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Quem eram as crianças/jovens rotulados de 

marginais? Quando surgiram as primeiras 

instituições? De que forma se processava o ato 

reeducativo dos menores delinquentes? 

Da infância normal à marginal… 



O conceito de infância é, por isso, historicamente construído, 
dinâmico, emerge de conexões sociais e é plural no seu 
significado. A partir do processo de reconhecimento da 
infância enquanto categoria social, é possível compreender a 
complexidade que transporta no seu interior. A infância 
moderna surge a partir de uma teia normativa, produzida 
pelo Estado, que valorizou o papel de redes formais e 
institucionais, como a família e a escola, no processo de 
regulação da sociedade “onde a infância se converteu em 
objeto de conhecimento e de intervenção social” (HENRIQUES, 
2013/ em preparação) (BALSERA, 1991: 228). 

Infância… 



“A história de crianças em risco é uma história em expansão. É uma 
história do nascimento de várias e novas categorias de crianças em 
situação de risco, juntamente com novas medidas e instituições para 
enfrentar estes novos riscos. É a história dos órfãos e orfanatos, de 
crianças portadoras de deficiência física, como surdez e cegueira, e de 
casas de aprendizagem com métodos desenvolvidos especificamente para 
si, de crianças criminosas e casas de reforma, de crianças carentes e casas 
de resgate, de crianças nervosas e centros psicológicos e psiquiátricos, de 
crianças com problemas de personalidade e de centros de diagnóstico e 
terapêuticos, crianças em situação de risco de maus-tratos e abuso sexual, 
crianças com traumas de guerra, crianças migrantes e os seus riscos 
específicos, as crianças com  distúrbios alimentares, emocionais ou 
comportamentais, (…) e, finalmente de crianças altamente talentosas” 
(DEKKER, 2009: 18) 
(tradução nossa). 

A “outra” infância…Um domínio em 

expansão! 



Neste sentido, revela-se pertinente estudar a infância em 
situação de risco social e/ou moral. A criança marginalizada 
integra a pluralidade do conceito de infância aqui proposto, 
assumindo, porém, um programa institucional e 
sociopedagógico particular. Aqui evidenciam-se a criação de 
territórios de socialização/reabilitação social e moral 
especializados (instituições) com o intuito de lidar com a 
infância enquanto problema social, com características e 
objetivos pedagogicamente diferenciados em relação à 
infância regular/normal. Entendemos, portanto, que a 
marginalidade traduz uma situação que pode ser 
transitória e que implica, desejavelmente, um processo de 
integração ou reintegração do individuo na sociedade 
(SCHMITT, 1990, p. 396) através de diferentes formas, entre 
elas a institucionalização (HENRIQUES, 2013).  

 



 

Em 1870 de um conjunto de 2368 presos nas cadeias civis de 
Lisboa: Menores de 20 anos – 204;   Menores de 14 anos – 82; 

Menores de 17 anos – 130;   Total – 416 (Monografia do Reformatório central 
de Lisboa…1958) 

 

“As difficuldades em que se encontra o governo todas as vezes que 
tem de dar destino aos muitos rapazes vadios, que frequentemente 
são postos á sua disposição pelo poder judicial, tem feito lembrar a 
necessidade de crear um estabelecimento onde aquelles infelizes 
alcancem a educação que lhes falta, e adquiram a moralidade e os 
habitos de trabalho, cuja ausencia os encaminha á vagabundagem, 
e não poucas vezes ao crime” (1880: p. 2009). 

 

A “outra” infância: expressão da 

preocupação… no século XIX… 



INFÂNCIA E INSTITUIÇÕES: 

exemplos 
1) Acolhimento: Asylos de Infância Desvalida; 

2) Recolhimento: Asylos de Cegos, Surdos-
Mudos (ex. Asylo de Cegos de Castelo de 
Vide; Asilo Escola António Feliciano Castilho); 

3) Mentais (Instituto Médico-Pedagógico AACF); 

4) Delinquentes; 

 

 

 

 



Casa de Detenção e Correção de Lisboa (1871);  

 

Escola de Reforma de Vila Fernando (1880); 

INSTITUIÇÕES: delinquência 



 

“Da criança sai o homem, como da aurora sai o dia pleno. De 
crianças anormais não poderão, por isso mesmo, resultar senão 
homens monstruosamente pervertidos, criaturas nocivas à harmonia 
da sociedade que não soube polir-lhes as arestas, iluminar-lhes o 
cérebro, adoçar-lhes o coração”.  

(LPI, 1911) 

 

Objetivo:  



Fundado por carta de lei de 1880;  

Inspirado nos modelos de Ruisselede (1849) e na 
Colónia de Mettray (1839); 

Inicia as suas funções 15 anos mais tarde em 1895; 

Possibilidade da instituição poder receber gradualmente 
até 500 menores; 

1º Diretor – Ernesto Leite de Vasconcelos (1895 – 1913) 

2º Diretor – Henrique Caldeira Queiroz (1913 – 1942) 

ESCOLA DE REFORMA DE VILA 

FERNANDO 







Os primeiros “colonos”… 

“Em 06 de outubro de 1895, ainda por concluir a 
execução do projecto mas construidas as edificações 
indispensáveis, teve lugar a abertura do 
estabelecimento (…) recebendo nesse mesmo dia 
51 menores, todos cadastrados, saídos das prisões e 
calabouços de Lisboa (Monografia da colónia Correcional de Vila 

Fernando (1930), p. 5) 

 



 

 

“as instituições voltadas para crianças abandonadas e infratoras são exclusivas, 
comportando também a existência de uma pedagogia diferenciada e com conotação de 
reabilitação social e regeneração moral” (VEIGA, 2012: 22) 

 

“Regenerar pelo trabalho os menores abandonados, entregues à vadiagem e 
mendicidade” (1894); 

 

O programa formativo assentava em três pilares: formação moral, intelectual e 
profissional. Presente em todo o contexto técnico-institucional encontrava-se a necessária 
disciplina.  

 

Como salienta Felix Santolaria Sierra à luz de exemplos espanhóis, este modelo era 
fechado, graduado, seguia um conjunto de atividades uniformizantes de natureza escolar 
e profissional com laços de pertença de carater institucional; 

PROGRAMA FORMATIVO 





No início da centúria de novecentos valorizava-se a educação física, 
moral, religiosa e literária; 

 a educação do trabalhador;  

o ensino das indústrias correlativas à agricultura,  

o ensino da música. 

 Os colonos deviam ser divididos em três classes, deviam frequentar 
o curso de desenho e todos estavam sujeitos à revisão e emenda 
dos trabalhos escolares pelo respetivo professor “entregues no dia 
imediato com a classificação que merecerem” (1901).  

O aproveitamento escolar de cada um dos colonos resultava, além 
do juízo do professor, de uma reunião com o médico, agrónomo e 
capelão 









Na sequência da análise de legislação relacionada com a 
Escola Agrícola de Vila Fernando, entendemos que este 
processo de reeducação desenvolveu-se em três momentos 
chave: o primeiro momento, diz respeito ao processo de 
“mortificação do individuo” (entrada na instituição); 

 o segundo momento, refere-se às práticas regeneradoras e 
de reabilitação social dos sujeitos institucionalizados (durante 
o internamento); 

 e, por fim, o terceiro momento, decorrente e ancorado nos 
anteriores, prende-se com a utilidade futura do individuo 
institucionalizado para a sociedade (utilidade para a 
sociedade).  

 



“A intenção com que a Colónia Agrícola Correccional de Villa 
Fernando concorre à Exposição Nacional do Rio de Janeiro é, pois, 
não a de surpreender pela excelência da natureza e quantidade 
dos seus produtos, mas integrar-se no grande movimento 
humanitário e civilisador pela unção económica e moral da sua 
acção, mostrando como são vantajosamente aproveitadas as forças 
e aptidões de indivíduos n`ella recolhidos que, há instantes, eram um 
perigo social, um fautor mesmo de perturbação, e que hoje 
marcham, progressivamente, para uma reabilitação completa por 
meio do trabalho”  

 

(Catálogo dos artigos com que concorre à Exposição Nacional do Rio 
de Janeiro, Junho de 1908, p. 6). 

 



Mecanismo de diálogo de dentro para fora e 

de fora para dentro. Reeducar pela palavra. 

A imprensa: regenerar pelo 

exemplo 







Marginalidade - Estado – Ciência – 

Identificação do Risco – Institucionalização – 

Reeducação/ Regeneração – Devolução Social –  
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