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RESUMO

Refletiremos sobre o comportamento desviante em jovens, a partir de um estudo de caso, realizado num
grupo/turma, inserido no Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF). Recorremos a técnicas da
Análise de Conteúdo, que pertimiramnos formular quatro categorias: (i) (re) integração escolar; (ii) contexto
escolar; (iii) fatores de risco e fatores de proteção; (iv) desvio de comportamento. Observamos o contexto
familiar e social destes jovens numa tentativa de verificar qual a influência desses contextos na prática dos
comportamentos desviantes manifestados na Escola. Elencamos algumas situações que deixam evidente a
não integração do jovem na Escola, havendo muitas vezes um reforço dos desvios de comportamento, em
decorrência da influência de um contexto familiar frágil, no qual têm lugar e se proliferam diversos fatores de
risco.
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ABSTRACT

BETWEEN DEVIANT BEHAVIOR AND SCHOOL (RE) INTEGRATION

We Will reflect about deviant behavior in young people, from a case study conducted in a group/class,
included in the Integrated Program for Education and Training (PIEF). We resorted to techniques of content
analysis, that allowed for us to formulate four categories: (i) School (re) integration; (ii) school context; (iii)
risk factors and protective factors; (iv) deviant behavior. We observed the family and social context of these
young people in an attempt of to check the influence of these contexts on the practice of deviant behavior
manifested in the school. We listed some situations that leave evident the no integration of young people in
the school, there is oftentimes a reinforcement of deviant behavior, due to fragile family context.

Keywords: Young people. Deviant behavior. School (re) integration.

O presente artigo é resultado de uma das vertentes analisadas por nós, aquando do estágio realizado entre
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setembro de 2011 a junho de 2012, em Portugal, na Escola Secundária com 3º Ciclo D. Dinis – Coimbra, cujo
estudo empírico centrouse em um grupo/turma inserido no Programa Integrado de Educação e Formação
(PIEF[2]). O programa pretende atuar com a finalidade primeira de garantir a escolaridade obrigatória e o
combate à exclusão social de jovens com insucesso escolar (retenção/abandono), jovens com
comportamentos desviantes e aos oriundos de família disfuncional.

Assim sendo, a construção deste artigo norteiase pela análise do comportamento dos alunos centrado em
duas vertentes. Primeiro, buscamos identificar nos comportamentos manifestados por eles, se estes podiam
ser considerados como um maior reforço ou enfraquecimento dos comportamentos considerados desviantes.
Em segundo lugar, é nosso objetivo, com este trabalho, verificar em que medida as atividades propostas
pelos professores e técnicos do programa foram rejeitadas pelos alunos, pois, ao nosso ver, esta rejeição
acaba por distanciar a (re) integração do jovem à escola, ao mesmo tempo em que amplia caminhos que
acabam por reforçar a prática dos comportamentos desviantes.

Cumprenos salientar que o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), propõe uma medida de
intervenção que pretende incluir e (re) integrar o jovem na escola, ambicionando que o mesmo adquira e
desenvolva competências escolares e profissionais, pessoais e sociais que futuramente o permitirão exercer
uma cidadania participativa.

A partir destas perspectivas, nos centraremos numa breve reflexão teórica sobre os comportamentos
desviantes dos jovens, convocando alguns autores importantes que, ao nosso ver, nos auxiliarão na discussão
proposta.

Comportamento desviante em jovens

A problemática do comportamento desviante em jovens tem sido cada vez mais identificada como um
problema social crescente, especialmente sob a forma de delinquência. Alguns estudiosos têm comprovado
uma maior manifestação dos desvios de comportamento na fase da adolescência, atingindo um pico entre os
15 e os 17 anos, tendo uma tendência a declinar no início da idade adulta (PINGEON, 1982).

Alguns fatores são apontados como respostas à prática de comportamentos desviantes pelos jovens.
Consideraremos as perspectivas trazidas para este trabalho como contributos importantes para pensarmos
sobre as diversas causas que ‘justificam’ o desvio de comportamento.

Na visão de Pais (2011), quando os jovens se comportam contrariamente às regras, ou com desvio de
conduta, não querem com isso, propriamente, promover uma reivindicação, mas os propósitos são de
afirmação da própria identidade. Diz, ainda, o mesmo autor que “um acto transgressivo não surge por acaso,
implica um desafio, uma escolha activa baseada no cálculo, na confiança, enfim, numa avaliação dos limites
que separam o sucesso do insucesso” (PAIS, 2011, p. 85).

Nesse sentido, segundo Pingeon (1982), tais comportamentos sugerem que estes jovens estejam com a
intenção de gerar visibilidade, contribuindo, então, para uma socialização. Deste modo é sugerido, afirmar
que os comportamentos desviantes, praticados na adolescência, podem ser interpretados como experiências
de busca de autonomia.

Para Carvalho (2010), pode ser uma atração gratificante de socialização, podendo ser considerado uma
brincadeira e a necessidade de demarcação de território pessoal e social. A este conjunto de autores, unimos
Le Breton (2010), quando afirma que o jovem pratica os desvios de comportamento como uma maneira de
reafirmação do seu Eu, uma busca de comunicação com o mundo exterior. Ainda, atribuindo ao jovem, a
categoria de vítima do próprio comportamento.

Indiscutível como uma das causas apontadas como podendo conduzir o jovem a práticas de comportamentos
desviantes, é o fato do vínculo familiar ser frágil. Na visão de Le Blanc e Janosz (2002), o papel
desempenhado na família pode ser determinante para o desempenho do comportamento antissocial do
jovem. Por fim, conforme Boudon (1979), o desvio pode ser entendido como o resultado da ligação de
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diversos fatores, desencadeados em momentos e contextos específicos.

Notese que todas as contribuições supracitadas, bem como os fatores apresentados como respostas ao
desvio de comportamento, sugerem uma grande fragilidade do jovem em imporse como cidadão na
sociedade. Desde o ambiente familiar aos contextos sociais, as marcas que acompanham os jovens com
desvio de comportamento são fortes, pois constituemse como uma quase luta pela sobrevivência. A
possibilidade de oportunidades e de pertença no mundo é menor para o indivíduo enquadrado como autor de
comportamento desviante, com largas probabilidades de ingressar no mundo da delinquência.

Assim sendo, Rijo e Sousa (2004, p.6) consideram que “muitos indivíduos em risco social ou com desvio de
comportamento mais ou menos marcado possuem as capacidades cognitivas necessárias para a
aprendizagem com sucesso”, acrescentando ainda, “quer aprendizagem de conteúdos curriculares, quer o
domínio das competências necessárias para o exercício de uma profissão”.

Afim de ajudarnos a compreender a problemática do comportamento desviante, Lemert (1978), citado por
Carvalho (2003, p. 5), apresentao a partir de dois níveis:

O comportamento desviado primário produzse em contextos variados (sociais,
culturais e psicológicos) e só tem, quando muito, implicações marginais na estrutura
psíquica do próprio individuo. Não conduz à reorganização simbólica das atitudes
face a si próprio e face aos papéis sociais. O comportamento desviado secundário é
um comportamento desviado em que os papéis sociais nele fundamentados se
tornam meios de defesa, ataque ou de adaptação aos problemas explícitos criados
pela reacção societal ao comportamento desviado primário.

Para Carvalho (2003), a reflexão do autor vai ao encontro da afirmação de que o desvio, a infração, só se
configura como algo que infringe a lei se socialmente for reconhecido como tal. Tanto o desvio primário
quanto o secundário estão relacionados, pois o primeiro incide sobre a diversidade de fatores sociais e
pessoais do indivíduo que comete o desvio, enquanto que o segundo tem suas implicações na repercussão
desses fatores na sociedade.

É nesse sentido que o jovem com comportamento desviante é convocado pela sociedade para uma
reorganização dos seus comportamentos. Segundo Carvalho (2003, p.21) “são muitos e variados os
instrumentos que a sociedade dispõe na tentativa de promover a manutenção da conformidade dos seus
membros às normas: desde a expressão de opiniões, avaliações informais e expectativas de outros, a pressão
de natureza ecónomica, religiosa ou outra, surgindo a violência como último a considerar”.

Princípios metodológicos

Este estudo foi realizado na Escola Secundária com 3º Ciclo D. Dinis, de setembro de 2011 a junho de 2012,
onde acompanhamos onze alunos inseridos no grupo/turma, que integravam o PIEF. Para tal estudo, optamos
pela metodologia qualitativa, descrita por Bogdan e Biklen (1994, p.16), como “rica em pormenores
descritivos relativamente às pessoas, aos locais e às conversas […]”.

Nesse sentido, designamos a investigação como um estudo de caso com observação participante, que,
conforme Ponte (1994, p.3), visa, “[...] conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”,
evidenciando a sua unidade e a sua identidade própria”. Assim sendo, o alvo central da observação foi o
grupo/turma, e os seus comportamentos diante das propostas dos técnicos e professores destacados para
atuar na medida PIEF. Respeitando que esse estudo foi realizado no âmbito das Ciências da Educação,
consideraremos a afirmação de Freebody (2003), citado por Amado (2009, p.124), quando diz que a
investigação em educação deve “[...] pôr em marcha uma investigação em que tanto os investigadores
quanto os educadores possam reflectir sobre instâncias particulares da prática educacional”.

Nessa perspectiva, recorremos, para nos auxiliar no estudo de caso, da construção de diários de campo,
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entendo estes como o recurso metodológico que melhor respondia ao acompanhamento cotidiano do
grupo/turma, “emprestando ao trabalho um carácter de autenticidade, de presença, de vivência, impossível
de obter por outro meio” (AMADO, 2009, p.227). Ainda acerca do diário de campo, reitera LessardHebert,
(1994, p.154) que este serve para “descrever o que foi visto, ouvido e pensado”.

Resultaram das nossas observações um total de cinquenta e seis diários, sendo condensados[3] a partir de
quatro categorias. A primeira categoria construída foi (re) integração escolar; a segunda, contexto escolar;
seguidas da categoria fatores de risco e fatores de proteção e, por fim, desvio de comportamento.
Entendemos estas categorias como um caminho que nos ajudou na identificação do complexo universo dos
comportamentos dos jovens.

Partindo desse pressuposto, os dados recolhidos nos diários de campo (constam em itálico e entre aspas no
título a seguir: Resultados e Discussão dos Dados), foram tratados recorrendose à técnica de análise de
conteúdo[4], tendo sido atribuída uma codificação aos onze jovens, onde elegemos a letra “J” seguida de um
número para codificar cada jovem, resultando, portanto, a seguinte codificação: J1 a J11.

Resultados e discussão dos dados

i. (Re) integração escolar

Com esta categoria, a nossa pretensão foi identificar as situações em que a escola propôs aos alunos do
grupo/turma em questão momentos de (re) integração com o espaço escolar. Nesse sentido, traremos para
esta análise as experiências identificadas por nossa observação, consideradas como atividades propostas no
sentido de integrar e de socializar o jovem enquanto aluno. Desse modo, convocamos para a reflexão desta
categoria, alguns exemplos que, do nosso ponto de vista, são importantes para pensar a relação destes
alunos PIEF com a escola, focado na efetiva (re) integração, como também quando esta não foi possível.

Desse modo, buscaremos aliar a esta análise anteriormente citada, os objetivos do programa, estes,
consubstanciados no cumprimento da escolaridade obrigatória e no desenvolvimento das competências
escolares, pessoais e sociais, capacitando os alunos para o exercício de uma cidadania participativa. A partir
de Henriques (2000) e Fonseca (2000), podese concluir que para se desenvolver práticas de cidadania,
efetivamente deve haver uma mudança pessoal, gerando uma consciência que leve o indivíduo a transformar
essa postura pessoal na vivência social.

Assim sendo, verificouse que no primeiro dia de aula, “as expectativas eram positivas por parte dos
professores e técnicos, embora os mesmos, também tenham demostrado um certo ‘medo’ com relação ao
cumprimento das regras, respeito mútuo e interação nas atividades”. Este medo davase pelas características
dos jovens, nomeadamente no que diz respeito aos comportamentos desviantes. Conforme Gadotti (2002), a
educação é um ato complexo e o êxito do ensino não depende exclusivamente do conhecimento do professor,
mas, sobretudo, da capacidade que tem em criar espaços de aprendizagem.

Ressaltamos as expectativas positivas dos docentes como um fator positivo de aposta no trabalho com o
grupo/turma, acreditando na (re) integração do jovem e em possíveis contribuições para o desenvolvimento
deste.

Em um dos momentos do “primeiro dia de aula, os alunos foram conduzidos a uma visita guiada por todos os
blocos da escola, onde receberam explicações sobre as possibilidades educativas ofertadas pela escola”.
Considerase que a referida atividade promoveu a possibilidade de uma socialização, não havendo uma
interação por parte de todo o grupo, pois alguns alunos demostraram interesse pelos espaços da escola, ao
passo que outros não estavam com atenção à apresentação, dispersandose em conversas paralelas.

Posteriormente, identificamos e lamentamos os conflitos e as certezas dos docentes, no tocante à
impossibilidade de contribuir positivamente para reverter o quadro de insucesso escolar dos discentes. Essas
certezas fortaleciamse no decorrer do ano letivo, na medida em que as propostas de participação nas
atividades eram rejeitadas e boicotadas pelos alunos. A exemplo desse fato, ilustramos, em síntese, conforme
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consta nos diários de campo, durante todo o período da nossa observação.

Quadro 1Relação dos alunos no tocante a participação das atividades propostas pela Escola

10/10/2011 Os alunos J2 e J3 permaneceram calados durante todo o dia, não
demostraram interesse em nenhuma atividade.

25/10/2011
J4: extremamente inquieto, não respeitou os colegas e os professores.
Ocupou o tempo em manifestar-se negativamente, e sempre contrário a
tudo que era proposto.

31/10/2011 Não houve aula, pois os alunos não voltaram do intervalo.

09/11/2011 Os alunos J4 e J5 afirmaram que, caso fossem punidos, não cumpririam
a punição.

10/11/2011 Após o intervalo do almoço, os alunos J5, J6, J7 e J8 não retornaram.
Segundo o porteiro, eles haviam saído da Escola.

23/11/2011 Os alunos J4, J5, J6 e J8 estavam na aula, entretanto, recusaram-se a
participar.

07/12/2011

Os jovens J4 e J5 não apresentam nenhum sinal de evolução das
competências pessoais e sociais, acrescentando o professor, na reunião
pedagógica, que os dois são os maiores desestabilizadores das aulas,
pois se recusam a participar em qualquer atividade, bem como, suscitam
a não participação dos colegas.

13/12/2011 O J6 revela-se instável, agindo tanto pela negativa como pela positiva.

12/01/2012
O J5 não revela preocupação para cumprir regras e muito menos o
horário escolar. Por vezes, muito antes da hora prevista para o término
da aula, levanta-se e sai da sala.

02/02/2012 O aluno J11 chega a faltar por quinze dias seguidos e não apresenta
justificativas.

06/02/2012 O J9 mostra desinteresse pelas atividades, assumindo postura
desestabilizadora.

08/03/2012 O J3 tem faltado com bastante regularidade.

19/03/2012 No horário do início da aula, pela manhã, não estavam nenhum dos
alunos.

17/04/2012
O J9 foi questionado pelo diretor de turma, pois havia uma semana que o
comportamento dele era totalmente indiferente a tudo que se passava na
Escola.

30/04/2012
O aluno J10 faz tudo para chamar a atenção pela negativa, não
escondendo seus atos. […] Por vez o J5, tem imitado o comportamento
do J10, até na maneira de vestir-se.

28/05/2012
Segundo um dos professores, o J4 não faz nada, a não ser boicotar as
aulas. […] O J3 anda menos motivado e com muito sono durante as
aulas. E J2 tem faltado muito nas últimas aulas.

30/05/2012 Estavam na aula apenas dois alunos e, segundo o professor, o restante
dos alunos tinham consciência do teste, entretanto não vieram.

31/05/2012
O aluno J1 informa que não vai entrar na sala, pois diz-se muito
cansado. […] Na aula de Ciências Humanas e Sociais, o aluno J5 é
convidado a sair da sala, pois falava ao celular.

Diante do exposto, é inevitável atribuir uma certa complexidade ao processo de (re) integração do jovem na
escola, requerendo dos profissionais um esforço e formação específica para que fossem desenvolvidas as
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competências pretendidas pelo programa. Do ponto de vista de um dos professores, não se conseguiu
arranjar estratégias que fizessem efeito nos alunos e, como educador, este se manifestou com o sentimento
de incapacidade, revelando que devia fazer mais do que tinha feito.

Durante todo o ano letivo presenciamos, por diversos momentos, o diretor de turma, juntamente com os
técnicos do programa, conversarem com os alunos individualmente e em grupo, no sentido de estreitar laços,
ganhar confiança dos jovens, e, assim, poder intervir de maneira mais eficaz no processo de socialização
destes na escola, pois sentiase a constante necessidade de uma maior integração dos alunos com o espaço
escolar, fosse na participação das atividades, no cumprimento das regras, como na apropriação da escola
como um local de vivências significativas. Em um desses momentos, o diretor de turma “reafirmou a
disponibilidade da escola e da equipe pedagógica, no sentido de auxiliar o jovem a resolver qualquer situação
em que eles necessitassem”. Cumprenos salientar que a porta do gabinete permanecia durante todo o tempo
aberta, entendendo, assim, que haveria uma maior proximidade dos professores, diretor de turma e técnicos
do programa.

Uma das críticas referidas pelos professores, no tocante à socialização dos alunos, foi o fato de a direção da
escola ter entendido que o grupo/turma PIEF deveria funcionar em um bloco separado dos restantes alunos;
contudo, no momento dos intervalos das aulas, os alunos PIEF tinham todo o acesso aos espaços da escola.
Diante do exposto, foi explicitado pelo diretor da escola, em ocasião de uma reunião pedagógica, que “essa
decisão ia ao encontro de priorizar um espaço onde fosse possível trabalhar a parte social e comportamental
dos jovens, sem discriminar, mas salvaguardar os interesses do PIEF”. Tal medida sofreu críticas por parte
dos professores, que entendiam essa decisão como uma medida excludente, contrária aos objetivos de
programa, que prevê a inclusão e (re) integração do jovem na escola.

Esta e outras divergências foram postas em reunião pedagógica, pensadas, discutidas e permanecidas. Não se
alterou a ordem inicial oferecida pela escola –espaços, materiais, recursos humanos, organização –, pois,
quando a turma PIEF iniciou suas atividades, o ano letivo já havia começado há aproximadamente dois
meses, fato que a direção da escola utilizava como justificativa e para explicar que as condições de ação do
PIEF tiveram que se adequar aos fatores já existentes.

Contudo, segundo a avaliação realizada por um dos professores, explicitada em uma reunião pedagógica, o
processo de (re) integração deuse a partir das seguintes estratégias de intervenção: “Tentamos a criação de
hábitos de rotina como: pontualidade, cumprimento dos horários, organização de alguns materiais,
participação nas atividades propostas, incentivo à reflexão do trabalho realizado, o saber estar na sala de aula
e o falar na altura que é solicitado pelo professor e não aos gritos, seja qual fosse a situação. Houve a
tentativa de diversificar as atividades na sala, resultando no reforço positivo face à realização de atividades e
de pequenos progressos, atitude de motivação e encorajamento”.

Em diversos momentos foi colocado em questão se as decisões tomadas pela escola eram consideradas como
(re) integração ou exclusão. A própria dinâmica educacional do PIEF foi questionada, pois até que ponto
reunir todos os jovens com as características dos jovens PIEF em uma única sala de aula, pode ser
considerada uma medida de (re) integração, intervenção e inclusão do jovem na escola?

Diante do exposto, não podemos reduzir as vivências do grupo/turma somente aos fatos supramencionados,
embora estes tenham sido destacados durante todo o ano letivo, por diversas vezes e por todos os alunos. As
dinâmicas de atuação dos professores tiveram de ser alteradas muitas vezes, pois a constante ausência dos
alunos favorecia uma descontinuidade no trabalho, este sofrendo retaliação pelos comportamentos disruptivos
dos alunos.

Estas reflexões foram discutidas e somaramse ao contexto familiar de cada jovem, no sentido de conhecer
um pouco das peculiaridades de cada um, ambicionando, portanto, uma maior eficácia no desenvolvimento
das aprendizagens e na (re) integração do aluno na escola.

i. Contexto familiar
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Pretendemos, com esta categoria, apresentar um panorama do contexto familiar em que os jovens do
grupo/turma em análise se encontravam. Julgamos pertinente a análise sobre o contexto familiar,
considerando este como um forte preditor de reforço dos comportamentos desviantes, ou um forte
modificador destes. Entendemos que a família constituise como a primeira instituição responsável pela
educação, pela construção social e cultural, influenciando, consciente ou inconscientemente, as ações desse
jovem na sociedade.

Na abordagem de Sampaio e Gameiro (1985, p.1112), a família “é um sistema, um conjunto de elementos
ligados por um conjunto de relações em contínua relação com o exterior, que mantém o seu equilíbrio ao
longo de um processo de desenvolvimento percorrido através de estágios de evolução diversificados”. Nesse
sentido, acreditase que o jovem com comportamentos desviantes tem probabilidade de continuar e expandir
os comportamentos, sofrendo fortes influências do contexto em que este foi educado (Ponte e Rocha, 2013).

Para Xavier (2011), o ambiente familar quando desestruturado, favorece ao jovem construir e elaborar uma
normalidade de rotina, cujos reflexos poderão ser significativos na relação com a prática dos comportamentos
desviantes. Na visão de Rutter (2000), o comportamento, a inconsistência da autoridade dos pais, o ambiente
familiar influenciam no desvio dos comprotamentos dos jovens. Reitera Marteleira (2011, p.121) que,

Durante a adolescência, a família constitui um contexto cultural de primeiro plano no
qual o adolescente pode adquirir e interiorizar as orientações no sentido da
conformidade, e fálo informalmente através da educação, da supervisão e da
ligação emocional, ou seja, a família influencia os jovens na medida em que lhes
transmite valores e normas, e que lhes dá e retira a liberdade para a sua actuação.

Partindo desse pressuposto, identificamos algumas ocasiões em que a relação familiar dos jovens tornouse
notável, seja pela perspectiva positiva ou pela negativa. Por ocasião da primeira reunião na escola, os pais e
encarregados de educação “demostraram e reafirmaram o compromisso dos filhos com a escola”, situação
que avaliamos como positiva, na medida em que foi manifestado e assegurado um compromisso dos pais e
encarregados de educação, no que diz respeito ao retorno do jovem à escola, considerando como positiva a
integração do jovem na medida PIEF. Poderíamos avaliar como positivo esse compromisso se este
colaborasse diretamente com o objetivo central do programa, que pretende garantir a escolaridade
obrigatória.

Infelizmente, esse compromisso, do nosso ponto de vista, foi desconstruído ao longo do ano letivo, conforme
registramos nos diários de campos e exemplificaremos a seguir, com a situação vivenciada pelo técnico do
PIEF quando, ao procurar a mãe do aluno J4, investigando sobre suas constantes ausências, pouca
assiduidade e falta de pontualidade, “a mãe alega que o filho tem estado sempre com dor de cabeça ou de
dente”. Ao passo que, é sabido, através de técnicos das Equipas Multidisciplinares de Assessoria ao Tribunal
(EMAT), que a mãe acoberta o comportamento do filho, situação comprovada, por exemplo, quando esta
mesma instituição, denuncia “o descumprimento da medida educativa aplicada junto aos encarregados de
educação com três cláusulas do acordo, que previam a obrigatoriedade de frequentar a escola, a ida às
consultas médicas e a correção dos comportamentos indisciplinares”. Relativamente ao agregado familiar,
este “é constituído por mãe e companheiro”.

Ao analisar o processo de J4, é sugerido concluir que a mãe demonstra não saber lidar com as situações
problemáticas do filho, pois, nos relatórios, não constam interferência educativa de punição pelo
comportamento que o filho tem durante sua vida escolar – por vezes descrita no processo por diversos
comportamentos disruptivos. “O aluno passou, aproximadamente, quatro meses sem frequentar a escola e,
posteriormente, foi sabido que ele escondia-se o dia todo embaixo da cama. Segundo a mãe, nunca se
apercebeu da presença do filho em casa”.

Ao analisarmos o processo educacional dos alunos, identificávamos o contexto familiar no decorrer de alguns
anos, bem como a relação estabelecida com as escolas por onde os jovens já tinham passado. Em síntese,
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traremos algumas informações que julgamos pertinente para nos localizarmos sobre o perfil do jovem
integrado na turma PIEF.

Desse modo, ao avaliar o processo educacional de J7, identificamos que, há cerca de dois anos, ele foi
retirado do agregado familiar, pois este “não possuia condições financeiras e sociais para educá-lo”. Fato que
causava inconformidade e insatisfação no jovem, pois o mesmo afirmou algumas vezes, em conversas
informais, o desejo de voltar a morar com a família. No período da nossa observação, J7 tinha vários
processos junto ao Tribunal de Menores, estando em lista de espera para ser integrado em um centro
educativo fechado[5], onde se apontava como causas para esta medida, “suas complexas características de
personalidade e de comportamento”.

Semelhantemente a J7, o aluno J9 também foi retirado do agregado familiar e encontravase em avaliação,
podendo ser encaminhado para um centro educativo fechado, situação que deixava o jovem “visivelmente
nervoso, ansioso e preocupado”, em que afirmava ter medo de que viesse a ser transferido. Na perspectiva
de Xavier (2011, p.36), “o internato destes adolescentes e jovens em instituições tutelares educativas pela
prática de crimes não é por eles representada como uma oportunidade é suportada como uma circunstância
negativa”.

Ainda, como contextualização familiar, registramos a situação de J8, descrita a seguir: “Foi retirado da
família, pois a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) entendeu que os elementos do
agregado familiar deram provas evidentes de não possuírem capacidades para cuidarem do filho, nem,
tampouco, para assegurar os cuidados básicos de higiene, educação, alimentação e saúde, necessários a um
crescimento adequado. O jovem é de etnia cigana, filho de agricultor e doméstica, beneficiário de Rendimento
Social de Inserção (RSI). O pai sofre de alcoolismo, o que dá origem a conflitos e maus tratos aos filhos,
presenciados por vizinhos e negados pela esposa e filhos. O pai já foi submetido a tratamento de
desintoxicação alcoólica, mas não obteve sucesso”.

Para além das situações descritas, referimos que, dos onze alunos que compunham esse grupo/turma, dez
tinham pais separados, alguns pais encontravamse em irregularidade judicial, estando, pois, a cumprir pena
em sistema prisional. No tocante à separação, Silva (2009, p.64), afirma que:

A ausência de uma das figuras parentais “implica recorrentemente menor
disponibilidade da figura presente, resultando numa menor supervisão das
crianças/jovens, enfraquecimento da eficácia da comunicação, potencial
envolvimento com pares desviantes e afastamento entre a criança/jovem e a figura
do suporte.

Por fim, com base nos processos, relatórios e reuniões com os técnicos do PIEF, técnicos da EMAT e técnicos
da Comissão de Proteção Crianças e Jovens (CPCJ), é legítimo mencionar que alguns alunos deste
grupo/turma já sofreram ou presenciaram situações de violência no contexto familiar, o que nos faz crer que
essas circunstâncias contribuem para a instabilidade emocional dos jovens, bem como, para o ínicio ou a
permanência da prática de comportamento desviante.

i. Fatores de risco e fatores de proteção

O nosso intuito, com esta categoria, é verificar a relação entre os fatores de risco e fatores de proteção nos
jovens, aquando da vivência destes com o PIEF. Nesse sentido, nos diários de campo, fomos registrando
ações em que ficou evidente a atuação da escola no sentido de promover atividades que potencializasse os
fatores de proteção, consequentemente buscando fragilizar os de risco. De igual modo, também registramos
as ações dos jovens, em que podese configurar como comportamentos de risco.

Relativamente à escola, pudemos constatar a promoção de atividades no sentido de conscientizar o
grupo/turma sobre os comportamentos de risco, em que uma dessas ações deuse em parceria com a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), propondo ao grupo/turma o projeto Take Care, cujo objetivo
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era aumentar o conhecimento dos jovens sobre os efeitos e riscos do álcool a nível físico, psicológico e social,
informando, ainda, sobre as questões legais relacionadas com o álcool.

O projeto foi previsto para decorrer durante três dias, com aproximadamente seis horas de atividades diárias,
onde pretendiase desenvolver as competências dos jovens para lidar com situações de risco também
associadas com a sexualidade. Avaliouse que, de modo geral, os alunos possuíam um bom conhecimento
sobre a legislação acerca da compra e consumo de bebida alcoólica por menor de idade. Ao consumo de
droga, foi explicitado oralmente que dos onze alunos do grupo/turma, nove já haviam experimentado pelo
menos dois ou mais tipos de drogas. Cumprenos ressaltar que os jovens não foram abordados diretamente
sobre suas experiências com os consumos; estas informações vieram à tona por espontaneidade, a partir da
temática abordada.

Considerase que os objetivos do projeto não foram atingidos na íntegra em decorrência da ausência dos
alunos em determinados momentos da formação. Uma das causas apontadas para tal ausência teve origem
no fato de, no momento do intervalo do almoço, a enfermeira que coordenava a formação ter percebido que
alguns alunos do grupo/turma PIEF estavam com comportamentos suspeitos no que diz respeito à venda e
consumo de drogas. Ela informou aos técnicos e direção da escola, ao mesmo tempo que comunicava a
suspeita à Polícia Segura, que em instantes chegava à escola. “Os alunos J4, J5, J6, J7 e J8 foram conduzidos
a uma sala fechada, onde, sob ordem da polícia, tiraram a roupa, mas nada foi encontrado”.

Contrariamente a uma situação vivida em um outro dia por J9, em que uma funcionária do bloco onde
decorriam as aulas, ao dirigirse ao banheiro, deparase “com o aluno caído no corredor, pálido, olhos
revirados e sem reação. (…) O aluno havia vomitado e estava desacordado. Quando acordou referiu aos
colegas que havia fumado ganza (maconha). O J9 foi transferido pelos Bombeiros Voluntários ao Hospital
Pediátrico de Coimbra”.

Em sequência do ocorrido, J9, “contou-me que já havia fumado muitas ganzas (maconha), e que fazia uns
dois meses que não fumava. Perguntei o motivo pelo qual ele havia passado o referido tempo sem fumar a
ganza, ele diz que não apetecia mais”. Acrescentou, ainda, que a droga supracitada lhe causava a sensação
de “paz, tranquilidade, leveza, e favorecia muitos pensamentos bons, dos quais não quis falar”.

Há uma forte influência dos fatores de riscos na permanência do jovem em atos considerados delinquentes.
Segundo Lomba (1013, p.44), “a influência da adoção de comportamentos de risco e do estilo de vida sobre
os níveis de saúde e qualidade de vida dos jovens tem sido amplamente documentada na literatura da área
da saúde”. Podese afirmar que, de modo particular, o uso de drogas pode vir a tornarse uma passagem
para outras práticas consideradas de risco, nomeadamente, o álcool e a vivência sexual sem prevenção, entre
outras.

A este respeito, concluímos que, no grupo observado, é legítimo considerar que na escola foram
desenvolvidas ações que fossem ao encontro aos comportamentos de risco; contudo, a partir da nossa
observação e das manifestações comportamentais dos alunos, não ficou evidente a mudança destes
comportamentos, pois, durante todo o ano letivo, notouse a prática de diversos comportamentos de risco.
Esta prática constituise pelo uso de drogas lícitas e ilícitas, sexo sem prevenção e lazer em ambientes
recreativos noturnos.

i. Desvio de comportamento

Com esta categoria é nosso objetivo analisar e reunir um conjunto de situações em que os jovens se
comportaram de maneira contrária as regras estabelecidas na escola, ou quando estes comportamentos
foram identificados como desviantes. É indissociável a avaliação desta categoria com o (in) sucesso do
processo de (re) integração do jovem na escola. Segundo Skinner e Welborn (1997), citados por Ponte e
Rocha (2013, p.152), os comportamentos disruptivos relacionamse com o absentismo escolar, conflitos
sociais, assim como fatores de stress em contexto escolar”. Exemplificaremos, com a análise desta categoria,
algumas situações em que, ao longo do ano letivo, constatouse a reincidência dos comportamentos
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desviantes.

De modo geral, conforme consta no diário de campo, o descumprimento ocorrido com maior frequência era
quando “os alunos desrespeitavam horários, colegas, ausentavam-se da sala e da escola sem nenhuma
permissão”. Fatos que presenciamos por diversas vezes e por todos os alunos. Uma queixa consensual de
todos os professores era com relação à permanência dos alunos em não participar das atividades. Por vezes
percebiase uma espécie de corporativos no grupo/turma, no sentido de boicotar as aulas.

Ao nível dos comportamentos, podemos eleger duas situações relevantes, uma em que estes davamse no
espaço escolar, e a segunda quando os desvios de comportamento aconteciam no ambiente exterior à escola,
mas tinham nítidos reflexos na proposta educacional da escola. Relativamente a esta última, presenciamos a
situação do aluno J9, aquando da sua fuga da instituição em que residia, passando aproximadamente um mês
a viver nas ruas, alimentandose mal e fazendo uso de drogas. Após este período, o aluno retornou à
instituição e voltou a frequentar a escola. O fato citado só debilitou ainda mais o jovem do processo de (re)
integração na escola, bem como potencializou o desvio de comportamento, uma vez que o jovem demonstrou
ter voltado para a instituição e para casa por ocasião de ter sido apanhado pela polícia.

Este jovem contounos, em conversa informal, sobre roubos de carros, onde ele atuava com os adultos,
vendas de drogas e outras fugas da instituição. Na escola ele assumiu por muitas vezes um comportamento
“hostil, desafiante, aparentemente ressentido com nada e com todos, desafiando permanentemente ou
recusando simplesmente o cumprimento de qualquer tipo de regras, rejeitando qualquer aproximação, nem
que fosse pelo reforço positivo e ignorando a figura do professor”. Acrescentese, ainda, que quando “o aluno
era confrontado por suas atitudes incorretas, distorcia a realidade dos fatos, não assumia os erros e mentia,
fazendo-se vítima da situação, por fim, virava as costas a quem estivesse falando”.

Relativamente a J4, quando confrontado com as atitudes incorretas, distorcia sempre a realidade, não
assumia os erros, apontandoos para os outros. Ao observar o comportamento de J10, identificamos as
seguintes situações: “dá ponta pés nos armários, fala diversos palavrões, reage de uma forma muito
agressiva, seja com os colegas, professores ou funcionários, não tendo, muitas vezes, condições de
permanecer em sala.” Ao agregado familiar de J10, havia sempre surpresa aos comportamentos e atitudes do
filho na escola, pois, segundo a mãe, em casa o jovem nunca agia de tal forma.

De modo geral, na escola foram registradas situações em que “os alunos destruíram os equipamentos e
depredaram a escola, quebrando os vidros das janelas, espelho dos banheiros, arrombaram portas,
estragaram fechaduras, fizeram buracos nas paredes da sala e queimaram com isqueiro as mesas”.
Estabelecendo um paralelo entre os referidos comportamentos e as atitudes dos pais, podese constatar a
quase total ausência da figura familiar, mesmo quando esta foi convocada pela escola.

Por fim, segundo os depoimentos dos professores, em ocasião de avaliações nas reuniões pedagógicas, os
alunos apresentam dificuldades de autorregulação emocional, comportamentos desajustados e recusa de
afeto. Conforme a visão de Pais (2011, p.84), “entre os jovens, as transgressões oscilam frequentemente
entre o orgiástico (o festivo) e o anómico (o destrutivo), entre a celebração da vida (o hedonismo) e da morte
(as condutas de risco), num continuum de contrários onde o festivo pode ter lugar no destrutivo, e o
destrutivo no festivo”.

Considerações finais

Este artigo resultou de um estudo de caso, cuja população central constituíase por onze jovens com idades
entre os 14 e os 17 anos, e com um histórico escolar repleto de retenções e abandono. Somavase ao
insucesso escolar, um contexto social e familiar problemático, fato constatado com a verificação de que todos
os jovens integrantes do grupo/turma PIEF — alvo da nossa observação participante — constituíamse como
oriundos de família disfuncional, onde os comportamentos disruptivos dos jovens sugerenos pensar que eram
aceitos e considerados normal. Esta afirmação dáse a partir do acompanhamento de dez meses junto aos
jovens e das inúmeras vezes em que presenciamos a indiferença dos pais diante dos desvio de
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comportamento dos jovens cometidos no espaço escolar, bem como exterior a este.

Foi nosso objetivo, com este artigo, caminhar pelo percurso educacional do grupo/turma inserido no
Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), da Escola Secundária com 3º Ciclo D. Dinis – Coimbra,
com foco nos comportamentos desviantes dos jovens, entendendo estes comportamentos como um fator
social complexo, exigindo atenção no sentido de uma mudança.

Através dos diários de campo, tratamos os dados em análise de conteúdo, elegendo quatro categorias, — (i)
(re) integração escolar; (ii) contexto familiar; (iii) fatores de risco e fatores de proteção; (iv) desvios de
comportamento — que, do nosso ponto de vista, entrelaçamse entre si, formando um perfil do jovem do
grupo/turma estudado. As categorias nos permitiram identificar, a partir dos comportamentos dos alunos,
quando estes comportamentos puderam ser considerados mais negativos do que positivos, na relação do
jovem com a escola e com o objetivo do PIEF que, em primeira instância, objetiva a garantia da escolaridade
obrigatória.

Assim sendo, sintetizamos a nossa análise, considerando que a integração do jovem à medida PIEF colaborou
pouco ou nada para uma mudança significativa da prática dos desvios de comportamentos. Para isto, quanto
ao processo de (re) integração do jovem na escola, atribuímos múltiplas lacunas e rejeição dos alunos e, para
dificultar o processo, as constantes faltas.

Aliado a esta questão da pouco ou nenhuma (re) integração do jovem na escola, associamos o reforço dos
fatores de risco e um distanciamento dos fatores de proteção, a citar, o contexto familiar frágil. Sempre que
foi necessário, a família e os encarregados de educação foram convocados para colaborar com o combate aos
comportamentos desviantes; contudo, identificamos que a presença familiar por vezes atrapalhava a tentativa
educacional do PIEF e as propostas da escola, na medida em que, junto dos pais e encarregados de educação,
os atos desviantes de seus filhos eram por eles justificados.

Não é nosso objetivo enquadrar a medida PIEF como eficaz ou ineficaz, mas estabelecer um diálogo que nos
possibilite refletir acerca da intervenção do combate ao desvio de comportamento dos jovens, considerando
estes comportamentos como uma manifestação conflituosa, merecedora de intervenção.
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[3] Segundo Bardin (2011), é preciso fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados.
[4] Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011; e Amado, J. Introdução à investigação
Qualitativa em Educação. (Investigação Educacional II  Relatório de Disciplina Apresentado nas Provas de
Agregação). Coimbra, 2009.

[5] Segundo o Artigo 171º da Lei Tutelar Educativa, Lei Nº 166/99, de 14 de setembro, é assegurado o direito
que “os menores internados em centro educativo têm direito ao respeito pela responsabilidade, liberdade
ideológica e religiosa e pelos seus direitos e interesses legítimos não afectados pelo conteúdo da decisão de
internamento”.
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