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Sumário executivo

O projeto European Educational Support for Prison Officers Intercating 
in prisons Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), 
é cofinanciado através do Programa Erasmus+ da União Europeia, 
nomeadamente pela Agência Nacional Francesa, sob a coordenação 
do Instituto Saumurois de la Comunicação. A Consórcio conta com 
parceiros da Roménia (CPIP), Espanha (DEFOIN), Polónia (ARID) e 
Portugal (Aproximar). O projeto visa criar oportunidades de aprendizagem 
complementares para staff prisional, nomeadamente Guardas Prisionais. 
Trata-se de uma aprendizagem que contribui para o desenvolvimento 
profissional num ambiente onde também existe aprendizagem: a prisão. 

O EESPIP pretende desenhar e disponibilizar conteúdos e atividades 
complementares às já existentes na área do Sistema de Justiça Criminal, 
pretendendo especificamente contribuir para a formação contínua 
de guardas prisionais. O projeto fundamenta-se na importância das 
competências sociais e relações humanas na carreira profissional, e 
na importância da formação ao longo da vida. A primeira atividade do 
projeto foi um estudo que teve como pretensão compreender o impacto 
de uma categoria de  staff prisional específico – o Corpo de Guardas 
Prisionais - nas experiências de aprendizagem das pessoas reclusas. 

Para mais informações sobre o projeto e para a versão completa do 
relatório, por favor, visite o site www.eespip.eu

A primeira parte do projeto (Produto Intelectual 1) centrou-se no 
desenvolvimento da "imagem" da realidade com que estamos a trabalhar 
em cada um dos países parceiros e a nível europeu. 
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Fonte: Observatoire international des prisons 31.01.2019
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A evidência mostra que as mulheres reclusas e as minorias étnicas enfrentam 
uma série de barreiras de acesso à aprendizagem, tanto institucionais como 
pessoais (ou seja, barreiras associadas à própria situação de encarceramento 
e ligadas às suas circunstâncias pessoais). Além disso, dado o contexto atual 
em muitos países da Europa, alguns fatores limitam a forma como a educação 
e formação podem ser disponibilizados em contexto prisional, incluindo: (1)
Pessoal e recursos finitos; (2) Restrições impostas pelos requisitos de segurança 
que o regime prisional obriga; e (3) Prioridades dos decisores políticos.

% de estrangeiros % de mulheres % de homens

44

http://www.eespip.eu
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PART II - Metodologia  
de Trabalho EESPIP

O questionário do staff consistiu em 16 questões com temas relacionados 
com a educação em contexto prisional, segurança, atividades educativas 
e nível do seu envolvimento em diferentes atividades educativas; foi 
aplicado com sucesso em estabelecimentos prisionais na Polónia, 
França, Espanha e Roménia. 

De acordo com a perceção do  staff  prisional, os aspetos mais importantes 
do sistema relacionam-se com: a comunidade, para mantê-la segura; a 

Foram desenhados três questionários diferentes: (1) para staff prisional, 
(2) para staff prisional com funções de gestão e liderança, e (3) outro para 
grupos minoritários em situação de reclusão. 

Os dois primeiros questionários são compostos por 19 perguntas de 
diferente tipologia de resposta (resposta aberta, perguntas polares (sim/
não), e questões de escala). O questionário para os grupos minoritários 
tem menos perguntas (6 perguntas), todas elas de respostas abertas.

Os parceiros de França, Roménia, Polónia e Espanha recolheram os 
dados em várias prisões de cada um dos países parceiros. O parceiro de 
Portugal fez uma revisão bibliográfica sobre a perceção do staff prisional 
(onde se incluem Guardas Prisionais) e Gestores sobre a educação na 
prisão, e também sobre as condições das mulheres como minoria na 
prisão. Os resultados foram quantitativos e qualitativos. 

Como foram desenhados os questionários

Questionários

Como foram recolhidos os dados

reinserção bem-sucedida das pessoas reclusas na sociedade; 
e educar as pessoas que cumprem penas na prisão. Impor 
uma pena e punir o crime estava na lista de prioridades.

Na maioria das prisões que participaram no inquérito, a 
educação é vista como uma ferramenta para ajudar as 
pessoas reclusas a reinserirem-se na sociedade, e o staff 
prisional parece estar ciente de todos os programas em curso. 
Quando questionados sobre se estavam envolvidos formal ou 
informalmente no apoio às atividades de educação prisional 
na sua prisão, 60% responderam que não estavam envolvidos 
em qualquer tipo de atividades de educação prisional; dos 
que reportaram estar envolvidos, apenas um quarto realmente 
gosta desse aspeto do seu trabalho.

O staff está maioritariamente envolvido em atividades como: 
supervisão de atividades desportivas e relacionadas com 
educação, notificação de educadores relativamente a pedidos 
das pessoas privadas de liberdade, deslocação de pessoas 
reclusas para as aulas, participação em programas educativos, 
preparação cursos profissionais, interação diária com a pessoa 
reclusa, execução do programa INSTAD (quarentena) apoio na 
realização de atividades e, por vezes, tradução para pessoas 
reclusas estrangeiras.

De acordo com a sua percepção, quão corretas são as frases 
a seguir, em uma escala de 1 a 10?

0 10020 12060 16040 14080 180 200

Na minha opinião, na prisão, 
a educação é vista como um 
meio de auxiliar ofensores a 
reintegrar-se na sociedade.

O sistema correcional oferece 
um número sustentável de 
programas educativos para 

ofensores.

Na minha prisão os programas 
de educação e treinamento 

são providenciados às pessoas 
reclusas.

94

148
120

40

89

184
101

22

123

149
85

21

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

6

Staff
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Menos de um quarto dos inquiridos tem um histórico anterior de responsabilidades 
educativas e de envolvimento em atividades educativas.

Os inquiridos percecionam que os seus colegas estão ativamente envolvidos na 
atividade educativa, mais especificamente no apoio à educação formal, fora do 
Departamento de Reinserção ou Educação. No entanto, a maioria dos inquiridos 
diz que não quer estar envolvido em outras formas de apoio à educação prisional.

Pelas respostas do staff parece que a sua perceção é que o  staff prisional 
mostra um interesse diminuído em frequentar formação relativamente a aspetos 
pedagógicos e de apoio ao processo educativo.

Como podemos ver na tabela abaixo, os Guardas prisionais em concreto 
estão principalmente envolvidos em atividades de deslocação das pessoas 
reclusas de e para as aulas e no processamento de requerimentos. A maioria 
não está envolvida em estabelecer ligações e trabalhar com o departamento 
de educação, no ensino ou em qualquer outra atividade de desenvolvimento 
pessoal. Quando questionados se gostariam de ver alterações no que diz 
respeito ao envolvimento do corpo de guardas prisionais na organização da 
educação formal ou informal das pessoas reclusas, a maioria acredita que não 
existem alterações necessárias em relação a cada um dos acima referidos, 
porque o modelo atual funciona bem.

0 150 20050 100 250

Manter as comunidades 
protegidas da criminalidade.

Execução de uma pena e punição do 
crime; Reinserção bem-sucedida das 

pessoas reclusas na sociedade em geral.

Educar pessoas que cumprem 
penas privativas da liberdade.

Reinserção bem sucedidade 
pessoas reclusas na sociedade.

64

212
82

87

83

120
128

66

80

191
52

73

79

176
74

68

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

De acordo com a sua percepção, qual a importância dos seguintes tópicos 
para sua prisão, em uma escala de 1 a 10?

1000 250 30015050 200 350

No processamento das 
candidaturas, requerimentos 

matrículas.

Nesta prisão, há um interesse em avaliar 
os pontos fortes e fracos dos programas 

educacionais.

Conheço todos os programas oferecidos 
nesta prisão aas pessoas reclusas pelos 

meus colegas das equipas educacionais.

Para mim, é claro o porquê de pessoas 
reclusas se registarem em programas 

educativos durante a pena privativa da 
liberdade.

As pessoas reclusas desta prisão vêem-
me como um apoio para o seu percurso 

educativo.

Penso que a minha intervenção 
profissional é relevante para apoiar as 

pessoas reclusas nas suas experiências 
educativas.

O Staff prisional avalia como 
importante estudar os aspectos 

teóricos e práticos da educação na 
prisão

Estabelecer ligações e 
trabalhar com a educação.

Deslocação das pessoas 
reclusas para as aulas.

Ensino.

Outro.

236

196

294

114

41

159

228

102

276

231

Sim Não

O Corpo de Guardas Prisionais está envolvido na organização da educação 
formal ou informal das pessoas reclusas:

Numa escala de 1 a 10, marque por favor as seguintes questões

1000 250 30015050 200

82

118
162

34

9

112
36

74

252

61
66

14

155

136
87

22

88

108
152

26

133

187
93

40
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80% dos inquiridos consideraram que manter as comunidades a salvo da 
criminalidade e reinserir com sucesso as pessoas reclusas na sociedade é 
muito importante. Estas duas precedem a “educação das pessoas que cumprem 

Gestão 

penas privativas da liberdade na prisão”. No entanto, discordaram em relação à 
aplicação de uma pena e punição do crime.

A educação é vista como um meio de ajudar as pessoas reclusas com a 
reinserção na sociedade. A maioria concordou que o seu sistema correcional 
oferece um número sustentável de programas para as pessoas reclusas. Os 
gestores declararam que todo o pessoal está ciente do processo educativo e 
de reinserção. No entanto, durante algumas entrevistas presenciais na prisão 
na Roménia, era óbvio que o Corpo de segurança desconhece os programas 
especializados de educação ou alfabetização de adultos disponíveis.

Quando os inquiridos foram questionados sobre se a segurança ou o pessoal 
administrativo estavam formal ou informalmente envolvidos no apoio às 
atividades de educação prisional, a maioria deles respondeu positivamente 
com o pessoal responsável pela guarda, escolta ou transporte em diferentes 
atividades realizadas fora da penitenciária, supervisão, apoio ao desenvolvimento 
de programas educativos, especialmente na consciência da natureza obrigatória 
da frequência das pessoas reclusas a estes programas e providenciar apoio 
e encorajamento às pessoas reclusas. Mesmo que estejam envolvidos em 
todas estas áreas, a maioria vê-o como seu dever ou obrigação e não o faz 
necessariamente porque gosta de o fazer.

No entanto, aqueles que responderam sim disseram que gostariam de ter 
atividades mais educativas porque através da educação podemos formar uma 
pessoa capaz de se reinserir socialmente após a libertação. Reportaram, ainda, 
que gostariam de ver mais envolvimento do sistema escolar e de outros serviços 
(por exemplo, de assistência psicossocial e social) nos diferentes programas 
existentes na prisão; haver mais  staff prisional; mais programas de reinserção 
concretos – qualificação, aumento dos interesses dos beneficiários nestes 
programas. 

O balaço entre a aprendizagem formal (em sala de aula) e informal (espaços não 
convencionais) parece estar equilibrado. 

A maioria do  staff prisional não recebe formação ou apoio em relação ao 
incentivo e apoio à educação das pessoas reclusas; no entanto, como pode 
verificar, a maioria dos inquiridos considera importante incentivar e apoiar a 
educação das pessoas reclusas. Além disso, a maioria dos funcionários disse 
que não existia nada sobre educação e formação prisional incluídos na sua 
formação inicial. 

Quando questionados sobre se gostariam de ver alguma alteração, a maioria 
dos inquiridos considerou que não eram necessárias alterações. Por outro 
lado, quem respondeu sim disse que gostaria de mais formações, cursos 
profissionais, atividades educativas, contratação de mais pessoal, como 
psicólogos e assistentes sociais, e eficiência em cada departamento educativo 
e colaboração entre departamentos.

De acordo com a sua perceção, o 
quão corretas estão as seguintes 
afirmações, numa escala de 1 a 10? 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

22%

34%

35%

9%

 De acordo com a sua perceção, o quão corretas estão as seguintes afirmações, 
numa escala de 1 a 10? 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

Reinserção bem-sucedida de 
pessoas reclusas na sociedade.

Manter as comunidades 
seguras.

Punição do crime e 
execução da pena.

Educação de pessoas que 
estejam a cumprir penas 

privativas da liberdade na prisão.

200 50 603010 40
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O staff de gestão considera que é relevante que os funcionários/  staff  prisional 
estejam envolvidos de todas as formas que possam apoiar a educação na 
prisão, por exemplo, através de diferentes discussões com as pessoas reclusas, 
através de diferentes programas e envolvimento de ONG’s, premiando as 
pessoas reclusas que terminaram o curso profissional ou que valorizaram a 
sua educação. Incentivar e motivar as pessoas reclusas a experimentar cursos, 
especialmente aqueles que não têm qualquer qualificação. No entanto, todas 
estas iniciativas são difíceis de fazer se a prisão estiver sobrelotada.

No gráfico abaixo podemos ver que existe um apoio declarado por parte do  
staff de gestão na promoção da educação das pessoas reclusas, no sentido de 
ser solidário e formar o staff neste aspeto. 

O Corpo de Guardas Prisionais está maioritariamente envolvido na criação 
de ligações e no trabalho com o departamento de educação, deslocando 
as pessoas reclusas de e para as aulas, no processamento de candidaturas, 
requerimentos e inscrições, tendo também um envolvimento parcial no ensino. 

A maioria dos inquiridos considera que não são necessárias alterações em 
relação a cada uma das alíneas anteriores, porque as disposições atuais estão a 
funcionar bem, no entanto 22% consideram que a burocracia é excessiva e deve 
ser eliminada, que devem existir mais programas educativos que ajudem no 
desenvolvimento de atividades práticas e que as mulheres e os homens devem 
ter os mesmos direitos no que diz respeito à educação. 

Tanto a educação formal como informal (formações e atividades de 
aprendizagem) fora da sala de aula são muito comuns. Quando questionados 
sobre a importância do envolvimento do pessoal prisional no incentivo e no 
apoio à educação prisional, a maioria dos inquiridos considera que era muito 
importante que o pessoal prisional se envolvesse em ambas.

No entanto, mesmo que a maioria deles receba formação ou apoio em relação a 
isso, quando questionado sobre se existia algum conteúdo relativo à educação 
e formação das pessoas reclusas na formação inicial do  staff prisional, metade 
deles referiu que não existiam tais assuntos discutidos.

Quando questionados sobre se gostariam de ver alguma mudança, a maioria 
dos inquiridos disse que gostaria de ver mudanças como o envolvimento ativo 
por parte do pessoal e a existência de programas oficiais, mais programas de 
formação profissional, e um alinhamento de programas educativos com as 
últimas evoluções da sociedade civil para que, após a saída em liberdade, as 
pessoas reclusas sejam familiarizados com as novas evoluções da sociedade 
de forma a facilitar a sua nova integração na sociedade. 

Houve alguns inquiridos que disseram que não eram necessárias alterações 
porque o que está disponível neste momento é correto e suficiente.

0 255 3015 4010 3520 45 50

0 255 3015 4010 3520

Na minha opinião, na prisão, a educação é 
vista como um meio de auxiliar ofensores 

a reintegrar-se na sociedade.

Para mim, é claro o porquê de pessoas 
reclusas se registarem em programas 

educativos durante a pena privativa da 
liberdade.

O sistema correcional oferece um 
número sustentável de programas 

educativos para ofensores.

As pessoas reclusas desta prisão vêem como 
um apoio para o seu percurso educativo.  

Na minha prisão o staff fora do departamento 
de reinserção/educação conhece todos 

os programas de formação e educacionais 
providenciados s pessoas reclusas

Penso que a minha intervenção profissional é 
relevante para apoiar as pessoas reclusas nas 

suas experiências educativas.
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> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10

De acordo com a sua percepção,quão corretas estão as frases seguintes 
numa escala de 1 a 10?

Em uma escala de 1 a 10, marque as seguintes afirmações

O Staff prisional avalia como importante 
estudar os aspectos teóricos e práticos da 

educação na prisão.

Em nossa prisão, há um interesse em avaliar 
os pontos fortes e fracos dos programas 

educacionais.

8

35
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27

2

31
9

28
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Em Portugal, os parceiros puderam fornecer apenas materiais de investigação 
de intervenções anteriores sobre educação na prisão.

Resultados da investigação em Portugal sobre a 
perceção do staff prisional e  staff de gestão prisional 
sobre atividades educativas em contexto prisional 

A perceção do Corpo de Guardas Prisional sobre a importância da educação 
prisional é muito positiva, afirmando que a escola influencia o comportamento 
das pessoas reclusas de forma positiva; que os professores dão muito apoio 
moral, e são vistos como conselheiros ou terapeutas. Mateus (2015) concluiu que, 
em geral, todos concordam que a escola é importante na formação e ocupação 
das pessoas reclusas, e o aspeto emocional também não é negligenciado, uma 
vez que algumas pessoas reclusas se sentem mais confortáveis para expor os 
seus problemas aos professores. 

No que diz respeito à importância de manter as comunidades seguras da 
criminalidade de acordo com Marujo (2017), é necessário dotar estes indivíduos 
das competências necessárias, para que possam ser reinseridos na sociedade, 
e assim levar as suas vidas de uma forma socialmente aceite, de forma 
responsável e mantê-los longe da vida do crime para evitar a reincidência 
criminal. Os técnicos de formação remetem para a importância do envolvimento 
da própria DGRSP na reinserção profissional destes indivíduos no mercado de 
trabalho, dando-lhes ferramentas não só dentro das prisões, mas também 
dando ferramentas necessárias para se reinserirem na sociedade de uma forma 
mais completa (Marujo, 2017).

O capelão da prisão falou sobre a punição e a indiferença da sociedade em relação 
às pessoas reclusas: "O mundo dos estabelecimentos prisionais portugueses é um 
mundo imenso, como sabem. Isto é tradição (...) na Monsanto, como sabem, há 
23 horas de isolamento, o fato de prisão, a comida é dada através da caixa de 
sentinela (...). Acho que, como cidadãos portugueses (...) queremos que a prisão 
seja transparente, mas não queremos ver. O tempo passa e a consciência diz: 
"Desde que estás lá, fizeste algo de errado." E a cidadania termina aí." (Gonçalves, 
2016).

Staff Prisional

A perceção da reinserção das pessoas 
reclusas na sociedade é vista como 
difícil por alguns membros do staff; 
dificuldades de estabelecimento 
de ocupação de todos as pessoas 
reclusas, ou em criar condições 
para que todos eles adquiram 
competências para trabalhar durante 
a execução da pena, o que significa 
maiores dificuldades em garantir 
que, uma vez terminada a sentença, 
comecem a trabalhar imediatamente 
após a saída em liberdade (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003).

No que diz respeito à educação 
para as pessoas que estão a cumprir 
penas na prisão, um dos professores 
considerou a estrutura dos cursos 
inadequado. Afirmou que muitas vezes 
se depara com pessoas que não têm 
base escolar suficiente para integrar 
um processo de aprendizagem, o que 
requer, por exemplo, investigação 
adicional por parte do professor.

A certificação escolar da população 
adulta é uma urgência de estatísticas, 
que não se traduzirão, do ponto de 
vista do professor, num conhecimento 
mais qualificado, mais informado e 
mais conhecedor. Outro professor 
disse que na Formação Complementar 
o conteúdo já estava adaptado aos 
alunos reclusos. O problema é que 
o currículo foi apenas devidamente 
adaptado para o 2º ciclo, excluindo o 
3º ciclo (Gabriel, 2007).

No que diz respeito ao número de 
programas educativos para ofensores, 
o Terapeuta Ocupacional refere-se à 
dificuldade em introduzir atividades 
não formais como música, expressão 
plástica, expressão dramática, etc. no 
contexto escolar (Gabriel, 2007). Outro 
problema indicado pelos profissionais 
é a desatualização e a reduzida 
diversidade de workshops. Neste 
sentido, um técnico afirma que os 
workshops são obsoletos, e o trabalho 
acaba por ser resumido às tarefas do 
estabelecimento: cozinha, limpeza, 
etc. (Almeida, Duarte, Fernando & 
Abreu, 2003).

No que diz respeito à perceção 
do  staff prisional da existência de 
programas de formação para pessoas 
reclusas, um dos professores (1.º 
Ciclo) disse que as pessoas reclusas 
geralmente não gostam de aulas 
que demoram demasiado tempo e 
com o mesmo professor e preferem 
as atividades extracurriculares na 
prisão às atividades escolares que 
não consideram importantes ou úteis 
(Gabriel, 2007). Foi também realizada 
uma entrevista com o responsável 
pela Educação de Adultos da "Direção 
Regional de Educação do Norte" sobre 
o envolvimento do  staff prisional nas 
atividades de educação prisional. O 
foco da entrevista com o Terapeuta 
Ocupacional foi a dificuldade em 
introduzir atividades não formais como 
música, expressão plástica, expressão 
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dramática, etc. no contexto escolar. Este profissional referiu as dificuldades em 
termos de falta de motivação dos alunos: "É difícil porque implica espontaneidade 
e movimento e grupos escolares na prisão não estão motivados".

No que diz respeito às boas práticas dentro da prisão, um dos funcionários 
entrevistados destacou que há prisões que são um modelo nacional no que 
diz respeito à escola, que valorizam a escola, tanto em termos de espaço como 
em termos de avaliação individual e canalizam lucros obtidos na produção de 
workshops para premiar os alunos que frequentam a escola.  

Reconhecendo as dificuldades em motivar as pessoas reclusas na frequência 
escolar, um funcionário salienta que se trata de uma população com a qual a 
escola já tinha falhado, que não tinha sido capaz de cativar os mesmos e, por 
isso, é uma população que falhou na escola. Na sua perspetiva, a semelhança 
do ensino fora e dentro da prisão é um obstáculo. E assim, a escola deve seguir 
um percurso mais profissional, por exemplo, ter cursos de formação que permita 
graus de ensino (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003).

Quando questionados sobre as razões da inscrição em programas educativos, 
pessoas que estiveram privadas da liberdade entrevistadas apontaram várias 
razões para terem frequentado a formação profissional, mencionando que 
os frequentavam por sua própria escolha. Parte da razão mencionada pelas 
pessoas era ganhar algum dinheiro, manter-se ocupado, curiosidade, ficar 
longe de problemas na prisão, para ganhar conhecimento e aprender coisas 
que nunca aprenderam antes, para ajudar a esquecer o mau ambiente vivido na 
prisão, para ter a equivalência ao 12º ano (Marujo, 2017). 

Na perceção das pessoas reclusas, estas sentem-se apoiadas pelos funcionários 
da prisão: "as prisões são dotadas de um conjunto de recursos, cursos escolares, 
formação profissional e outro tipo de programas variados e, além do apoio dos 
vários técnicos, cada recurso tem um técnico" (Ermida, 2018). Outro recluso 
afirmou: “Nem sequer tinha que ter guardas lá; sabíamos o caminho e íamos 
sozinhos e esperávamos que os professores chegassem." Acho que foi bom porque 
os professores encorajavam os alunos, ofereciam presentes e vinham felizes..." 
(Homem, 2011).

No que diz respeito à importância da intervenção de gestores no apoio 
às pessoas reclusas outro profissional destacou o reduzido número de 

técnicos de reeducação e a falta de 
acompanhamento que é dado às 
pessoas reclusas que frequentam a 
escola. Cada técnico tem mais de uma 
centena de pessoas reclusas para 
gerir, pelo que o profissional sugere 
diminuir esse número de pessoas 
reclusas por técnico (Almeida, Duarte, 
Fernando & Abreu, 2003).

Um dos guardas falou sobre as 
dificuldades ligadas ao envolvimento 
do pessoal prisional na organização 
da educação das pessoas reclusas: 
"O guarda está aqui para tudo. Tem 
havido vários papéis assumidos, como 
pai, mãe, apoiante religioso, amigo, e 
outras situações a que o guarda deve 
adaptar-se". Outro guarda falou ainda 
sobre os vários papéis da profissão. 
Afirmou que o tempo que passa com 
as pessoas reclusas permite-lhes 
ajudar e apoiar as pessoas reclusas 
a resolver os seus problemas, 
acompanhá-los aos serviços clínicos, 
e que estão envolvidos na resolução 
de problemas relacionados com o 
serviço educativo (Mateus, 2015). 

Quanto a locais alternativos 
para educação e formação no 
estabelecimento prisional (além da 
sala de aula), alguns dos profissionais 
falaram também da necessidade de 
melhorar os edifícios onde as pessoas 
reclusas têm formação e minimizar os 
problemas de segurança. 

Um profissional falou sobre um caso 
em que foram colocados contentores 
no pátio para que as pessoas reclusas 
pudessem ter a formação, com imensos 
problemas de segurança. Portanto, 
o primeiro passo seria organizar o 
serviço, saber exatamente quais são 
as necessidades de formação das 
pessoas reclusas. Depois, deve existir 
um conjunto mínimo de condições 
para que esta formação seja feita. 
Além da falta de instalações, outro 
problema indicado pelos profissionais 
é a desatualização e a reduzida 
diversidade de workshops (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003). 

Os guardas referiram que tiveram 
um curso de formação antes de 
serem recrutados para o trabalho, e 
que o curso tinha algum conteúdo 
como Teoria Penitenciária e aspetos 
comportamentais. Um dos guardas 
disse ainda que existiram algumas 
oportunidades de formação, mas 
que os guardas nem sempre têm 
acesso a elas, devido às vagas muito 
limitadas para cada estabelecimento. 
Outro afirmou que frequentou um 
curso durante quatro meses, que 
incluía formação psicológica e 
conteúdos como direitos, deveres, 
leis, manuseamento de armas, 
algemas. Este guarda teve ainda a 
oportunidade de participar em dois 
meses de estágio (Mateus, 2015).
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No que toca à perceção da importância da educação prisional, o responsável 
pela equipa de educação de adultos da Direção Regional de Educação do 
Norte falou sobre as experiências negativas das pessoas reclusas relacionados 
com a escola. Mas afirmou que quando as pessoas reclusas começam a 
frequentar o espaço escolar, começam a ver que não tem nada a ver com as 
suas experiências anteriores: "Geralmente os professores que trabalham com as 
pessoas reclusas estão mais próximos deles em termos de idade, têm mais coisas 
em comum, por isso ocorrem mudanças de relacionamento e a população pode 
reconciliar-se com o Sistema Escolar." (Gabriel, 2007) 

Sobre a importância de manter as comunidades a salvo da criminalidade, a 
perceção de um dos responsáveis da prisão, afirma que o problema com a prisão 
é a ocupação das pessoas reclusas e a necessidade de fornecer às pessoas 
reclusas a monitorização da qual necessitam. O mesmo responsável afirmou 
que a única coisa que a prisão pode oferecer é o desporto, alguns cursos de 
formação e aulas de ensino básico (1º e 2º ciclos). No entanto, é necessário 
proporcionar aos estabelecimentos formação e educação de qualidade, garantir 
a saúde das pessoas reclusas e a interação com a sociedade (Almeida, Duarte, 
Fernando & Abreu, 2003).

No que diz respeito ao nível de punição, a perceção do chefe dos guardas 
prisionais refere que as pessoas reclusas não têm monitorização dentro da 
prisão: "Não há seguimento. As pessoas reclusas não têm ninguém lá. Depois, a 
violência instala-se na prisão, por ser um sistema fechado, é mais agressiva do 
que o mundo exterior, os mais fracos são sempre penalizados em comparação 
com as pessoas que não estão encarceradas." (Gonçalves, 2016) 

A perceção da reinserção das pessoas reclusas na sociedade é discutida com 
o Provedor de Justiça, que falou sobre a importância de uma intervenção eficaz 
com as pessoas reclusas: "podemos discutir muito sobre prisão, discutir sentenças 
alternativas, discutir penas de prisão, as circunstâncias que cá fora podem limitar 
o fenómeno prisional, é verdade, mas temos sempre o problema do que fazer 
com essas pessoas, o que fazer (...) e se não trabalharmos com estas pessoas, 
se não resolvermos os problemas destas pessoas, ainda temos estes casos de 
reincidência.” (Gonçalves, 2016). O Provedor de Justiça salientou ainda que, na 
realidade portuguesa e na inexistência de prisão perpétua, torna a questão 

Gestão da reinserção ainda mais importante: 
"Em particular, na reinserção social, é 
um objetivo que está claramente na 
Constituição e na lei. É um objetivo 
de um sistema criminal humanista 
em que não tem prisão perpétua e, 
portanto, mais cedo ou mais tarde tem 
de reinserir essa pessoa na sociedade." 
(Gonçalves 2016) 

O responsável pela Educação de 
Adultos da Direção Regional de 
Educação do Norte afirmou que a 
Educação para Adultos é geralmente 
concebida para adultos na sua 
diversidade de públicos. Mas as 
minorias têm ofertas menores. 
Em termos de ofertas específicas, 
mencionou o esforço para tentar 
encontrar ofertas especiais para 
públicos diferenciados: para prisões, 
para a população cigana, estrangeiros, 
imigrantes. Estão a tentar utilizar os 
mecanismos disponíveis para adaptar 
as ofertas em termos de ofertas 
formativas para um currículo aberto 
e flexível ajustado ao público: "Acho 
que são modelos de certificação muito 
flexíveis, que permitem um conjunto de 
jogos que o adulto pode fazer." (Gabriel, 
2007). 

A perceção do Provedor de Justiça 
sobre as atividades de educação 
prisional foi declarada como: além 
das questões escolares, devem ser 
incluídos neste programa temas como 

saúde, higiene, toxicodependência, 
cidadania, etc. Para prosseguir estas 
tarefas, refere a necessidade de ter um 
incentivo à participação de entidades 
externas, públicas ou privadas, 
nomeadamente da saúde local, da 
educação, da cultura e das autoridades 
policiais, entre outras, na educação 
das pessoas reclusas, realização de 
cursos, conferências e debates, tanto 
no âmbito do estabelecimento como 
fora deste (Almeida, Duarte, Fernando 
& Abreu, 2003). 

A Procuradoria-Geral Distrital de  
Lisboa falou de algumas boas 
e más práticas dentro das 
prisões portuguesas: "Há alguns 
estabelecimentos que conheço (...) há os 
muito bons, e há os muito maus. Posso 
dar alguns exemplos, o dos Açores, que 
não tem mais de 100 reclusos, e que 
no contexto do desenvolvimento de 
competências sociais, tem o desporto 
que é essencial (...) dentro do sistema 
prisional.” 

Para aqueles que podem, para aqueles 
que são capazes, o uso do desporto 
como forma de internalização das 
regras de coexistência, fuga, de 
agressividade contida, etc. Por 
exemplo, a noção de fair play é muito 
importante e pode ser um instrumento 
muito positivo, além disso, há um 
programa razoável que se aplica ao 
sistema, mas que está longe do que 
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eu gostaria que fosse." (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003).

Na opinião do Provedor de Justiça, a educação não deve limitar-se ao ensino e "um 
programa completo de estudos deve ser desenvolvido em cada estabelecimento 
com o objetivo de oferecer às pessoas reclusas a possibilidade de cultivarem 
parte do seu interesse". Assim, para além das questões escolares, devem ser 
incluídos neste programa temas como saúde, higiene, toxicodependência, 
cidadania, etc. (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003). 

Os profissionais consideram em geral positiva a avaliação da área da educação, 
uma vez que consideram "que houve uma resposta muito razoável, bem 
estruturada, com uma boa articulação com o Ministério da Educação em que 
36% da população prisional frequenta a escola. (...)" (Almeida, Duarte, Fernando & 
Abreu, 2003). Quanto à perceção dos programas educativos existentes na prisão, 
o responsável afirmou que a Educação para Adultos é geralmente concebida 
para adultos na sua diversidade de audiências. 

Sobre a perceção do apoio à gestão na educação prisional uma das pessoas 
reclusas refere, sobre os aspetos motivacionais e a perceção da escola: "Sei 
que o Diretor gostaria muito que eu fosse à escola, mas sabe, preciso de ganhar 
dinheiro”. (Gabriel, 2007). A perceção da gestão acerca da existência de formação 
para o pessoal prisional e de oportunidades de formação ou de educação 
em relação ao incentivo e apoio à educação das pessoas reclusas, é que os 
professores devem ter uma formação específica, especialmente a partir de um 
ponto de vista psicológico, porque lidar com a situação emocional das pessoas 
reclusas é difícil e é muito diferente de ensinar um grupo de adultos socialmente 
enquadrados e integrados. A reflexão sobre esta entrevista do investigador 
mencionou que o método de recrutamento dos professores não é diferente do 
recrutamento dos professores noutro contexto e que não há cursos específicos 
para preparar esses profissionais para trabalho com ofensores (Gabriel, 2007).

Focus group 

O estudo foi realizado em França e na Polónia com cerca de 80 representantes 
de minoria étnica presentes nas prisões que os parceiros do projeto aplicaram os 
questionários. O questionário era composto por 6 perguntas, todas as perguntas 
de respostas abertas.

A primeira questão era sobre a educação, mais precisamente o que a educação 
significava para eles. Um grande número disse que a educação para eles é 
o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento em todos os tipos de 
níveis, alargando os seus horizontes. Alguns diziam também que era uma forma 
de encontrar um emprego, uma profissão, que era algo bom e útil que os ajuda a 
adquirir as competências necessárias na sociedade. Só uma pessoa se recusou 
a dar uma resposta. 

A segunda questão dizia respeito à oferta educativa disponível na sua prisão, 
tendo-lhes sido solicitada uma lista de atividades que ainda não tinham sido 
mencionadas pelos participantes. A maioria respondeu com diferentes cursos, 
como cursos de línguas ou desenho, mas também houve uma parte dos 
inquiridos que não conhecia nenhum ou que não se importavam com quais 
eram as possibilidades. 

A terceira pergunta perguntava aos participantes o percurso educativo (educação 
formal, EFP e educação de adultos) que prosseguiam. A maioria disse que 
seguia uma educação profissional, educação geral, aulas de culinária, cursos 
de línguas, cursos de alcatifa. No entanto, houve também alguns inquiridos que 
disseram não estar interessados em nenhum deles porque estão a aproximar-
se do fim da pena ou porque eram demasiado velhos para qualquer um deles. 

Quando questionados sobre se estavam a receber apoio suficiente dos agentes 
prisionais para se inscreverem e participarem nas atividades educativas, a maioria 
deles disse que o apoio é suficiente e que não há necessidade de mudança; 
alguns deles consideram também que a educação deve ser obrigatória para 
aqueles que não sabem escrever ou ler.  Houve também inquiridos que disseram 
que não sentem que o  staff  prisional seja suficientemente solidário, e que 
devem ouvi-los mais, que poderiam ajudar dizendo-lhes que cursos podem 
seguir, ou talvez melhorar o seu acesso aos livros e à escola.

Minorias na prisão
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A quinta pergunta era: "Como achas que o funcionário do EP te pode ajudar no 
teu curso de formação?" A maioria deles disse que gostariam que o funcionário 
lhes recomendasse um curso ou uma escola, que tivesse uma atitude aberta 
e estivesse disposto a ouvi-los, tentar motivá-los a participar nas aulas, 
proporcionar literacia. Alguns deles disseram que não sabem nenhum meio de 
ser ajudado.  

A sexta questão referia-se às necessidades ou condições específicas das 
minorias em termos de educação. Muitos deles responderam que não têm 
nenhuma, no entanto havia pessoas que queriam aprender a língua do país 
em que estavam presos ou que gostariam de aprender como ler e escrever ou 
mesmo seguir alguns cursos como cozinhar, cabeleireiro ou construir coisas.

A última questão do inquérito considerou a importância da educação na rotina 
diária das pessoas reclusas. Como pode ver na tabela à direita, a maioria considera 
a educação muito importante. Alguns deles até referiram alguns comentários 
adicionais afirmando que a educação era muito importante para eles e que 
consideram que, ao obterem uma educação, poderão levar uma vida melhor. 
No entanto, por outro lado, houve 2 inquiridos que disseram que preferiam jogar 
futebol do que estudar, ou que não queriam participar em nenhuma atividade, e 
mesmo que o pessoal da prisão se oferecesse para ajudá-los a ler e escrever, só 
os irritava por isso recusavam (a notar que este inquirido preencheu o inquérito 
com a ajuda de um tutor).

Mulheres na prisão 

Em França, as mulheres estão em extrema minoria na 
prisão. Estas representam apenas 3,6% das mulheres 
privadas da liberdade em França. Representam apenas 
3,6% da população prisional a partir de 1 de janeiro de 
2019 (2.534 pessoas). Uma proporção estável que nunca 
ultrapassou os 4,5% desde a década de 1980. Apenas 
duas prisões estão especificamente reservadas para 
estas: o Centro Prisional de Rennes e a Casa da Prisão de 
Versalhes.

A primeira questão do nosso questionário era sobre a 
educação e o que significava para elas. Muitas diziam 
que para elas a educação é uma forma de encontrar um 
emprego, adquirir certos conhecimentos e competências 
ou qualificações, que era uma forma de se desenvolverem, 
que fornecesse os meios de manter o contacto com as 
suas famílias e que era o seu direito fundamental. 

Quando questionadas sobre se sabiam da oferta educativa 
na sua prisão, a maioria disse que conhecia diferentes 
cursos, como cursos de culinária ou línguas, apenas 
algumas disseram que não sabiam. A maioria das inquiridas 
gostaria de seguir uma formação profissional, educação 
geral, diferentes cursos como culinária, cabeleireiro ou 
cursos de línguas e ensino, no entanto houve uma pessoa 
que disse que não estava interessada em nenhum deles 
devido ao curto período de pena de prisão. 

A terceira questão era sobre o apoio que as mulheres 
reclusas recebem do  staff prisional para se inscreverem 
e participarem em atividades educativas, e ainda se 
gostariam de mudar alguma coisa. A maioria das respostas 
foram positivas, concordaram que o apoio era suficiente, 

Polónia e França

Numa escala de 1 a 10, sendo 10 o ponto 
mais alto, na sua opinião, quão importante  
é ter educação na sua rotina diária? 

> 5 Entre 6-7 Entre 8-9 10
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mas que gostariam de ver mais cursos para as mulheres, mais oportunidades 
para pessoas com deficiência. As que discordavam consideravam que os cursos 
disponíveis para as mulheres eram muito limitados e a oferta mais comum era 
as aulas de culinária. Houve também alguns que disseram que não precisavam 
de qualquer tipo de apoio. 

A pergunta número 4 "Como acha que os funcionários da prisão vos podem ajudar 
nos cursos de formação?" foi respondida com: mais apresentação, por parte dos 
guardas, das ofertas de educação disponíveis, prestando ajuda na escolha dos 
cursos, tendo em conta as suas necessidades e ajudá-los a seguir e a poder 
ajudar com os cursos quando o professor não está disponível.

Existiram algumas condições/necessidades específicas que os inquiridos 
mencionaram, como mais cursos para mulheres, cursos de autodefesa, cursos 
de línguas, por muito que muitos inquiridos considerassem que não tinham 
necessidade de condições específicas. 

Todas as inquiridas consideram que é muito importante ter educação no seu 
dia-a-dia. Alguns comentários adicionais são "a educação é importante na vida 
de todos os que querem atingir um objetivo na vida, como um trabalho bem pago" 
ou "A educação também é apenas estar na prisão, porque me ensinou humildade, 
autorrespeito acima de tudo. Também me ensinou fé nas minhas capacidades 
e depois de sair da prisão gostaria de continuar os meus estudos - ir para a 
universidade".

Na Roménia e em Espanha houve apenas um focus group envolvendo minorias 
e mulheres, com 52 participantes; 

A primeira pergunta que lhes foi feita foi sobre a educação e o que significava 
para elas. Muitas diziam que para elas a educação é uma forma de encontrar 
um emprego, adquirir certos conhecimentos, melhorar o conhecimento que 
já tinham e alguns até disseram que o consideram um direito fundamental. 
Algumas delas disseram que as ajudava a ser uma pessoa melhor, e um número 
muito pequeno não quis ou não soube responder.

Quando questionadas sobre se sabiam da oferta educativa na sua prisão, a maioria 
disse que estava a par dos cursos disponíveis por causa dos assistentes sociais. 
Os cursos disponíveis são, por exemplo, educação de segunda oportunidade, 

Roménia e Espanha

alfabetização, numeracia ou vocacional, como carpintaria, 
agricultura, etc. Em Espanha, mais de metade dos 
inquiridos respondeu que não estavam interessadas 
em estudar, que não sabiam da oferta de formação, ou 
simplesmente não queriam dar uma resposta.

Todas as participantes na Roménia afirmaram estar 
interessadas em prosseguir um ensino staff profissional 
e consideram que recebem apoio suficiente do  prisional 
para se inscreverem e participarem em diferentes cursos 
ou formações, apenas uma das inquiridas disse que não 
precisa de tal tipo de apoio. Em Espanha, algo curioso é 
que as mais formadas são as que mais exigem formação. 
Algumas reclusas estrangeiras têm boa formação dos 
seus países, a maioria delas quer aprender um ofício, 
ler e escrever e oficinas artísticas. Mais de metade delas 
disseram ter o apoio dos guardas prisionais para se 
inscreverem e participarem nas atividades educativas.

Quando questionadas "Como acha que os funcionários 
da prisão podem ajudá-la no seu curso de formação?" as 
respostas variaram de ter apoio em formação, e apoio 
contínuo mesmo depois de terminar a participação numa 
formação ou curso; ajuda na escolha do curso/formação 
certo, e encorajando-as a participar.

As necessidades específicas das mulheres reclusas eram 
sobre a educação parental e outros cursos relacionados 
com a família. Em Espanha, as inquiridas consideraram 
que as atividades de formação são sexistas: costura, 
roupa, maquilhagem, cabeleireiro, apresentando grandes 
diferenças com as oferecidas aos homens, e que as 
atividades de formação são mais limitadas para as 
mulheres do que para os homens. Todos os inquiridos 
consideraram que ter educação no seu dia-a-dia era 
muito importante porque consideram importante a 
integração na sociedade, a manutenção do contacto com 
as suas famílias, o oferecer de um sentido, a redução da 
ansiedade e depressão.
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Em Portugal, os parceiros puderam apenas fornecer materiais 
de investigação de intervenções anteriores sobre educação 
na prisão.

A educação das pessoas reclusas na prisão foi considerada 
muito importante para a sua reinserção e reabilitação. As 
pessoas reclusas vêm as formações como positivas, mas 
às vezes difíceis de aceder. A maioria gosta de participar 
em formações e atividades e pretende continuar a estudar 
quando regressar à sociedade. Por outro lado, há pessoas 
reclusas que dizem que não têm tempo para ir à escola porque 
preferem trabalhar. Estas, mesmo que não participem nas 
aulas, reconhecem que as aulas são muito bem organizadas 
e que, devido ao respeito que existe entre pessoas reclusas 
e professores, todo o ambiente é tão pacífico que não há 
necessidade de guardas prisionais. 

As pessoas reclusas tendem a considerar a escola na prisão 
como muito importante porque muitas delas revelam sérios 
problemas de leitura e escrita. Tende a ser visto como uma 
forma de ganhar mais conhecimento, ter acesso à carta de 
condução, bem como uma forma de obter mais qualificação 
e oportunidades de melhoria de emprego e reinserção 
profissional (Homem, 2011). Há algumas que não sabem ler 
ou escrever, pelo que isso lhes proporcionou a oportunidade 
de aprenderem a fazê-lo. O facto de receberem benefícios 

Resultados da investigação em 
Portugal com base em focus group 
anteriores

depois de completarem com sucesso os cursos/formações serve como grande 
motivação para eles.

No que diz respeito às ofertas educativas existentes na prisão, são vistas de uma 
forma muito positiva. As pessoas reclusas referiram cursos como fotografia e TI, 
construção civil e pintura, carpintaria, eletricidade, jardinagem ou até mesmo 
padaria. A maioria deles estava ciente dos cursos a que tinham acesso. 

Em termos de educação, as pessoas reclusas estão interessadas em seguir 
cursos de formação profissional, por vezes múltiplos cursos ao mesmo tempo, 
mas também na educação regular. Sentem-se apoiadas pelo pessoal prisional 
no seu percurso formativo, a perceção do envolvimento do pessoal é vista como 
positiva. As pessoas reclusas afirmaram que todos os professores foram muito 
solidários, davam-se muito bem com as pessoas reclusas, davam-lhes ajuda e 
aconselhamento e faziam.na sentirem-se melhor (Homem, 2011).

Quanto à motivação para frequentar a escola, a maioria das reclusas mulheres 
(79,5%) respondeu que frequentam a escola para realização pessoal, 38,6% das 
mulheres frequentam a escola motivadas a encontrar um emprego melhor, 
27,4% por razões ligadas a alguns benefícios ligadas à pena e 27,2% como hobby 
ou para ocupar tempo livre (Gabriel, 2007); 41,2% das pessoas reclusas dizem 
que não têm profissão antes da prisão. Da mesma forma, 45,5% dos inquiridos 
só frequentaram o ensino regular (em idade escolar), no entanto, a escola é uma 
nova experiência para 34,1% dos alunos desta prisão. 

Note-se que os cursos de formação da EFA são apontados por um número de 
inquiridos que disseram já ter experimentado este modelo de educação para 
adultos. Isto explica-se pelos investigadores pela existência dos programas de 
Segurança Social associados à concessão do subsídio social mensal, que levam os 
beneficiários desses serviços aos Cursos de Formação de Adultos (Gabriel, 2007). 

Para a maioria das pessoas reclusas, a educação é vista como muito importante, 
talvez até a atividade mais importante dentro da prisão. A educação ajuda uma 
pessoa a tornar-se mais aberta, mais preparada para a vida após a prisão ou 
apenas como forma de se manter ocupado e, ao mesmo tempo, melhorar 
as suas capacidades. Para outros (ex-reclusos) foi um fator de melhoria 
profissional, ajudando-os a conseguir o emprego que desejavam e para o qual 
talvez não fossem suficientemente qualificados; também os ajudou a combater 
a estigmatização e ajudou na inserção social.
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Conclusão
"A educação deve estar no centro do sistema prisional" com esta frase, 
acreditamos que cada pessoa reclusa tem a possibilidade de melhorar e 
evoluir através da educação. Não estamos a falar apenas de melhorar as 
competências básicas, como a alfabetização, a numeracia, etc., mas também 
as competências interpessoais e até a autoconfiança de alguém. Todas estas 
coisas podem ser alcançadas com a ajuda de um bom educador e com a 
vontade de tentar. 

A nossa investigação e o projeto EESPIP está intimamente ligado à promoção 
e apoio às infraestruturas penitenciárias na oferta de educação adequada aos 
mais desfavorecidos da sociedade, a fim de lhes dar uma possibilidade na vida. 
Uma vez que os reclusos tenham cumprido o seu tempo, é justo para eles e para 
o interesse das suas comunidades que eles tenham as mesmas oportunidades 
que qualquer cidadão. A oportunidade de reentrar na sociedade com sucesso, 
de encontrar trabalho, de viver vidas preenchidas. Se a educação é o motor da 
mobilidade social, é também o motor da reabilitação das pessoas reclusas. 

As convenções internacionais de que os países da UE fazem parte asseguram 
os direitos à educação de todos os grupos da sociedade. Atualmente, todas as 
prisões têm uma população notavelmente diversa, que deve ser considerada 
quando se organizam atividades educativas. É bastante preocupante o facto 
de tantas mulheres reclusas terem necessidade de um ensino secundário 
obrigatório e superior. Os serviços prisionais e de reinserção e as autoridades 
educativas devem fazer levantamentos regulares das populações prisionais, 
identificar as necessidades e assegurar que as atividades educativas oferecidas 
sejam mantidas em conformidade com estas necessidades. 

Resultantes dos nossos questionários e do nosso focus group, verificámos que 
existem algumas prioridades/preocupações comuns tanto do lado da gestão 
como do staff, no que respeita à segurança das comunidades, à reinserção 
bem-sucedida das pessoas reclusas na sociedade, com ambas as partes a 
discordarem com um sistema mais punitivo. Uma questão contrastante surgiu 
em relação à formação ou apoio do staff para incentivar e apoiar a educação 
das pessoas reclusas, mais precisamente a administração afirmou que os 
funcionários prisionais recebem formação, enquanto os funcionários consideram 
que não recebem qualquer formação relacionada com o referido.
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