguma 

droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

Toni: Drogas sim, só haxixe. 

Entrevistadora: O que te levou a tal? 

Toni: Os amigos… 

Entrevistadora: O grupo fazia e como tal sentias que também o tinhas de fazer? 

Toni: Não era sentir…eu desde criança que ando sempre com o meu primo e aos 11 anos 

começamos a fumar haxixe… Éramos duas crianças e resolvemos experimentar… Mas hoje ele 

só fuma tabaco tal como eu, deixamos a ganza ao mesmo tempo. 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

Toni: Pela Dr.ª Raquel, falei com ela para vir para aqui…porque eu estive para ir para um 

colégio… mas depois ela falou com a escola para eu vir para aqui… 



 

 

Entrevistadora: O que encontraste na ESOM?... Encontraste uma escola diferente? 

Toni: Muito diferente. 

Entrevistadora: Mas o quê? Os professores? Os técnicos? ... 

Toni: Os professores, a maneira deles ensinarem…muita coisa… 

Entrevistadora: Isso ajudou? 

Toni: Muito… 

Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? 

Toni: Mudou, mudou a parte da escola… a parte da vida, não. 

Entrevistadora: Em quê que a escola contribuiu para a tua mudança? 

Toni: Nos próprios estudos, na própria vida… 

Entrevistadora: Em quê que agora tens um novo olhar sobre a vida? 

Toni: Tenho que ir para a frente se quero ter aquilo que quero… 

Entrevistadora: O quê que tu queres? 

Toni: Fazer 0 7º, o 8º e 9º ano, agora, pela cozinha e o 10º e 11º ano por outro sitio… pela 

academia… 

 Entrevistadora: Como é que avalias o teu percurso antes da ESOM e depois? 

Toni: Eu nunca fui nada de roubar e dessas coisas… eu não. Muitos, daqui, já tiveram 

problemas com a polícia na escola, eu não tive. …Eu já fui revistado…Mas droga nunca 

consegui levar para escola… 

Entrevistadora: Era só o facto de não gostares e não te identificares com a escola? 

Toni: Era… não me dava bem com aquilo. 

Entrevistadora: Depois da ESOM sentes que isso mudou? Ou seja, sentes que é uma escola que 

dá novas oportunidades? 

Toni: Sim. 

Entrevistadora: Que modelo de vida tu segues e pelo qual lutas?  

Toni: Quero uma vida sossegada, recta… 

Entrevistadora: Quais são os teus objectivos para o teu futuro? Já disseste que queres tirar o 10º 

e o 11º ano e a seguir? 

Toni: Quero concorrer à academia de polícia e tirar lá o 12º ano. 

Entrevistadora: Vais tornar-te um Sr. Agente? 

Toni: Deus queira que sim… 



 

 

Entrevistadora: Que passos é que precisas de dar para alcançares esses objectivos? 

Toni: Estudar para ter o 11º ano… 

Entrevistadora: E mais objectivos para a tua vida? 

Toni: Ter dinheiro para a família, ter uma casa… 

 

Entrevista à X-Vania 

Entrevistadora: Porque deixaste a escola regular? 

X-Vania: Porque o meu avô não me deixou acabar a escola. 

Entrevistadora: Porque razão o teu avô não te deixou acabar a escola? 

X-Vania: Por ser cigana. 

Entrevistadora: Por seres cigana o teu achava que não deverias continuar a estudar? Mas tu 

gostavas de ter continuado a estudar? 

X-Vania: Sim. 

Entrevistadora: O que fizeste depois do teu avô te ter retirado da escola? 

X-Vania: Fui para casa… 

Entrevistadora: O quê que fazias em casa? 

X-Vania: Arrumava a casa… 

Entrevistadora: Passavas o tempo todo em casa? 

X-Vania: Sim. 

Entrevistadora: Durante todo o teu percurso pessoal e escolar já alguma vez consumiste alguma 

droga ou cometeste algum tipo de “criminalidade”? 

X-Vania: Nada. 

Entrevistadora: O quê que te levou a manteres-te longe de tudo isso? 

X-Vania: Juízo… 

Entrevistadora: Juízo?! Mas porque achas que é um mau caminho a seguir? 

X-Vania: Sim. 

Entrevistadora: Como chegaste à ESOM? 

X-Vania: Através da Margarete… 

Entrevistadora: Quem é a Margarete? 



 

 

X-Vania: Andou cá no ano passado. 

Entrevistadora: Foi ela que te falou da escola, tu ficaste interessada e então, pediste ao teu avô 

para te deixar voltar à escola? 

X-Vania: Não. Como já estava a viver com o meu namorado… 

Entrevistadora: Então como foste viver com o teu namorado, foi com ele que falaste e depois 

vieste. O que encontraste nesta escola? 

X-Vania: O poder sair de casa… 

Entrevistadora: E encontraste alguma coisa que te fez manter na ESOM? 

X-Vania: Amigos. 

 Entrevistadora: Desde que chegaste à ESOM sentes que a tua vida mudou? … Achas que a tua 

vida permanece toda igual? 

X-Vania: Mudou…tenho o facto de vir para a escola… 

Entrevistadora: Ou seja, já tens um escape? 

X-Vania: Mudou… mudou porque o meu namorado ficou com ciúmes. 

Entrevistadora: Ele interessa-se mais por ti, agora, que sais de casa para vires fazer o curso? 

X-Vania: Sim. 

Entrevistadora: Achas que a ESOM contribuiu para alguma mudança na tua vida? 

X-Vania: A nível do certificado… 

Entrevistadora: Achas que o certificado vai contribuir para a tua vida? 

X-Vania: Vai… na minha vida… 

Entrevistadora: Como é que tu avalias a tua vida antes da ESOM e depois? 

X-Vania: A minha vida era uma seca, estava sempre em casa… 

Entrevistadora: E agora? 

X-Vania: Agora já não é. 

Entrevistadora: Divertes-te mais e, também, te interessas por tudo aquilo que aprendes na 

escola? Aprendes matemática, português, informática… também estives-te na cozinha e na 

oficina, aprendeste coisas novas…gostaste? 

X-Vania: Sim… na oficina gostei porque fui a única, só estavam lá rapazes… e eu fui a única a 

pôr aquilo tudo direitinho. 

Entrevistadora: Afinal as raparigas são tão boas quanto os rapazes. Assim, um dia que tenhas 

uma avaria em casa já sabes o que fazer…. Que modelo de vida é que tu segues e pelo qual tu 

lutas? 



 

 

X-Vania: Sonho em ter um trabalho e uma casa… 

Entrevistadora: É isso que tu queres? Quais são os teus objectivos para o teu futuro? Os teus 

sonhos… aquilo que gostarias para ti. 

X-Vania: Fazer os cursos que eu quero neste momento… 

Entrevistadora: Quais é que são? 

X-Vania: Quero tirar um de cabeleireira e um de cozinha. 

Entrevistadora: Para isso tens que terminar, aqui primeiro, não é? Estás a fazer o 6º ano ou o 9º 

ano? 

X-Vania: Estou a fazer o 6º ano. 

Entrevistadora: Só depois poderás fazer esses cursos, não é?! E mais objectivos? 

X-Vania: Arranjar um trabalho para ajudar as minhas irmãs que neste momento precisam de 

mim. 

Entrevistadora: Que passos precisas de dar para conseguir esses objectivos? 

X-Vania: Conseguir o certificado… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: 

Quadro de Categorias, Subcategorias e Indicadores, 

elaborado através das Notas de Terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categorias Subcategorias Indicadores 

Exclusão Social  

Sentidos da 

Pobreza 

“Quando contactei a mãe de um dos formandos, 

por causa deste estar a faltar, a senhora disse-me: 

eu não tenho dinheiro para mandar o meu filho 

de autocarro para a escola, terei de pedir a 

alguém que me empreste.” NT20 # “Eu dei as 

minhas sapatilhas ao Fernando porque sei que 

ele não tem nenhumas e não tem dinheiro para 

comprar umas.” NT21 # “Estou à espera que a 

minha assistente social trate dos papéis para eu 

poder ir arranjar os dentes” NT25 # “Estou à 

espera de uma consulta para o dentista. A minha 

boca ficou assim porque caí e como não tinha 

dinheiro…com o tempo ficou assim!” NT26 # 

“É necessário arranjar maneira de ajudar Rui, 

porque ele não tem roupa para vestir nem sítio 

para tomar banho, por isso vai tomar banho aqui 

na escola e vai ser preciso arranjar-lhe alguma 

roupa” NT27 # “Estou a ver se a minha 

assistente me consegue arranjar uma casa para 

mim e para a minha filha, em casa dos meus pais 

somos muitos” NT28 # “Menina, sabe que na 

semana passada ouvi um dos seus miúdos a 

dizer: finalmente vou tomar um banho esta 

semana. Custou ouvir aquilo, até as lágrimas me 

vieram aos olhos.” NT14  

Relações em 

Contexto de 

Exclusão 

“Quando o meu pai esteve preso as coisas 

estiveram um bocado más. O teu pai esteve 

preso? Não sabias?! Sim, esteve. Mas ele agora 

já está em casa e está tudo bem.” NT6 # “Sabe, 

eu e a minha mãe não nos dá-mos, ela tem inveja 

de mim, até a minha roupa ma rouba toda. Não 

me pode ver nada.” NT17 # “Amanhã não 

venho, porque vou visitar o meu tio à prisão.” 

NT19 # “Eu é que, limpo a minha casa e também 



 

 

sou que tenho de cozinhar todos os dias. E é se 

quero comer. Sou eu que faço tudo lá em casa 

porque os meus pais querem lá saber!” NT22 # 

“Eu logo, vejo-o no bairro, quer que lhe diga 

alguma coisa? Ele está sempre por lá, por isso se 

precisar de alguma coisa diga.” NT23 

Conotações 

Negativas 

“Eu não sei o que hei-de fazer ao meu sobrinho, 

ele não gosta de nenhuma escola. Ele não se 

interessa por nada. Ele consegue dar a volta a 

todos os psicólogos e psiquiatras. Quando sabe 

que vai a uma dessas consultas pura e 

simplesmente não abre a boca. Eu estou 

desesperada. Ele não dá para nada, ele está um 

vadio!” NT15 # “Meninas como é que vocês 

conseguem? Como é que vocês conseguem 

aturar estes «gandins» todos, ainda por cima 

todos juntos? Dou-vos os parabéns. Vocês têm 

de ter muito «amor à camisola» e muita 

paciência.” NT16  

Juventude 
Comportamentos 

de Risco 

“Então, eles disseram que precisavam de 

dinheiro, não disseram? Arranjaram-no 

assim…Estava tudo à mão…e eles roubaram.” 

NT10 # “Eu não sou o traficante, também não 

sou que a consumo, a polícia não me pode fazer 

nada. Mas és o intermediário e como tal podes 

ser preso. Posso, nada. Eu preciso é de dinheiro.” 

NT9 # “Ai! Professora, estou tão mal! Fumei 

rena! Estou tão enjoado!” NT29 # “Ele, hoje, 

está mesmo passado! Andou a fumar… agora é 

no que dá!” NT30 # “A minha namorada está 

grávida. Aconteceu! Não contávamos com isto, 

mas aconteceu” NT31 # “Vou ser pai e agora 

não há nada a fazer… agora tenho é que procurar 

uma casa para vivermos e tenho que arranjar um 

trabalho para poder criar o meu filho” NT32 # 



 

 

“Professora eu estou cheia de bolhas no meio das 

pernas e não faço ideia do que possa ser! Então 

tens que ir às urgências. Mas eu não tenho os 

meus documentos, é o meu namorado que os 

tem.” NT33 e “Eu nem quero pensar… o eu vou 

fazer se estiver mesmo grávida?! Ele não quer 

utilizar o preservativo! E agora eu não sei o que 

fazer.” NT34 

Atitudes de 

Resiliência 

“Eu sei muito bem o que quero. Eu já não sou 

nenhuma criança. Eu tenho uma filha para criar. 

É por isso que me levanto todos os dias às 4h da 

manhã para ir trabalhar. Tenho dois empregos 

seguidos e depois ainda venho para as aulas.” 

NT12 # “Eu já sofri muito em toda a minha 

vida… mas agora quero seguir em frente. Quero 

tirar o 9º ano, depois o 12º ano e a carta de 

condução. No futuro o meu sonho é vir a ter um 

restaurante, eu sei que é difícil mas é o meu 

sonho.”NT36 # “Arranjei um emprego. A partir 

da próxima semana não venho mais. Já viram?! 

Eu consegui. Comecei a ter aqui as aulas, estou a 

fazer o 9º ano pelo CNO e agora vou trabalhar.” 

NT37 

Violência 

Violência em 

Contexto 

Sociocultural 

“Eu posso não ser de bairro, nem ter amigos de 

bairro…mas, eu, um dia deixo-os no chão” NT1 

# “Eu não sou desse bairro. Que nojo, eu detesto 

esse bairro. Mas tu não vives num bairro? Sim, 

vivo. Mas não é nesse! Eu detesto o pessoal 

desse bairro, são todos uns parvos, uns 

estúpidos. Não posso com eles.” NT2 # “Elas 

que venham lá ao bairro que eu vou ter uma 

conversinha, com elas” NT3 # “Tenho que ir 

embora, já. Tenho que ir ao bairro já porque as 

peixeiras estão a virarem-se à minha sogra…e eu 

tenho de ir ajuda-la. Mas tu não te vais meter no 



 

 

meio da confusão, pois não? Aí não, não vou?! 

Se alguma dela vier eu não me fico.” NT4 # 

“Aparece no bairro, aparece… quando te vir lá, 

vou chamar o meu pai e tu vais ver o que é 

bom.” NT5  

Violência 

Doméstica 

“Eu sofri muito nas mãos daquela família, a 

senhora batia-me…bem todos me batiam. Não 

me deixavam utilizar a casa de banho da casa, 

tinha que tomar banho numa bacia e fazer as 

necessidades num balde. Não me deixavam 

comer à mesa, eu comia no chão. Não me davam 

nada para levar para a escola, eram os 

professores que me davam comida, estive assim 

5 anos. É por isso que eu às vezes gostava de me 

vingar dela, de a fazer sofrer, também. Até que a 

vizinha fez uma denúncia, aí a assistente social 

apareceu!” NT7 # “O meu antigo namorado é lá 

do bairro e por isso é como se eu continuasse a 

ser dele. Se ando com alguém sou logo 

insultada.” NT24 # “Professora faz-me um 

favor? Sim, claro. Ligue-me ao meu namorado, 

por favor, e diga-lhe que eu já estou na escola. 

Faça-me isso por favor, senão ele pensa que eu 

não vim para a escola.” NT8 # “Eu já fui 

violada. Fui, por três amigos, meus. Foi horrível. 

Fizeste queixa? Não. Quero esquecer. Já foi há 

alguns anos!” NT18 # “Eu tenho o braço assim 

porque foi o meu namorado. Ele às vezes é um 

pouco agressivo…mas isto foi a brincar.” NT35 

Violência 

Institucional 

“Hoje, fomos assaltados, levaram as máquinas 

da oficina e mais algumas coisas… foi durante o 

almoço e, foram alguns dos nossos miúdos.” 

NT53 # “Está um caixote de lixo a arder lá atrás. 

E agora, quem foi?” NT54       

Vivências na Sentidos das “Vocês confiam demasiado. Queres que façamos 



 

 

ESOM Relações de 

Proximidade 

como todos os outros vos fazem? Não, claro que 

não! Apenas acho que vocês não deveriam 

confiar tanto e em todos. E estou a dizer isto 

porque confio em vocês e porque acho que eles 

se passaram.” NT11 # “Você diz que me dá um 

abanão, mas não dá nada… porque você gosta 

muito de mim, isso sim.” NT13 # “Dá-me uma 

flor para a D. Amélia, quero ser eu a dar-lha. Ela 

vai ficar toda contente” NT38   

Sentidos de Novas 

Experiências 

“Quando houver um intercâmbio vocês 

lembrem-se de mim, está bem?” NT39 # 

“Quando vai haver viagens? Eu quero tanto ir.” 

NT40 # “Eu, estou, a portar-me bem, tenho 

vindo sempre. Trabalho bem. Por isso tenho 

hipóteses de ir ao intercâmbio, não tenho?” 

NT41 # “Eu não quero saber para qual é que 

posso ir. Eu quero, é ir. Não me interessa para 

onde. Eu só quero ir para fora de Portugal.” 

NT42 # “Quando houver viagens, eu quero ir 

num fixe, está bem?” NT43 # “Eu queria tanto 

conhecer coisas novas e poder andar de avião.” 

NT44 # “Foi tão fixe, mas tão fixe mesmo. 

Adorei, adorei tudo” NT45 # “Adorei andar de 

avião. Fiquei com os ouvidos quase surdos, mas 

adorei na mesma.” NT46 # “Lá estava muito 

frio, passamos a maior parte do tempo numa casa 

que era aonde fazíamos todas as actividades.” 

NT47 # “Eu, adorei. Tivemos umas actividades 

em que aprendemos a filmar e cada vez que eles 

pediam um voluntário eu oferecia-me logo.” 

NT48 # “Aprendi umas danças típicas de lá, da 

Polónia.” NT49 # “O pessoal era todo muito 

fixe. Eu não sei falar francês mas eu lá me 

desenrascava, às vezes tinha de pedir à 

professora para me dizer como havia de dizer.” 

NT50 # “Professora foi tudo tão giro. Eu vi a 



 

 

 

 

Torre Eiffel. É tão grande.” NT51 # “A comida 

deles é muito esquisita. A nossa é melhor, bem 

melhor.” NT52     


