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Plano de Módulo

Formação: EESPIP –  European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Learning: Context with Women & Minorities 

Módulo: APOIO NA MENTORIA DE GUARDAS PRISIONAIS Formador:

Sessão n.º: Duração: 8h Data: 

Objetivos gerais: Ajudar os Guardas Prisionais a compreenderem a 
importância de educação ao longo da vida para as 
mulheres e minorias em meio prisional. 

Introduzir o conceito de mentoria e aprendizagem entre 
pares aos guardas prisionais. 

Resultados de aprendizagem: Os guardas prisionais compreendem a importância das 
relações humanas na estruturação de uma carreira de 
aprendizagem e compreendem também o impacto que o 
staff prisional não-educativo desempenha na experiência 
de aprendizagem das pessoas reclusas. 

Métodos: Expositivo, Interrogativo e interativo, alternando entre 
conteúdos teóricos e role-playing.

Conteúdo: •	 SOBRE O PROJETO EESPIP,

•	 Conceitos de criminologia,

•	 Trabalhar em contexto prisional e Direitos Humanos 
em contexto prisional,

•	 O papel dos Guardas Prisionais e os seus principais 
desafios,

•	 Necessidades básicas dos cidadãos reclusos,

•	 A importância dos guardas prisionais na educação 
e aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos 
reclusos,

•	 Trabalhar com grupos vulneráveis, especialmente 
com minorias e mulheres em meio prisional,

•	 Esquemas de Apoio entre Pares,
•	 Perfil do Mentor. 



4

EESPIP
Apoio na Mentoria de Guardas Prisionais

Horário
(proposta)

Atividades Recursos e materiais

9.00 - 9.30 Apresentação; atividades quebra-gelo; PowerPoint / 

Plataforma Interativa 
(ex., Jamboard)

9.30 - 11.00 Trabalhar em contexto prisional e Direitos 
Humanos em contexto prisional

O papel dos Guardas Prisionais e os seus principais 
desafios

Apresentação PPT

Partilha e troca de 
experiências com os 
participantes 

(exercícios de grupo)

11.00 Intervalo para café

11.15 - 12.00 Necessidades básicas dos cidadãos reclusos

A importância dos guardas prisionais na educação 
e aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos 
reclusos,

Apresentação PPT

Partilha e troca de 
experiências com os 
participantes 

 (exercícios de grupo)

12.00 - 13.00 Brainstorming sobre como se pode implementar 
um programa de mentoria para guardas prisionais

Apresentação PPT

13.00 Almoço

14.00 - 15.15 Trabalhar com grupos vulneráveis, especialmente 
com minorias e mulheres em meio prisional

Apresentação PPT

Partilha e troca de 
experiências com os 
participantes 

 (exercícios de grupo)

15.15 Intervalo

15.15 - 17.00 Esquemas de Apoio entre Pares

Perfil do Mentor

Apresentação PPT

Conversas com alunos

(exercícios de grupo)

17.00 Debriefing

Avaliação Verificar se o curso corresponde aos requisitos Formulário de 
Avaliação
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O Projeto European Educational Support for Prison Officers Interacting in prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), é cofinanciado através 

do Projeto Erasmus+ da União Europeia, nomeadamente pela Agência Nacional 

Francesa (FR01), sob a coordenação do Institut Saumurois de la Communication. 

O Consórcio conta com parceiros da Roménia (CPIP), Espanha (DEFOIN), Polónia 

(ARID) e Portugal (Aproximar). O nosso 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. O nosso foco é 

perceber o impacto que o staff não educativo desempenha na experiência de 

aprendizagem dos cidadãos reclusos em meio prisional, 

Para mais informações sobre o projeto e para a versão completa do relatório, 

pode visitar o nosso site:  www.eespip.eu 

Com este objetivo, este módulo vai atualizar alguns conceitos de criminologia, 

do trabalho e intervenção em meio prisional e ainda sobre os Direitos Humanos 

em contexto prisional. O módulo irá focar-se também no papel e principais 

desafios dos Guardas Prisionais, nas necessidades básicas dos cidadãos reclusos 

na realidade de trabalhar com grupos vulneráveis, especialmente com mulheres 

e minorias em meio prisional. Para concluir, serão sugeridos e apresentados 

esquemas de apoio entre pares, com apresentação das definições, vantagens e 

do perfil específico de um mentor.  

1. Sobre o projeto EESPIP 

http://www.eespip.eu
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Definição de criminologia e conduta criminal

Os problemas relacionados com crimes podem ser conceptualizados, contextualizados e 

analisados de várias formas (O’Brian & Yar, 2010). A criminologia é um campo de estudo que 

inclui diversas perspetivas provenientes de “contextos disciplinares que normalmente incluem 

a sociologia (…), política social, psicologia, história, antropologia, economia, lei e ciência 

politica. Cada uma possui diferentes perspetivas sobre o crime e os problemas associados ao 

comportamento criminal” (idem, p. 8). Isto significa que, na criminologia, há uma diversidade 

natural de perspetivas. Segundo White, Haines & Asquith (2017), existem tipicamente dois pontos 

de vista neste campo: o ponto de vista da “torre de marfim” (académicos) e o ponto de vista das 

“ruas” (profissionais).

Para este trabalho em específico, a definição adotada será a de O’Brian & Yar (2008) que definem 

a Criminologia como o ‘campo de estudo’ em movimento onde interagem reciprocamente 

diferentes disciplinas sobre o tópico de ‘crime’, uma estrutura multidisciplinar cujo foco é 

dominado por questões criminais e de justiça. 

O comportamento criminal refere-se a atos que são injuriosos e proibidos pela lei, e que tornam 

o ator sujeito à intervenção por profissionais de justiça, incluindo uma variedade de atos que 

são sujeitos a variações históricas, sociais e culturais. De acordo com Andrews & Bonta (2010), 

baseados também num estudo de Ullmann e Krasner (1976, em Andrews & Bonta, 2010), o 

comportamento criminal pode ser definido como:

“O comportamento criminal refere-se a atos antissociais que colocam o ator em risco de 

ser o foco da atenção por parte dos profissionais da justiça criminal no sistema de justiça 

juvenil/de adultos.” (p. 12)

O crime é uma das temáticas sobre o qual se debruça a criminologia. Quando se estuda o crime 

e as suas reações, não se pode isolá-lo da história da humanidade. O crime não existe fora das 

nossas definições sobre ele. Ao longo da nossa existência, nós, como sociedade, definimos o que 

era ou não era crime: “O que no passado poderia ser um crime aos olhos de uma sociedade pode 

2. Definição de criminologia, reflexão 
     sobre o crime e sobre o papel do 
     staff prisional 
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hoje em dia ser considerado normal, comum e perfeitamente aceitável.” (O’Brian & Yar, 2010, p. 10). 

Quando ocorre um crime, existem respostas políticas e sociais, que são normalmente respostas 

de institucionalização (ex. tribunais). Quando uma pessoa é condenada pelo cometimento de 

um crime, existe uma variedade de penas que podem ser aplicadas e que podem envolver ou 

não medidas privativas de liberdade (prisão). Quando não envolvem a detenção em medidas 

privativas, estas penas podem assumir diversas modalidades tais como: “indemnizações 

financeiras (como o pagamento de uma compensação à vitima do crime); trabalho comunitário 

não-remunerado; a frequência obrigatória de programas de reabilitação (como o tratamento para 

a dependência de drogas e álcool); e a incapacitação e monitorização (por exemplo, a imposição 

de recolher obrigatório e vigilância eletrónica)” (O’Brian & Yar, 2008, p. 24). Quando incluem a 

detenção em medidas privativas de liberdade, os ofensores são normalmente colocados em 

estabelecimentos prisionais.

Estabelecimentos Prisionais e staff prisional – o poder de propiciar formação, permitir a 

participação nos processos de tomada de decisão e assegurar a diversidade de trabalho 

As prisões são um componente importante do sistema de justiça criminal e representam o 

local onde se colocam as pessoas que cometem um crime e que são condenadas a medidas 

privativas de liberdade. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais desempenham 

um papel crucial no sucesso ou fracasso dos estabelecimentos prisionais devido à sua 

responsabilidade de gerarem uma instituição privativa securitária e segura (Roy & Avdija, 

2012). O staff penitenciário influencia a instituição onde trabalha, sendo que da mesma forma 

o ambiente de trabalho dessas instituições acaba por influenciar o staff que lá trabalha (Griffin, 

Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010), principalmente o seu bem-estar, satisfação laboral e 

até questões de burnout relacionadas com o trabalho.

Uma das estratégias apontadas para melhorar o bem-estar e desempenho do staff prisional é 

investir na formação inicial e contínua e em estratégias que permitam que eles participem no 

processo de tomada de decisão.  

Investir em Formação

O padrão e a duração da formação administrada a novos funcionários prisionais varia 

significativamente entre países. No mecanismo mais simples, os novos membros do staff devem 

aprender trabalhando lado a lado com o staff mais experiente. Os formandos recebem apenas os 

conselhos mais básicos antes de receberem as chaves de segurança e desempenharem as suas 

tarefas; esta é uma prática muito perigosa (Coyle & Fair, 2018). Na melhor das hipóteses, o novo 

staff não vai perceber o que o seu trabalho realmente envolve e irá adquirir e aprender hábitos 

que os membros mais velhos do staff possuem e que não representam as melhores práticas. Na 

pior das hipóteses, os novos membros do staff serão facilmente sujeitos à pressão por parte de 
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grupos de reclusos mais poderosos que se aproveitarão da vulnerabilidade destes novos recrutas, 

tendo um maior poder sobre eles, provocando assim um enfraquecimento da segurança e da 

boa ordem. Em alguns países, os novos membros são enviados para uma escola ou para uma 

academia de formação onde aprendem as bases do seu trabalho antes de iniciarem os seus 

deveres na prisão (IACHR, 2008). Noutros países, o staff de primeira linha realiza até um máximo 

de dois anos de formação antes de iniciarem funções como guardas prisionais. Na Noruega, por 

exemplo, todos os guardas prisionais recém-contratados frequentam um curso de formação de 

dois anos na Staff Academy. Durante este período são remunerados, e devem comprometer-se 

a exercer funções e permanecer no serviço durante um período fixo depois de completarem a 

formação. A formação abrange questões da psicologia, criminologia, Direitos Humanos, Ética, 

bem como questões operacionais e de segurança. 

Todos os novos membros do staff devem receber um conjunto claro de princípios 

sobre o que o seu trabalho envolve, bem como conhecimento técnico adequado para 

desenvolver o seu trabalho mais básico antes de entrar na prisão. Só depois disto, é 

que devem trabalhar ao lado do staff mais experiente, que seja identificado pela 

direção como capaz de se constituir como o melhor exemplo, dando aos novos 

membros confiança no seu trabalho (Coyle & Fair, 2018).

Uma formação de alta qualidade ajuda o staff a ser mais produtivo e ter mais sucesso no trabalho, 

o que tipicamente resulta num estado mental mais positivo (Griffin, 2001; Lambert et al., 2009). 

De acordo com a Teoria da Expectativa de Vroom (1964), a formação motiva os funcionários, o 

que aumenta a probabilidade de sucesso no deveres e tarefas laborais. Por outro lado, se este 

recurso laboral é baixo ou está em falta, existe uma maior probabilidade de ocorrer frustração e 

baixo sucesso no trabalho, entre outros problemas.

Outras estratégias propostas para melhorar o bem-estar e desempenho do staff prisional:

Participação no processo de tomada de decisões

A contribuição na tomada de decisões refere-se ao empoderamento do staff e à promoção da 

perceção de que  têm influência no seu ambiente de trabalho, bem como de que são respeitados 

e valorizados. Este tipo de contributos constituem-se, na realidade, como um recurso de trabalho, 

podendo levar a uma experiência de trabalho mais produtiva e agradável. Por outro lado, negar 

que as pessoas possam contribuir para o processo de tomada de decisão pode transmitir a 

mensagem ao staff e aos colegas de que estes são apenas “partes de uma máquina”. Ora isto 

pode originar frustração, ressentimento e conduzir a sentimentos de impotência no trabalho 

(Lambert & Hogan, 2009).



10

EESPIP
Apoio na Mentoria de Guardas Prisionais

Diversidade de trabalho

Outro elemento importante é a diversidade de trabalho, ou seja, o grau de variedade num 

emprego; alguns empregos têm muita variedade, oferecendo oportunidades aos funcionários de 

experimentarem novas coisas, desenvolver e utilizar novas competências e conhecimentos, e de 

crescer (Lambert, 2004). Posto isto:

O envolvimento dos guardas prisionais na educação das pessoas reclusas é, 

particularmente, uma oportunidade para introduzir a variedade, motivação e 

incentivo ao trabalho dos guardas prisionais, potenciando o seu compromisso.

A diversidade de trabalho é diferente da sobrecarga de funções. A sobrecarga de funções 

ocorre quando o staff é obrigado a lidar com demasiadas tarefas e/ou não possui os recursos/

equipamentos necessários para cumprir com os seus deveres. A sobrecarga de funções está 

negativamente relacionada com a produtividade e o compromisso efetivo organizacional 

(Lambert, 2019).

Supervisão de Qualidade em termos de orientação, consideração e apoio  
(Lambert, 2004) 

Uma supervisão de qualidade pode também ajudar o staff a contornar exigências de trabalho 

stressantes ou até mesmo auxiliar a lidar com elas de forma mais eficaz. Uma fraca supervisão 

pode não só atrapalhar o staff no desempenho das suas atividades como pode também tornar 

o trabalho desagradável e, até mesmo, insuportável (Brough & Williams, 2007). Em geral, a 

supervisão de qualidade é importante para as instituições penitenciárias e, para a maioria do 

staff, os supervisores são representantes da organização (Lambert, 2004). 

Autonomia no trabalho

Isto indica que a organização/instituição confia e valoriza o staff. Em troca deste recurso de 

trabalho, os membros do staff prisional apresentam maior probabilidade de melhorar os seus 

vínculos psicológicos com a organização (Lambert et al., 2006). Já a pouca autonomia no trabalho 

pode originar uma maior frustração e ressentimento (Lambert et al., 2006; Lambert & Hogan, 

2010).
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Reduzir sentimentos de ansiedade

Em relação aos sentimentos e emoções dos guardas prisionais sobre o seu trabalho, a ansiedade 

é uma emoção comum e constante, no sentido em que todos os guardas prisionais experienciam 

algum grau de ansiedade quando estão no trabalho. A ansiedade surge da imprevisibilidade 

da vida prisional: apesar da rotina que existe na vida prisional, o guarda está sempre atento e 

preocupado para perceber se um recluso o tenta agredir, fugir, ou torná-lo refém, etc. De forma 

mais específica, os novos funcionários sentem ansiedade de forma particularmente aguda, 

não só pela sua falta de experiência em lidar com reclusos, mas também porque é já esperado 

que pareçam competentes, apesar de estarem numa posição não familiar. Para além disto, a 

construção de uma personalidade autoritária, confiante e desapaixonada numa prisão envolve 

um elevado “trabalho facial! E várias estratégias de trabalho emocional” (Crawley, 2004). 

Em suma, a maioria dos novos membros do staff possuirão pouca ou até mesmo nenhuma 

experiência e conhecimento do mundo prisional. Assim que a equipa for recrutada e selecionada, 

deve receber uma formação apropriada. O primeiro requisito é reforçar, por todos, a valorização 

do contexto ético onde as prisões são administradas. Para além disso, deve-se deixar claro que 

todas as competências técnicas que serão ensinadas, numa fase posterior, são fundamentas pela 

crença na dignidade e humanidade de todas as pessoas envolvidas nas prisões (Coyle & Fair, 

2018).

Neste módulo, também destacamos a importância de preparar e incentivar os 

guardas prisionais a assumirem uma função de apoio na educação dos cidadãos 

reclusos, independentemente de quem sejam e do tipo de crimes pelos quais foram 

condenados. Este é um primeiro passo crucial para a função de mentoria de guardas 

prisionais.  
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Considerando que o staff é uma componente integral para o sucesso das organizações privativas 

de liberdade, tem existido uma exigência para a existência de mais investigação relativa aos 

efeitos do ambiente laboral nos funcionários prisionais e de como isso se relaciona com as suas 

atitudes ocupacionais (Byrd, Cochran, Silverman, & Blount, 2000; Dowden & Tellier, 2004; Griffin, 

2001; Hepburn & Knepper, 1993; Lambert, 2004; Lambert, Hogan, & Barton, 1999; Lambert, 

Hogan, & Barton, 2002b; Slate & Vogel, 1997; Stohr, Lovrich, Monke, & Zupan, 1994; Triplett, 

Mullings, & Scarborough, 1996, 1999, in Lambert & Paoline, 2008). Estas atitudes têm efeitos 

significativos nas intenções e comportamentos do staff prisional. A maioria da investigação em 

contextos privativos de liberdade foca-se no stress laboral e na satisfação com o trabalho. Foi 

apenas nos últimos dez anos que começou a haver uma maior atenção para os antecedentes do 

compromisso organizacional do staff prisional. 

O Stress no trabalho é geralmente definido na literatura como sendo uma série de sentimentos 

relacionados com a dificuldade no trabalho, tensão, ansiedade, frustração, preocupação, 

exaustão emocional, e/ou sofrimento relacionados com o trabalho (Cullen, Link, Wolfe, & Frank, 

1985; Grossi, Keil, & Vito, 1996; Van Voorhis, Cullen, Link, & Wolfe, 1991, in Lambert & Paoline, 

2008). O stress no trabalho ocorre devido a fatores de stress existentes no ambiente de trabalho e 

tem sido relacionado com diversos efeitos negativos no staff prisional. Por exemplo, altos níveis 

de stress no staff que trabalha em contextos privativos de liberdade costumam resultar numa 

maior possibilidade de hipertensão, ataques cardíacos, e outras doenças relacionadas com o 

stress, que podem, numa última instância, afetar a esperança de vida do funcionário (Cheek 

& Miller, 1983, in in Lambert & Paoline, 2008). Alguns estudos reportam que os trabalhadores 

destes ambientes privativos de liberdade falecem mais cedo do que o previsto na expetativa 

da esperança média de vida nacional, e a causa desta redução de esperança média de vida é o 

stress (Cheek, 1984; Woodruff, 1993). Para além disso, o stress no trabalho tem sido associado 

3. Os guardas prisionais – quais são  
     os principais desafios da função?   
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ao divórcio, abuso de substâncias, e suicídio entre a equipa prisional 

(Cheek, 1984, in Lambert & Paoline, 2008). Finalmente, o stress 

no trabalho em ambiente privativo de liberdade apresenta efeitos 

negativos na organização empregadora (Dowden & Tellier, 2004; Slate 

& Vogel, 1997, in Lambert & Paoline, 2008).

O Stress e burnout têm sido descritos e discutidos, desde há muito 

tempo, como um problema emergente do conflito entre dois tipos de 

normas éticas: as normas associadas com a proteção da comunidade e 

a justiça, contra as normas relacionadas com o bem-estar e autonomia 

do ofensor/acusado. Esta situação aumenta os níveis de stress, o que 

às vezes se manifesta em comportamentos agressivos e nocivos. 

Os guardas prisionais são obrigados a responder de forma eficaz a 

fenómenos complexos que podem degradar as condições de detenção, 

tais como: a sobrelotação, envelhecimento e o aumento da população 

prisional (em alguns países); gangues e organizações criminosas; 

extremismo e radicalização na prisão; doenças mentais da população 

reclusa; a degradação geral da saúde social e física e o aumento de 

comportamentos perigosos por parte dos cidadãos reclusos (Neves & 

Adams, 2020).

Fatores de Stress no local de trabalho

Como parte do seu trabalho, os guardas prisionais podem ser 

expostos a uma série de fatores de stress  no local de trabalho, tais 

como a agressão verbal, agressão física, e o testemunho de eventos 

traumáticos ou violentos (Konda, Reichard, & Tiesman, 2012; Spinaris, 

Denhof, & Kellaway, 2012, in Trounson & Pfeifer, 2017). Tendo em 

conta o alcance e a severidade dos desafios que os guardas enfrentam, 

a investigação indica que os guardas prisionais percecionam maiores 

dificuldades no seu local de trabalho do que outros funcionários em 

diferentes áreas. No entanto, investigações recentes sugerem que 

esta perceção de dificuldade que os guardas prisionais sentem pode 

estar ligada aos elevados níveis de stress, mau estar psicológico e aos 

diversos resultados organizacionais negativos - tais como o aumento 

do absentismo (ex., não ir trabalhar apesar de ser capaz de o fazer 

física e psicologicamente), “presentismo” (ex, ir trabalhar, mas sem 

ser prestar atenção ou sem ser produtivo), e insatisfação no trabalho 

(Trounson & Pfeifer, 2017). 
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A educação tem um papel importante na inclusão social e pode transformar a vida de um cidadão 

recluso, ajudando-os a mudar o seu comportamento e viver uma vida normativa. “A educação 

ajuda a prevenir o comportamento criminal, ou pelo menos, a prevenir o comportamento 

criminal geralmente sancionado por uma pena privativa. Isto porque ajuda a dar às pessoas a 

capacidade de merecer uma vida digna; e porque reforça, de alguma medida, as normas que 

inibem o comportamento criminal.” (Schuller, 2009; Torrijo & Maeyer, 2019). 

Os guardas prisionais são exemplos notáveis de potenciais ‘intermediários’ para a participação 

dos cidadãos reclusos na aprendizagem ao longo da vida. Nas aulas, e antes de tudo, os 

indivíduos recluídos são estudantes, revelando assim tantos dos mesmos desafios e das mesmas 

necessidades dos estudantes de qualquer outra sala de aula (McKinney & Cotronea, 2011). Para 

além disso, a educação não se limita apenas à sala de aula. A educação é implícita na designação 

das instituições e dos sistemas do termo “privativo de liberdade”. Neste sentido, os guardas 

prisionais podem também apoiar os reclusos no processo de aprendizagem. Um bom ponto de 

partida para ser um apoio eficaz ao processo de aprendizagem dos cidadãos reclusos é dedicar 

tempo para interagir diariamente com eles e prestar atenção às suas necessidades e barreiras 

educativas.

A promoção da aprendizagem das pessoas reclusas pode também ser uma tarefa do guarda 

prisional, e como é sugerido por Braggins e Talbot (2005) estes profissionais podem facilitar a 

aprendizagem das pessoas reclusos com algumas práticas, tais como:

•	 Implementar uma política de segurança dinâmica

•	 Prevenir a desordem 

•	 Utilizar uma boa comunicação 

•	 Desenvolver atividades apropriadas

No entanto, é importante ter em consideração que é necessária uma gestão integrada da 

aprendizagem, onde os serviços prisionais esclareçam o que os guardas prisionais podem 

e devem fazer para promover a aprendizagem, fornecer a formação e formalizar uma série de 

oportunidades (como a mentoria, apoio, treino de competências, etc.).

4. O Papel dos guardas prisionais no apoio  
     à educação dos cidadãos reclusos
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Barreiras à participação do cidadão recluso em atividades educacionais

Um Inquérito conduzido por  Manger, Eikland & Asbjornsen (2018) nos estabelecimentos prisionais 

da Noruega, com os reclusos de cidadania norueguesa, centrou-se nos cidadãos reclusos que 

não participaram na educação tendo em conta:

•	 Barreiras institucionais (ex. acordos práticos insuficientes; falta de acesso a computadores e 

internet)

•	 Barreiras situacionais (ex. educação não é considerada útil na na situação atual)

•	 Barreiras disposicionais (ex. Ter dificuldades nas disciplinas de matemática, na leitura, escrita 

e concentração)

Os autores observaram que, para além do género, idade, nível académico, dificuldades de 

aprendizagem e a duração de pena de prisão, os reclusos que manifestam interesse em 

participar em atividades educativas apresentam uma maior perceção dos limites das barreiras 

institucionais do que os outros reclusos. Esta perceção é maior para as barreiras institucionais 

do que para as barreiras situacionais (Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Os guardas prisionais 

podem desempenhar uma função importante na motivação e apoio aos cidadãos reclusos, e 

também para reportar e ajudar a ultrapassar algumas barreiras institucionais. Os maus hábitos no 

trabalho e a falta de motivação caracterizam o perfil do cidadão recluso (Desir & Whitehead, 2010) 

e influenciam o seu grau de envolvimento nos programas educacionais. Por isso, os ofensores 

precisam de motivação e interesse. O modelo Atenção, Relevância, Confiança,e Satisfação (ARCS 

- The Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction model) como uma estratégia focada na 

motivação (Keller, 2000, in Desir & Whitehead, 2010), baseia-se nos seguintes passos: atenção, 

relevância, confiança e satisfação. Ao adaptar esta teoria do ambiente educativo para o ambiente 

de aula exterior, os guardas prisionais podem: 

•	 Cativar o interesse inicial do cidadão recluso/aluno, e incorporar a relevância na sua prática 

fora da sala de aula.

•	 Propor objetivos motivacionais complementares às necessidades dos alunos.

•	 Criar confiança, que fornece um sentido de auto valorização.

•	 Promover a satisfação das pessoas reclusas. Os guardas prisionais devem envolver-se para 

substituir a utilização do medo e das ameaças à liberdade da pessoa, pela promoção da 

realização pessoal. Isto pode ser feito, por exemplo, ao aumentar a aplicação da aprendizagem 

em atividades da vida real; ao dar um feedback positivo (Keller, 2000, in Desir & Whitehead, 

2010).
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Apesar da longa história dos programas de apoio entre pares, estes adquiriram maior atenção dos 

investigadores recentemente que pretendia explorar a sua potencial utilidade. Estes programas 

são construídos tendo por base os princípios da reciprocidade mútua, da empatia e do apoio 

emocional (Blagden & Perrin, 2014).  

Definição de apoio entre pares 

De forma geral, a revisão da literatura define o apoio entre pares como uma variante do apoio 

social e emocional que se encontra nos princípios centrais da reciprocidade mútua, da resolução 

de problemas partilhada e da empatia (Dennis, 2003; Solomon, 2004; DeVilly et al., 2005, in 

Blagden & Perrin, 2014). 

Mead, Hilton & Curtis (2001) elaboram uma concetualização pragmática do apoio entre pares, 

definindo-o como “um sistema que permite dar e receber ajuda, fundado nos princípios-chave 

do respeito, responsabilidade partilhada e do acordo mútuo sobre que é útil” (p. 135).

O que é “apoio entre pares”?

De acordo com Riessman (1989) “O apoio entre pares refere-se ao processo através 

do qual pessoas, que partilham experiências em comum ou se deparam com desafios 

semelhantes, se encontram como iguais para dar e receber apoio. Este apoio é 

baseado no conhecimento que provêm desta experiência partilhada”. (p.1)

Um “par” é um igual, alguém com o qual a pessoa partilha algumas semelhanças demográficas ou 

sociais. O “Apoio” exprime uma espécie de empatia profunda, incentivo e apoio disponibilizado 

entre pessoas com experiências partilhadas através de uma relação reciproca. O apoio entre 

pares, como estratégia organizada para o intercâmbio de ajuda, pode ser entendido como uma 

extensão da tendência natural humana de responder com compaixão à dificuldade partilhada. 

A maioria das pessoas que passaram por situações difíceis criam empatia com outras que têm 

problemas semelhantes e desenvolvem o impulso de as querer ajudar. Isto ajuda a pessoa que 

5. Programas de Apoio entre Pares - Apoio  
     na mentoria de guardas prisionais 
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recebe o apoio, mas também a pessoa que ajuda, que se sente necessária e valiosa (Riessman, 

1965, in Penney 2018). 

A investigação sobre o apoio entre pares em meio prisional é limitada e foca-se mais nos diversos 

tipos de apoio entre pares que se podem implementar com ofensores. Estes são variados, tais 

como o apoio emocional, a ajuda na educação, trabalho de reinstalação, orientação médica, 

advocacia, podendo ser implementados no início da pena e/ou mais tarde. 

A Figura 1 apresenta alguns exemplos de esquemas de apoio entre pares que podem ser 

implementados com os ofensores:

Podem ser reportados alguns dos benefícios que os EAP representam para o ofensor (GOV.UK, 

2019): 

•	 Aumento positivo da autoidentidade, autoconfiança e competências de empregabilidade 

•	 Impacto positivo na atitude, envolvimento e comportamento dos recetores dos serviços

•	 Impacto positivo no regime prisional

Algumas das características que os EAP devem ter são:

•	 Resultados claramente definidos pelas necessidades das pessoas apoiadas pelo esquema

•	 Um objetivo predefinido e claro para a interação

•	 Atividades direcionadas para dar resposta a necessidades específicas

Figura 1 - Exemplos de esquemas de apoio entre pares (HM Inspectorate of Prisons, 2016, p. 4)

• First nighters

• Health champions

• Recovery champions 

• mentores para recuperação 
  das drogas

• Carers

• Ser a voz do outro

• grupo de intervenção básico

• representantes da ala

• representantes da vida

• representantes de redução  
  de violência

• representantes anti bullying

• representantes da igualdade

• representantes de grupos  
  com deficiência

• representantes nacionais  
  dos estrangeiros

• representantes de minorias 
   étnicas

• representantes da etnia cigana

• representantes de reclusos mais 
  novos/velhos,

• catering representatives

• representantes do bem-estar  
  do recluso

Exemplos de esquemas de apoio entre pares (EAP):

• Ouvintes

• participantes internos

• mentores

• conselheiros

• orientadores

• Suporte e apoio no trabalho 

• Integração na comunidade

• Housing peer workers

• mentores toe by toe

• mentores na aprendizagem

• camaradas
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Existe uma grande evidência do uso das funções dos pares entre os cidadãos reclusos, 

onde os cidadãos reclusos fornecem educação, apoio e conselhos a outros reclusos. 

Contudo, o uso de equipas de apoio entre pares entre guardas prisionais não foi ainda 

explorado e sistematicamente analisado (portanto, falta evidência que demonstre 

um impacto positivo). Assim, este módulo é exploratório e pretende apenas chamar 

a atenção para os potenciais benefícios desta abordagem. O módulo pretende 

disponibilizar aos guardas prisionais uma alternativa, nomeadamente dando 

algumas pistas sobre como apoiar a participação dos cidadãos reclusos na educação 

e incentivar os seus pares (outros guardas prisionais) a desempenhar esta mesma 

função.  

Definição de Mentoria

A Mentoria é a disponibilização de apoio a outra pessoa num tempo limitado, para o desenvolvimento 

de objetivos, com o objetivo de promover a mudança do mentorando com base na autoestima, 

respeito e confiança. O modelo foca-se no desenvolvimento pessoal do mentor e do mentorando, 

adaptado às suas características e como parte da intervenção técnica. A Mentoria é um processo 

baseado no desenvolvimento de competências, que combina a orientação, aconselhamento e 

o coaching. A mentoria apresenta já evidência de sucesso na promoção da empregabilidade e 

na inclusão social de grupos excluídos. A Mentoria não consiste numa relação profissional com 

um cliente nem num modelo formal de educação. É antes uma relação, num período de tempo 

determinado, entre um indivíduo com mais experiência ou conhecimento, e um mentorando (o 

beneficiário), que, na maioria das situações, se encontra numa posição vulnerável e disponível 

para beneficiar das competências e capacidades do mentor (Tolan et al, 2008). Quando se usa a 

expressão “mentoria entre pares”, referimo-nos a uma forma mais específica de mentoria. Uma 

característica da mentoria entre pares é que o mentor tenha estado numa situação semelhante 

à do seu mentorando, correspondendo ao mesmo contexto (UNODC, 2003). De forma a analisar 

a mentoria entre pares, considerou-se a definição acima, considerando a ‘mentoria entre pares’ 

tal como descrita por Tolan et al (2008), isto é, os mentores devem possuir a mesma idade do 

mentorando e/ou devem ter estado numa situação semelhante à do mentorando e/ou provêm 

de contextos semelhantes. É importante relembrar que, por vezes, algumas intervenções não 

se designam a si próprias como ‘mentoria entre pares’ correspondendo, na verdade, a relações 

baseadas na semelhança de idade e contexto. Importa realçar este tipo de relação, pois os seus 

fatores são fundamentais para a definição de um processo bem-sucedido de mentoria (Finnegan, 

Whitehurst & Deaton, 2010). 
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Desenhar um programa de mentoria entre pares para guardas prisionais 

A Investigação recente demonstrou existir dois tipos de influências negativas que afetam os 

guardas prisionais: organizacional e ambiental. As equipas de apoio entre pares foram criadas, 

em certa medida, para fornecer uma alternativa para os guardas prisionais, prevenindo que a 

preocupação e o stress influenciem o seu trabalho e a sua vida doméstica. Com este objetivo, os 

guardas prisionais selecionados para um programa de apoio entre pares devem ser acessíveis, 

discretos, seguir os protocolos de confidencialidade. Para além disso, devem ser formados 

escutar, fornecer apoio e assistência prática, com referências ao cuidado de saúde mental 

profissional quando necessário (Dudley, 2019). 

O modelo de mentoria entre pares, focado no autodesenvolvimento e no desenvolvimento 

profissional contribui para:

•	 Aumento da autoestima, 

•	 Maior sentido de responsabilidade

•	 Maior conhecimento de realidade

•	 Definição de objetivos realistas

•	 Apresentar um exemplo para os outros (MPATH, 2017)

Alguns dos benefícios para o mentorando são:

•	 Apoio, incentivo, amizade

•	 Conhecimento sobre formas de trabalho e outras áreas de conhecimento

•	 Discussão e partilha de ideias

• Feedback e crítica construtiva

•	 Aumento de autoconfiança

•	 Afirmação, avanço na carreira e compromisso

•	 Reflexão

Alguns dos benefícios para o mentor incluem: 

•	 Apoio, incentivo, amizade

•	 Conhecimento sobre formas de trabalho e outras áreas de conhecimento

•	 Discussão e partilha de ideias

• Feedback e crítica construtiva

•	 Aumento de autoconfiança

•	 Afirmação, avanço na carreira e compromisso

•	 Reflexão (MPATH, 2017)

Relativamente ao possível impacto dos programas de mentoria, no aumento da capacidade dos 

guardas prisionais de assegurar uma segurança dinâmica, pode-se partilhar o seguinte:
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O conceito de segurança dinâmica refere-se a um método de trabalho em que o staff dá prioridade 

à criação e manutenção de comunicação e interação diária com os cidadãos reclusos. Esta é 

baseada numa elevada ética profissional, onde se assegura que existe um adequado número de 

atividades com sentido e propósito para ocupar os cidadãos reclusos, restringidos pela segurança 

eficaz. A segurança dinâmica visa compreender melhor as pessoas reclusas e avaliar os riscos que 

estas representam, bem como assegurar a segurança e a boa ordem, contribuindo assim para a 

reabilitação e preparação para a libertação. 

O conceito de segurança dinâmica baseia-se em:

•	 Relações positivas, comunicação e interação entre o staff e os cidadãos reclusos

•	 Profissionalismo

•	 recolha de informação relevante

•	 Maior conhecimento e melhoria do clima social da instituição penal

•	 Firmeza e equidade

•	 Compreensão da situação pessoal do cidadão recluso

•	 Comunicação, relações positivas e troca de informação entre todos os funcionários (Ministry 

of Justice, Republic of Croatia 2014, in COE, 2018).

Quando implementada de forma eficaz, a segurança dinâmica assegura que as pessoas reclusas 

se sentem confortáveis quando interagem com o staff antes do problema piorar. Assim, é 

importante que um mentor entre pares aproveite todas as oportunidades para incentivar o 

mentorando a interagir diretamente com os reclusos, para estar consciente do que se passa na 

prisão e para assegurar que as pessoas reclusas se mantêm ativas de forma positiva (UNDPKO, 

2013, in COE, 2018).

Regras Prisionais Europeias (2006) Regra 51: “(2) A segurança fornecida por barreiras 

físicas e outros meios técnicos será complementada pela segurança dinâmica 

desenvolvida por um staff alerta que sabe que os reclusos estão sob o seu controlo.”
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6.1. Respeite e garanta que os seus colegas 
respeitem os Direitos Humanos nas Prisões  

Nos estados-membros do Concelho da Europa, a observância das normas  

de Direitos Humanos em contextos privativos de liberdade é monitorizada 

pelo Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos 

Desumanos ou Degradantes (2020), e ao longo dos anos os seus relatórios 

têm adquirido maior significância. Existem requisitos físicos básicos que 

devem ser atingidos para o estado cumprir a sua obrigação e respeitar a 

dignidade humana do recluso e o seu dever de cuidado. Estes requisitos 

incluem a provisão adequada de alojamento, condições higiénicas, roupas 

e camas, comida, bebida e exercício. Quando a autoridade judiciária envia 

alguém para a prisão, as normas internacionais expressam claramente que 

a punição imposta deve-se limitar apenas à privação da liberdade. A pena 

de prisão não deve incluir o risco de agressão física ou emocional pelo staff 

ou por outros reclusos. A pena não deve ainda incluir o risco de doença 

grave ou morte por causa das condições físicas ou pela falta de cuidados 

adequados. Os cidadãos reclusos não podem ser sujeitos a condições de 

vida consideradas desumanas ou degradantes (Coyle & Fair, 2018). 

Apresentam-se, de seguida, os principais instrumentos internacionais e os 

seus artigos sobre os Direitos Humanos em meio prisional. 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966) afirma 

no Artigo 10º: “Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser 

tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa 

humana”. 

As Regras de Nelson Mandela (2015), na Regra 1, afirmam que, “Todos os 

6. Como ser um mentor entre pares no seu 
     estabelecimento prisional e motivar os 
     seus colegas e os cidadãos reclusos para 
     a aprendizagem ao longo da vida – 
    Algumas pistas que pode seguir! 
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reclusos devem ser tratados com o respeito inerente ao valor e dignidade do ser humano. Nenhum 

recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas ou a tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer 

circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de 

serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada.”

Nos Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos (1990), verifica-se no Principio 1: 

“Todos os reclusos deverão ser tratados com o respeito devido à dignidade e ao valor inerentes ao 

ser humano.”

No Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de 

Detenção ou Prisão (1988), o Princípio 1 afirma: “Todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de 

detenção ou prisão deverão ser tratadas de forma humana e com respeito pela dignidade inerente 

à pessoa humana.”

Como é possível verificar, a gestão prisional tem de funcionar dentro de uma estrutura ética 

para o respeito e promoção dos Direitos Humanos. O respeito pelos Direitos Humanos tem uma 

importância fundamental, pois sem um contexto ético forte, facilmente pode existir um abuso 

de poder quando existe um grupo de pessoas com maior poder considerável sob outro. A gestão 

e o trabalho em meio prisional foca-se principalmente na gestão dos Direitos Humanos, tanto 

do staff como dos cidadãos reclusos. Homens, mulheres e crianças que estão na prisão não 

deixam de ser seres humanos. A sua humanidade vai para além do facto de estarem recluídas. Da 

mesma forma, o staff prisional são seres humanos. Por isso, quando se tomam decisões sobre o 

tratamento dos seres humanos presentes há algo que deve ser considerado; a primeira questão 

que se deve sempre questionar é “O que estamos a fazer é correto?” se faltar este reconhecimento, 

então existirá um verdadeiro perigo de abuso dos Direitos Humanos.

Quando o estado priva as pessoas da sua liberdade, assume a responsabilidade de cuidar da sua 

saúde. O direito à saúde também é importante para todos e influencia a forma como as pessoas 

se comportam e a sua capacidade de serem membros funcionais da comunidade. Pela sua 

natureza, a reclusão pode ter efeitos negativos no bem-estar físico e mental das pessoas reclusas. 

Em alguns casos, as pessoas reclusas já chegam à prisão com problemas de saúde pré-existentes 

que podem ter sido causados por negligência, agressão, ou pelo seu estilo de vida anterior. 

Em muitos países, uma grande percentagem das pessoas recluídas está infetada com doenças 

transmissíveis, como a tuberculose, hepatite, e VIH/SIDA. As administrações prisionais têm uma 

responsabilidade para com as pessoas que entram na prisão (especialmente os reclusos, mas 

também o staff e os visitantes) para assegurar que ninguém fica exposto a risco de infeção. Os 

cidadãos reclusos não devem sair da prisão numa condição pior aquela em que se encontravam 

quando entraram. Quando estas condições não se cumprem, as pessoas tornam-se problemas 

de saúde comunitária pelo contacto entre a prisão e a sociedade, através do staff e dos visitantes, 
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e também pela eventual libertação dos reclusos. Portanto, as administrações prisionais têm 

uma responsabilidade em garantir e fornecer cuidados médicos, mas também para estabelecer 

condições nas quais se promove o bem-estar dos reclusos e do staff (Coyle & Fair, 2018).

Em relação aos direitos do staff, é obrigatório estes possuírem uma formação apropriada que 

continua desde o primeiro recrutamento até à reforma. Devem existir diversas oportunidades 

para o desenvolvimento contínuo do staff de todas as idades e classes. Isto irá ajudar o staff a 

estar mais atento às técnicas mais recentes. Para além disso, este direito disponibilizará formação 

em competências específicas para o staff que trabalha em áreas de especialidade e algumas 

oportunidades para os funcionários mais antigos desenvolverem as suas competências. De 

acordo com as Regras de Nelson Mandela, Regra 75: “1. Os funcionários devem possuir um nível 

de educação adequado e deve ser-lhes proporcionadas condições e meios para poderem exercer 

as suas funções de forma profissional. 2. Devem frequentar, antes de entrar em funções, um curso 

de formação geral e específico, que deve refletir as melhores e mais modernas práticas, baseadas 

em dados empíricos, das ciências penais. Apenas os candidatos que ficarem aprovados nas provas 

teóricas e práticas devem ser admitidos no serviço prisional. 3. Após a entrada em funções e ao 

longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e melhorar os seus conhecimentos e competências 

profissionais, seguindo cursos de aperfeiçoamento organizados periodicamente.”

Para além disso, e como um princípio fundamental, os instrumentos internacionais de Direitos 

Humanos não deixam espaço para incertezas no que toca à tortura e aos maus tratos. Os 

instrumentos afirmam que não existem absolutamente nenhumas circunstâncias onde a tortura, 

ou outros tratamentos ou punições cruéis, desumanas ou degradantes possam ser justificadas. 

A tortura é definida como qualquer ato em que uma dor e sofrimento severos, quer seja física 

ou mental, são infligidos intencionalmente numa pessoa, para além da dor e do sofrimento 

inerentes à detenção ou reclusão (Coyle & Fair, 2018).

Algumas diretrizes que podem ser aplicadas para respeitar os direitos humanos em meio prisional 

são as seguintes:

•	 Tratar toda a gente com humanidade e respeitar a sua dignidade humana

•	 Ser justo e cortês com os colegas, staff e cidadãos reclusos

•	 Empenhar-se proactivamente com os cidadãos reclusos e procurar conhecê-los como 

indivíduos

•	 Comunicar notícias sensíveis ou desagradáveis aos cidadãos reclusos com compaixão

•	 Tratar as celas dos cidadãos reclusos com respeito

•	 Disponibilizar um apoio especial aos grupos mais vulneráveis (HM Inspectorate of Prisons, 

2017).
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A compreensão das necessidades que motivam o comportamento humano 
proporciona aos administradores e ao staff uma ferramenta útil para gerir as pessoas 
reclusas, uma vez que ajuda a explicar o seu bom ou mau comportamento.

De acordo com Hoke & Demory (2014) e numa visão mais geral, algumas das necessidades mais 

básicas dos cidadãos reclusos são: necessidades físicas, necessidades de segurança, necessidades 

médicas, necessidades sociais, manutenção, serviço de limpeza, lavandaria, serviço de comida, 

programas prisionais, formação, entre outros. Quando as necessidades dos reclusos não são 

atendidas, podem ocorrer alguns destes comportamentos: vandalismo da propriedade prisional; 

roubo; comportamento disruptivo; ruído; agressividade; lutas; comportamento sexual impróprio; 

manipulação do staff; tentativas de automutilação; intimidação dos demais; contrabando; 

açambarcamento; fabrico de armas (Hoke & Demory, 2014). De acordo com o estudo de Hoke e 

Demory, (2014), os principais benefícios que decorrem da resposta às necessidades dos cidadãos 

reclusos são: aumento de limpeza; menores queixas; motivação para trabalhar; melhores 

competências de reentrada; maior ânimo; uma prisão mais segura; menor número de incidentes; 

melhor gestão do risco; maior poupança financeira; um melhor ambiente de trabalho para o staff; 

menores confrontos; maior consistência; uma imagem pública melhor; menor stress.

De acordo com Burt (1977), o autoconceito encontra-se geralmente distorcido na prisão, e por isso, 

é fulcral trabalhar com as pessoas reclusas o desenvolvimento desta necessidade, trabalhando as 

questões do desenvolvimento da personalidade e do crescimento pessoal. Focando a atenção na 

aprendizagem, o tópico central deste módulo, Roth (1970) afirma que os reclusos normalmente 

se consideram fracassos académicos e que: “O aperfeiçoamento pessoal segue-se depois do 

autorrespeito no processo de reabilitação, e a hipótese de completar o ensino secundário é um 

passo necessário” (Roth, 1970, in Burt, 1977).

De acordo com a hierarquia de necessidades de Maslow (1943), é necessário, em primeiro lugar, as 

pessoas responderem às suas necessidades básicas (psicológicas, segurança, pertença e estima). 

É importante esclarecer que as considerações destas necessidades podem ser relevantes antes 

dos cidadãos reclusos serem motivados e capazes de trabalhar no autoconhecimento, ao seja, 

para tentarem alcançar o seu potencial. De facto, apesar de parecer controverso pensar na prisão 

como um ambiente de desenvolvimento pessoal, onde a se promove o autoconhecimento, os 

cidadãos reclusos devem utilizar este autoconhecimento como uma oportunidade. Oportunidade 

6.2. Responda às necessidades dos cidadãos reclusos e 
        certifique-se de que os seus colegas também o fazem

A experiência demonstra que se a prisão não corresponder às necessidades básicas humanas dos 

reclusos, eles encontrarão formas alternativas para satisfazer estas necessidades, sendo estas 

desfavoráveis à ordem de operação do estabelecimento prisional.  
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para aprenderem novas competências, envolverem-se em funções de apoio entre pares, ou 

responder a problemas emocionais através da orientação, tendo isto tudo um impacto positivo 

no processo de desistência (Soyer 2014, in Van Ginneken, 2015).

Outra necessidade que importa referir é a necessidade de informação: Lehmann (2000, in Sambo, 

Usman & Rabiu, 2017) expressa que as pessoas recluídas geralmente possuem as mesmas 

necessidades de leitura e informação do que os indivíduos no mundo exterior. No entanto, podem 

estar em desvantagem pelo facto de não terem acesso a bibliotecas na comunidade. Ajogwu 

(2005, in Sambo, Usman & Rabiu, 2017) afirma que as necessidades de informação dos cidadãos 

reclusos variam entre as necessidades legais, religiosas, de saúde, de educação, profissionais, 

recreativas e financeiras (Sambo, Usman & Rabiu, 2017).

Responder às necessidades humanas básicas dos cidadãos reclusos

É importante compreender que os cidadãos reclusos, que adotam um mau comportamento 

para responder às suas necessidades humanas básicas apenas o fazem para responder a estas 

necessidades. Este tipo de comportamento irá manter-se até as necessidades estarem satisfeitas, 

e uma certa proporção destes comportamentos serão contra as regras prisionais. 

Os administradores e o staff prisional devem manter a ligação constante entre as 
necessidades e o comportamento quando estão a planear realizar alterações. As 
novas políticas, práticas, construções ou tecnologias não devem ser adotadas sem 

primeiro perceber qual é o seu efeito nas necessidades básicas dos cidadãos reclusos.

A forma de reduzir estes comportamentos ilícitos é adotar medidas para assegurar que as 

necessidades básicas humanas dos cidadãos reclusos estão a ser cumpridas de forma legítima. 

Importa relembrar que, apesar da satisfação das necessidades básicas humanas ser normalmente 

uma questão individual, as pessoas com necessidades semelhantes tendem a agrupar-se para 

encontrar formas de dar resposta a estas necessidades partilhadas. De repente, um recluso que 

tente enganar um guarda para lhe dar mais comida pode-se tornar num motim que envolve toda 

a unidade ou toda a prisão. Compreender as necessidades humanas básicas ajuda-nos, por um 

lado, a evitar comportamentos indesejáveis das pessoas reclusas e, por outro lado, a incentivar o 

seu comportamento desejável.  

Algumas estratégias e medidas importantes que podem facilitar a satisfação das necessidades 

dos cidadãos reclusos são as seguintes:

•	 Compreender o impacto de certas experiências de vida, como o trauma, abuso e doenças 

mentais

•	 Explicar com calma à pessoa reclusa como e porque cometeu um erro quando ele/ela quebra 

uma regra
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•	 Incentivar os cidadãos reclusos para refletirem sobre as consequências dos seus 

comportamentos 

•	 Crer que é possível reabilitar e apoiar os cidadãos reclusos a alcançar os seus objetivos

•	 Incentivar os cidadãos reclusos a assumirem a responsabilidade pela sua reabilitação

•	 Incentivar os cidadãos reclusos a contribuir de forma positiva para a comunidade prisional

•	 Incentivar os cidadãos reclusos a assumir a responsabilidade para responder às suas próprias 

necessidades

•	 Apoiar e motivar os cidadãos os reclusos a envolverem-se positivamente em atividades que 

os ajudem a preparar-se para a libertação

•	 Fornecer apoio nos problemas de restabelecimento e reabilitação dos cidadãos reclusos.

•	 Conhecer os serviços disponíveis na prisão e utilizá-los para ajudar as pessoas reclusas (HM 

Inspectorate of Prisons, 2017).

6.3. Respeite e assegure que os seus colegas respeitam  
        as equipas multidisciplinares     

Uma equipa multidisciplinar pode ser definida como um grupo cujos membros têm 

competências, qualificações e experiência complementares. A colaboração multidisciplinar 

diz respeito a uma equipa constituída por membros com diferentes backgrounds profissionais 

e diversas competências que se podem complementar, trabalhando em conjunto na mesma 

direção para atingir os mesmos objetivos (Jackson, May & Whitney, 1995). A diversidade é 

uma grande ferramenta para criar uma atmosfera onde os membros se compreendem e se 

sentem considerados. Este princípio é especialmente útil num ambiente privativo onde existem 

profissionais com diferentes competências, funções e backgrounds, tendo benefícios para a 

mentoria entre pares, uma vez que permite aos profissionais aprenderem pela experiência 

dos seus pares e pelas suas diferentes competências fundamentais. O trabalho de equipa 

multidisciplinar aplicado no contexto privativo permite chegar à raiz de vários problemas e tomar 

decisões sobre assuntos específicos, de forma coletiva, com a ajuda de varias percetivas e pontos 

de vista diferentes. De facto, o facto de existem diferentes backgrounds dos profissionais permite 

obter várias opiniões que podem ser benéficas para a resolução de problemas, incentivar a 

inovação e a conclusão eficiente de projetos e programas (Stempfle, & Badke-Shaub, 2004; Tang 

& Hsiao, 2013).

As características de uma equipa multidisciplinar são as seguintes:
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•	 Uma equipa multidisciplinar é constituída por membros com competências e conhecimentos 

individuais que podem ser utilizados coletivamente para o bem de um contexto particular

•	 O seu trabalho baseia-se em princípios partilhados

•	 A colaboração e a cocriação são os pilares de uma equipa multidisciplinar

•	 As diferentes competências e conhecimentos complementam-se mutuamente de forma à 

equipa dar o seu melhor em cada situação (Bhasin, 2019).

Devem ser seguidos alguns passos, de forma a trabalhar com respeito numa equipa 

multidisciplinar, tais como:

•	 Clarificar as funções e os limites, ser claro sobre o que os outros membros da equipa fazem

•	 Ter em atenção às dinâmicas de poder e à identidade profissional

•	 Compreender o valor das contribuições de cada um, evitar fazer julgamentos a outros 

profissionais

•	 Estar consciente do processo de tomada de decisões, por exemplo, se alguém quiser ter toda 

a responsabilidade ou se alguém não o quiser fazer 

•	 Reconhecer as diferentes visões dos profissionais, pois estes podem ter diferentes prioridades 

•	 Estar atento à eficácia da equipa e aos contributos dos cidadãos reclusos (CommunityCare, 

2005).

6.4. Os relacionamentos são importantes! - Estabeleça 
         e assegure que os seus colegas estabelecem uma  
         relação profissional e construtiva com os cidadãos 
         reclusos 

Muitos indicadores do sucesso de um sistema prisional revelam-se no esforço do staff em 

trabalhar construtivamente com os cidadãos reclusos, fazendo-o com alguma consideração e 

critério. Por isso, é importante que cada profissional desenvolva e apoia relações profissionais no 

contexto prisional. Os guardas prisionais interagem e envolvem-se com as pessoas reclusas ao 

longo do seu trabalho adotando as seguintes ações:

•	 Circular regularmente pela área onde estão colocados

•	 Conversar com as pessoas reclusas, ganhar a sua confiança, e criar empatia

•	 Verificar o bem-estar físico das pessoas reclusas durante as revistas e controlos
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•	 Manter uma abordagem consistente ao comportamento inadequado

•	 Incentivar o comportamento positivo e intervenção nos comportamentos negativos

•	 Envolver-se no processo de gestão de casos

•	 Acompanhar os pedidos realizados, em tempo útil

•	 Manter a calma durante incidentes (Australian Capital Territory, 2011, in COE, 2018).

O foco nas necessidades do staff prisional no estabelecimento de relações positivas com os 

cidadãos reclusos é crucial para a segurança dinâmica. 

Para ajudar o staff a estabelecer uma boa relação com os seus colegas e com as pessoas reclusas, 

é necessário possuir algumas competências importantes: 

Competências interpessoais

É importante que o staff que trabalha com a população reclusa possua elevadas competências 

interpessoais: o seu trabalho pode ser exigente, intenso, e ao mesmo tempo gratificante. O 

Staff deve ser capaz de manter sempre o profissionalismo e equidade. Se o staff for confiante e 

assertivo na sua abordagem, irá perceber que o conflito é limitado, podendo assim ser capaz de 

lidar com situações violentas que aparecem. O Staff deve compreender e estar familiarizado com 

os diferentes grupos (incluindo aqui as questões da religião, etnia, cultura) com quem se cruzam 

dentro da prisão; os profissionais devem saber e compreender de que forma o comportamento, 

a comunicação e as competências interpessoais influenciam as expectativas individuais e 

as barreiras que interferem com a comunicação, devendo também ter sempre em atenção as 

possíveis interpretações que o seu comportamento não-verbal pode ter durante a comunicação 

com os cidadãos reclusos. A comunicação, verbal e não verbal, é um processo bilateral (COE, 

2018). Algumas das competências interpessoais fundamentais são as seguintes: 

•	 Ser claro 

•	 Ser conciso 

•	 Sondar 

•	 Escutar

•	 Resolver diferenças de opinião 

•	 Resolver conflitos 

•	 Negociar as questões de influência

•	 Resistir à manipulação 

•	 Compreender a linguagem corporal 

•	 Criar um relacionamento 

•	 Ser assertivo 
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•	 Lidar com situações complicadas 

•	 Controlar as emoções 

•	 Neutralizar a raiva 

•	 Liderar discussões 

•	 Influenciar os grupos 

•	 Ter consciência da linguagem corporal 

•	 Boas competências de escuta  (COE, 

2018).

Competências de escuta ativa

A escuta é baseada em ouvir ou perceber o que 

os outros dizem. O processo de ouvir torna-se 

num processo de escutar apenas quando se 

presta atenção ao que se diz e se acompanha 

de forma próxima o que a pessoa diz, sendo 

uma parte importante da comunicação 

eficaz. A escuta ativa envolve estar consciente 

de todas as mensagens não verbais dadas 

pelas pessoas e compreender o que nos estão 

a dizer. Para manter as competências de 

escuta ativa, é importante adotar os seguintes 

pontos: 

•	 Focar-se atentivamente no que a pessoa 

está a dizer

•	 Manter um contacto visual confortável

•	 Ter uma postura relaxada, ligeiramente 

inclinada para a pessoa 

•	 Utilizar gestos apropriados, tais como 

concordar com a cabeça ou sorrir

•	 Não interromper

•	 Permitir o silêncio

•	 Colocar perguntas de resposta aberta (O 

quê, como, quando, onde? Pode dizer 

mais sobre...? O que quer mesmo dizer 

com...? Posso clarificar que o que me está 

a dizer é ...? etc.)

•	 Refletir com a pessoa sobre o que ela 

afirmou  

•	 A verdade das frases

•	 A sinceridade da pessoa a falar

•	 Se o que a pessoa diz corresponde à 

situação 

•	 Tudo isto envolve procurar suposições 

e pensar no contexto no qual a pessoa 

reclusa age e de que forma é que isto a 

afeta (COE, 2018).

Na escuta ativa, uma boa pergunta é a que 

ajuda a pessoa a aprender mais sobre o 

problema. O ato de colocar uma pergunta 

implica que o autor da pergunta: 

•	 Não sabe a resposta 

•	 Quer saber a resposta 

•	 Acredita que existe pelo menos uma 

resposta certa 

•	 Pensa que o inquirido pode e vai dar 

uma/a resposta 

•	 Acredita na verdade das pressuposições 

das questões (COE, 2018). 

Competências de gestão de conflitos

Gerir conflitos requer as seguintes 

competências: 

•	 A capacidade de manter a calma, 

demonstrar uma linguagem corporal 

neutra e manter um bom contacto visual 

•	 A capacidade de manter o confronto 

(e qualquer exagero) em perspetiva e 

manter o objetivo à vista
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•	 Escuta ativa

•	 A frase de três partes (‘Eu percebo…, 

contudo, é assim que me sinto ….. 

portanto, acho que devíamos…’)  (COE, 

2018).

6.5. Seja um modelo pró-
social e assegure que os 
seus colegas também o são!  

A pratica pró-social ou modelagem pró-social 

é o processo pelo qual os profissionais trazem 

o melhor das pessoas ao de cima, ao serem um 

modelo exemplar positivo e motivador. Esta 

prática tem sido cada vez mais reconhecida 

como uma competência chave no trabalho 

com os ofensores. A teoria da modelagem 

pró-social tem origem em estudos realizados 

com técnicos da reinserção social na 

Austrália e Canadá, onde se percebeu que os 

ofensores acompanhados por certos técnicos 

tinham menor probabilidade de reincidir do 

que outros. Percebeu-se que estes técnicos 

de reinserção social eram: consistentemente 

pró-sociais nas suas interações; tinham 

elevados níveis de empatia; reforçaram 

expressões e ações pró-sociais (Trotter, 2009). 

Ao dissuadir o comportamento e as atitudes 

antissociais, este modelo ajuda os reclusos 

a aprenderem um novo comportamento 

e a compreenderem como é que os seus 

sentimentos e emoções influenciam o 

seu comportamento. O modelo pró-social 

também pode ser aplicado nas relações de 

apoio entre pares entre os guardas prisionais 

para melhorar as relações e a eficácia das 

intervenções. São várias as atividades 

pró-sociais que podem ser adotadas por 

um mentor entre pares. Destacamos as 

seguintes: 

•	 Ser Pontual

•	 Tentar resolver problemas

•	 Empatia com a vitima

•	 Aceitar a responsabilidade para com as 

suas ações

•	 Tomada de perspetiva social

•	 Controlo do comportamento 

inadequado

•	 Exprimir empatia

•	 Desenvolver a discrepância

•	 Evitar desacordos

•	 Seguir com a resistência

•	 Apoiar atitudes e comportamentos pró-

sociais

•	 Atitude positiva face à mudança

•	 Dar o Exemplo

•	 Comunicação ativa

•	 Respeito pelo individuo

•	 Respeito pela lei e pelas regras

•	 Pontualidade

•	 Fiabilidade

•	 Consistência

•	 Justiça

•	 Resolver situações

•	 Assertividade

•	 Modelação positiva do Staff a 

comportamentos/atitudes que desejam 

que os outros tenham

•	 Incentivar de forma ativa o 

comportamento adequado (COE, 2018)
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6.6. Como motivar os outros para a aprendizagem  
         ao longo da vida

Nesta secção, apresentamos algumas indicações e sugestões para incentivar a aprendizagem ao 
longo da vida, uma abordagem contínua de aprendizagem como parte do trabalho e da vida 
no dia-a-dia, tanto dos colegas dos guardas prisionais como dos cidadãos reclusos. Podemos 
considerar a aprendizagem ao longo da vida com uma perspetiva dupla, incluindo o conhecimento 
necessário para continuar a educação e formação, e as competências necessárias para continuar 
o processo de aprendizagem ao longo da vida na sociedade e no trabalho (Schenck, 2005). 
No ambiente prisional, a educação e a formação devem ser caracterizadas como uma forma 
de fornecer oportunidades para desenvolver competências pessoais como a autoconfiança, 
resolução de problemas, criatividade, e também como forma de melhorar a capacidade para 
aprender e avaliar informação numa perspetiva contínua. 

O incentivo à aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos reclusos, considerando a pessoa 
como um todo, num contexto onde as identidades são normalmente fragmentadas (Schuller, 
2009) pode trazer vários benefícios. Em primeiro lugar, para além de beneficiar a vida da pessoa, 
pode ainda contribuir para o bem-estar social e económico da sociedade. Incentivar e fomentar 
a aprendizagem ao longo da vida dos guardas prisionais pode melhorar o seu bem-estar no 
trabalho e o ambiente e funcionamento laboral.

Tendo em conta que a motivação para a aprendizagem, tal como as competências correspondentes 
de aprendizagem, aparentam ser requisitos essenciais para integrar na sociedade moderna, é 
importante fazer esforços para assegurar que os ofensores que se encontram em meio prisional, 
tal como qualquer outro individuo no mundo exterior, obtêm informação e as competências 
necessárias para enfrentar a vida exterior e as situações de empregabilidade numa sociedade 
que se encontra em permanente transformação. Isto pode ser feito dando a sensação de uma 
maior aposta na sociedade, maior auto eficácia, uma identificação mais forte com as normas 
sociais e aumentando as remunerações potenciais. Assim, a pessoa será capaz de passar para um 
ambiente com menor presença de comportamentos transgressivos (Schuller, 2009).

Assumindo uma perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, a falta destas competências e 
conhecimentos significará, muito provavelmente, a exclusão ou marginalização da pessoa do 
sistema educativo regular e do mercado de trabalho. 

Considerando que a aprendizagem ao longo da vida é um instrumento eficaz contra o crime, 
esta só pode ser efetivada através de uma intervenção em diversas vertentes. Neste sentido, os 
guardas prisionais representam um dos requisitos para atender às necessidades educacionais 
das pessoas reclusas, construindo importantes redes de apoio. Antes de proceder com algumas 
indicações para a promoção da aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos reclusos, é 
importante reconhecer que existem muitos desafios a enfrentar para implementar oportunidades 
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de aprendizagem eficazes e para envolver os ofensores. Um destes desafios é o movimento dos 
ofensores, pois estes podem ser transferidos de uma prisão para outra com pouco ou nenhum 
aviso; podem ser libertados pelo tribunal sem voltar à prisão; podem necessitar de cuidados 
de saúde, e, como tal, possuírem menos oportunidades para se envolver no processo de 
consolidação da aprendizagem ao longo da vida. Também a duração da pena do ofensor influencia 
a oportunidade de se empenhar em programas de aprendizagem ao longo da vida, por exemplo, 
se um ofensor tem uma pena de menos de doze meses, existiram menos oportunidades de se 
envolver e aprender no contexto prisional (O’Grady, 2013). Está demonstrado que a transferência 
de ofensores entre prisões, que acontece frequentemente e desordenadamente, afeta o seu 
progresso educativo (Schuller, 2009). 

Ter consciência destes desafios, e do facto que nem toda a aprendizagem acontece numa sala de 
aula, é importante assegurar que os guardas prisionais, juntamente com o staff educativo, são 
capazes de apoiar os ofensores no desenvolvimento das suas competências de aprendizagem ao 
longo da vida. Os guardas prisionais constituem exemplos importantes de intermediários neste 
processo. De facto, eles não fazem parte diretamente dos serviços de aprendizagem ao longo da 
vida, mas podem ter uma função crucial na promoção da aprendizagem, ao serem guias, fontes 
de informação e mentores (Schuller, 2009).

As condições chave para uma estratégia bem-sucedida na aprendizagem dos ofensores são 
o compromisso e a competência do staff prisional (Schuller, 2009). De acordo com Schober, 
Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner e Spiel (2007), existem diversas estratégias que 
promovem a aprendizagem ao longo da vida, sendo que no caso específico dos guardas 
prisionais, podemos referir-nos às seguintes estratégias para promover a aprendizagem ao longo 
da vida dos cidadãos reclusos, por parte dos guardas:

•	 Incentivar uma orientação para os objetivos de aprendizagem

•	 Incentivar os interesses dos cidadãos reclusos

•	 Incentivar uma teoria implícita flexível

•	 Incentivar a autoeficácia e confiança nas suas próprias capacidades

•	 Incentivar a metacognição

•	 Incentivar estratégias de aprendizagem

•	 Incentivar competências associadas com a aprendizagem cooperativa 

•	 Dar feedbacks

Numa perspetiva mais especifica, e de forma a promoverem a aprendizagem ao longo da vida 
dos cidadãos reclusos, os guardas prisionais podem também:

•	 Incentivar a construção de uma autoestima apropriada

•	 Incentivar à crença numa vida melhor no futuro (Schuller, 2009)

•	 Incentivar a propriedade de aprendizagem, ou seja, incentivar os reclusos a serem eles 
próprios responsáveis pela sua aprendizagem
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•	 Mostrar as recompensas dessa responsabilidade

•	 Incentivar à aprendizagem com os erros, tornando-os oportunidades

•	 Sugerir e reconhecer algumas ferramentas de aprendizagem, e truques que podem ajudar a 
aprender de forma mais fácil e eficaz (por exemplo, repetição mental)

•	 Ajudar a estabelecer ou propor objetivos de aprendizagem (Wabisabi Learning, 2021)

•	 Promover uma abordagem ao longo da vida que olha para o ofensor em constante mudança, 
com necessidades específicas em etapas particulares

•	 Compreender o ofensor no seu contexto cultural e social, e relacionar o seu potencial e 
progresso com o mundo exterior

•	 Ter em atenção ao pluralismo dos métodos e à importância da comunicação clara (Schuller, 
2009)

Pensando no processo de reentrada, para a aprendizagem ao longo da vida poder melhorar 
a situação do crime, é importante reconhecer a necessidade de os ofensores serem parte das 
redes e grupos sociais que apoiam a sua desistência e não o oposto. Os guardas prisionais podem 
contribuir para isto ao comunicar a importância de criar laços sociais e ao apoiar redes externas 
(Schuller, 2009). 

Na perspetiva de incentivar a aprendizagem ao longo da vida entre guardas prisionais, é 
importante lembrar que o staff também pode aprender novas competências em diversas 
ocasiões, de variadas formas, desde que estejam motivados para isso e recebam apoio adequado 
para o fazer. Apresentamos aqui algumas sugestões para os guardas prisionais ajudarem os seus 
colegas a desenvolver uma ambição de aprendizagem ao longo da vida e tornar a aprendizagem 
ao longo da vida uma parte normal do seu trabalho e da sua vida:

•	 Promover as ligações entre os colegas mais experientes e os novos recrutas 

•	 Incentivar os colegas a dirigir a sua própria aprendizagem (por exemplo, perguntar aos 
colegas as prioridades que necessitam/querem aprender e em qual podem ajudar)

•	 Discutir as ambições e desafios

•	 Incentivar a considerar os objetivos de aprendizagem tão importantes como os objetivos 
de performance: como o tempo de trabalho é limitado, é importante incentivar os colegas a 
verem a aprendizagem como uma parte crítica dos objetivos de trabalho

•	 Reconhecer a aprendizagem e o progresso de aprendizagem como uma conquista 

•	 Realçar os benefícios da aprendizagem ao fornecer exemplos claros e realistas

•	 Estimular a curiosidade e a persistência para continuar a aprender

•	 Ser um modelo exemplar, ou seja, ser uma pessoa em constante aprendizagem, quer 
enquanto guarda prisional, quer enquanto pessoa (Andriotis, 2018; Leal, 2020).
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A situação das minorias em contexto prisional é uma realidade crucial e complexa. Na maioria 

dos países, as minorias como a etnia, raça e povos indígenas são representadas de forma 

insuficiente nos sistemas de justiça criminal (IPS, 2020). De acordo com a investigação realizada 

por Namoradze e Pacho (2018), no contexto Europeu, existe um nível significativo de injustiça 

na forma como as minorias são tratadas dentro da prisão. De forma mais particular, as pessoas 

de etnia não-nacional não possuem o mesmo nível de proteção pelos seus direitos quando são 

presas. Uma das causas desta falta de proteção começa com a falta de acesso a interpretes e 

a falta de informação clara dos seus direitos na sua língua nativa (Namoradze & Pacho, 2018). 

As barreiras linguísticas que estas minorias enfrentam durante a reclusão – não apenas estas 

barreiras – acumulam-se à discriminação geral baseada também na sua cultura, tradições e 

necessidades religiosas, que não são consideradas em meio prisional (IPS, 2020).

As pessoas Lésbicas, Gay, Bissexuais e Transsexuais (LGBT) fazem parte também dos grupos 

de minorias negligenciadas na prisão em termos internacionais. Foi apenas recentemente que 

as investigações e politicas ao nível internacional se começaram a focar na realidade destes 

grupos de reclusos para melhorar a avaliação das suas necessidades especificas. As prisões são 

em muitos casos sítios perigosos e traumatizantes para as pessoas lésbicas, gay, bissexuais, e 

transsexuais, uma vez que a heteronormatividade, a homofobia e a transfobia são perpetuadas 

fora e dentro da prisão. Estes indivíduos sofrem ameaças de violência física e sexual, discriminação 

institucional, negligência das necessidades específicas de saúde e isolamento. Especialmente, 

a falta de políticas e práticas especificas para proteger as pessoas reclusas LGBT agrava a sua 

situação (Carr, Mcalister & Serisier, 2016). De facto, reconhecendo os problemas colocados por 

ambiente fechado e orientado a um género, o princípio da separação das pessoas reclusas de 

acordo com o seu sexo (biológico) pode vir a ser questionada.

Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova (2015) realçam a falta de dados oficiais sobre as minorias 

e a sua invisibilidade nas estatísticas. Quanto mais marginalizadas estão na prisão, mais se 

perpetuam os estereótipos raciais, étnicos e de género existentes no mundo exterior, o que pode 

impedir o processo de reabilitação, levando a um novo ciclo de reclusão após a libertação. 

Em muitos casos, os cidadãos reclusos podem pertencer a mais do que um grupo com 

necessidades de cuidado e tratamento específicas, o que traduz a multiplicidade de necessidades 

7. Trabalhar com grupos vulneráveis – 
    Minorias e Mulheres na Prisão 
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e numa maior vulnerabilidade. Por isso, os indivíduos pertencentes a minorias que se encontram 

em conflito com a lei requerem uma atenção especial.

Outro grupo minoritário que se encontra na prisão e sobre o qual nos vamos focar neste 

capitulo são as mulheres. Estas são especialmente vulneráveis pelo seu género, devido às suas 

necessidades especificas de género e à realidade que enfrentam quando sujeitas a um ambiente 

maioritariamente estruturado por homens. 

Referindo-nos a grupos vulneráveis, e neste caso especifico às mulheres na prisão, é importante 

realçar que, como tem sido demonstrado em relatórios nacionais, todas as orientações ou 

recomendações de práticas promissoras devem ser vistas de forma abrangente, tendo em 

conta que cada país ou região tem o seu próprio ambiente jurídico, social e cultural. De facto, 

reconhecendo os problemas colocados pelo ambiente fechado e orientado a um género, 

o princípio da separação de reclusos de acordo com o seu sexo (biológico) pode vir a ser 

questionado. Em muitos casos, os cidadãos reclusos podem pertencer a mais do que um grupo 

com necessidades de cuidado e tratamento específicas, o que se traduz em várias necessidades 

e numa maior vulnerabilidade. Por isso, os indivíduos pertencentes a minorias que se encontram 

em conflito com a lei requerem uma atenção especial. De forma semelhante, as mulheres reclusas 

pertencentes a outros grupos minoritários são especialmente vulneráveis pelo seu género, e 

também pelas suas necessidades como membros destes grupos. Assim, as várias necessidades 

das pessoas reclusas, incluindo as necessidades especificas de género das mulheres devem ser 

consideradas com respeito a todos estes grupos.  

Aqui vamos focarmo-nos na realidade de sujeitar um número baixo de mulheres reclusas a um 

ambiente orientado por homens: as mulheres representam uma minoria na prisão. A existência de 

poucas prisões exclusivamente destinadas a acolher mulheres pressupõe a dispersão das reclusas 

pelo território, o que provoca um maior desenraizamento. No caso de mulheres partilharem a 

prisão com homens, na maioria das vezes, os espaços comuns são utilizados pelos homens. Com 

poucas instalações e espaços dedicados a mulheres, as prisões são também agrupados sem uma 

classificação (jovens e adultos, preventivos e condenados, reclusos com penas curtas ou longas, 

e toxicodependentes) (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015). 

A investigação indica que as mulheres reclusas com necessidades de saúde mental apresentam 

um risco particular de agressão, automutilação e bem-estar mental degradado na prisão. As 

mulheres que não manifestavam problemas de saúde mental antes de entrarem na prisão podem 

desenvolver diversas dificuldades mentais na prisão, onde não se sentem seguras, as condições 

são más, os dormitórios estão cheios, e o staff não foi formado para lidar com as suas necessidades 

específicas de género. As mulheres que entram no sistema prisional têm maior probabilidade 

que os homens de sofrer de doenças mentais, desenvolver uma dependência de drogas e álcool, 
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e ainda, agressão física e sexual, muitas vezes resultado de violência doméstica. A separação 

das suas famílias e da comunidade tem um efeito particularmente nocivo nas mulheres, que 

pode causar ansiedade, depressão e o desenvolvimento de incapacidades mentais mais sérias 

(UNODC, 2009). É importante que os legisladores, decisores políticos, gestores prisionais, staff 

e organizações não-governamentais operem para implementar resoluções e recomendações 

das Nações Unidas. Estas visam responder às necessidades específicas das mulheres reclusas, 

bem como sensibilizar para o perfil de mulheres ofensoras, sugerindo ainda formas de reduzir a 

reclusão desnecessária, ao racionalizar a legislação e politicas de justiça criminal, e ao fornecer 

uma série de alternativas à prisão em todas as fases do processo de justiça criminal. As mulheres 

representam um grupo vulnerável na prisão, devido ao seu género. Embora existam variações na 

sua situação consoante os diferentes países, existem uma série de fatores em comum à maioria. 

Estes incluem:

•	 Os desafios no acesso à justiça de forma igualitária aos homens em diversos países

•	 Vitimização de agressão sexual ou física antes da reclusão

•	 Um elevado nível de necessidades ao nível da saúde mental, em muitos casos devido a 

violência doméstica e ao abuso sexual

•	 Elevado nível de dependência de substâncias

•	 A extrema angústia que a reclusão causa, que pode levar a problemas de saúde mental ou 

exacerbar problemas mentais já existentes

•	 Violência e agressão sexual na prisão

•	 A elevada probabilidade de terem de cuidar de crianças, família e outros

•	 Necessidades de saúde especificas de género que não podem ser cumpridas adequadamente

•	 Desafios pós-libertação como a estigmatização, vitimização e abandono por parte das suas 

famílias (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015).

As mulheres reclusas, geralmente provenientes de contextos economicamente e socialmente 

desfavorecidos, e muitas mulheres de países de baixo rendimento sofrem de uma série de 

condições mentais que podem não ser tratadas na comunidade. Em muitos países, as mulheres 

enfrentam novas discriminações e barreiras para aceder aos serviços de saúde na comunidade, 

devido ao seu género. Assim, as mulheres reclusas têm maiores necessidades primárias de saúde 

do que os homens. A sua condição pode piorar na prisão devido à ausência de cuidados médicos 

adequados, à falta de higiene, a uma nutrição inadequada e à sobrelotação. Para além disto, 

todas as mulheres têm requisitos médicos de género específicos, necessitando de um acesso 

frequente a especialistas no cuidado de saúde feminino. Em muitos países, os cuidados de saúde 
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nas prisões femininas englobam que as crianças vivam com as suas mães, bem como a assistência 

médica a mulheres grávidas e mães lactantes, com as quais muitos serviços prisionais não estão 

equipados para tal (Bergh, Gatherer, Fraser & Moller, 2011).

A violência contra as mulheres, especialmente a violência sexual, tem várias consequências 

sexuais e reprodutivas a curto e longo prazo para as vitimas. Devido ao background típico das 

mulheres reclusas, que pode incluir o consumo de drogas, agressão sexual, violência, trabalho 

sexual e práticas sexuais inseguras, muitas mulheres encontram-se infetadas com DST, incluindo 

o VIH e a hepatite, quando chegam à prisão. Em alguns países onde o aborto é criminalizado, as 

mulheres cujo bebé nasceu morto, que não registaram o nascimento ou a morte da criança, que 

tiveram um aborto espontâneo, ou fizeram um aborto ilegal, podem ser detidas ou acusadas de 

ocultação de parto, infanticídio ou homicídio.

Por todas estas razões, as mulheres reclusas representam um grupo de alto risco para doenças 

sexuais ou reprodutivas, incluindo o cancro. Em muitos países, as mulheres são agredidas 

sexualmente e humilhadas por agentes da autoridade, incluindo na prisão. Esta agressão varia 

entre as formas de humilhação e violação. A primeira pode incluir a agressão verbal, toques 

impróprios durante uma inspeção, inspeção frequente e desnecessária e espiar as reclusas 

durante o banho e na sua habitação. A violação pode acontecer sob a forma de serviços sexuais 

que as reclusas são forçadas a fornecer em troca de bens ou privilégios ou até em troca dos mais 

básicos Direitos Humanos. O abuso sexual de mulheres por parte de reclusos pode acontecer com 

a cumplicidade dos guardas prisionais. As mulheres acusadas de crimes imorais, bem como as 

mulheres lésbicas, bissexuais ou transsexuais correm um risco particular neste sentido (UNODC, 

2009).

Ao reconhecer a vulnerabilidade das mulheres para o abuso sexual, As Regras Mínimas das 

Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (2015) proíbem qualquer tipo de envolvimento do 

staff masculino na supervisão de prisões femininas.
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Estudos conduzidos em vários países revelam que quando os pais são recluídos, geralmente 

a mãe continua a cuidar da criança. Contudo, quando as mães são presas, a família costuma 

separar-se, ou, como as mães costumam ser as cuidadoras principais numa família, é necessário 

encontrar cuidadores, o que pode incluir serviços/instituições estatais sociais. As mulheres 

grávidas raramente recebem cuidados adequados pré- e pós-natal na prisão, pois os serviços 

de saúde prisionais possuem, na sua maioria, pouco staff e recursos. Os requisitos nutricionais 

das mulheres grávidas podem não ser tidos em conta pelas autoridades prisionais, e a comida 

fornecida pode não ser suficiente para os seus requisitos nutricionais (UNODC, 2009).

Apesar de muitos dos problemas que as mulheres enfrentam depois da libertação serem 

semelhantes aos dos homens, a intensidade e a multiplicidade das suas necessidades pós-

libertação podem ser muito diferentes. As mulheres podem sofrer descriminação depois de 

saírem da prisão, devido aos estereótipos sociais. Para além disso, as mulheres podem ser 

rejeitadas pelas suas famílias e, em alguns países, podem perder os seus direitos parentais. Se 

saíram de uma relação violenta, elas devem estabelecer uma nova vida, onde podem existir 

dificuldades económicas, sociais, e jurídicas, para além dos desafios da transição para a vida 

fora da prisão. Em alguns países, as mulheres podem não conseguir sair da prisão a não ser que 

um guardião masculino as venha buscar à prisão, o que pode levar à detenção prolongada para 

além da pena. Já noutros países, as mulheres correm o risco de serem mortas pelas suas famílias 

depois de serem libertadas, se tiverem cometido “ofensas morais”, ou se tiverem sido vítimas de 

violação ou outros abusos sexuais. Também podem correr o risco de voltarem para casamentos 

violentos ou de serem forçadas casar com alguém contra a sua vontade. 

Também é importante realçar o facto de que as políticas de programas de preparação pré-

libertação e apoio pós-libertação são tipicamente estruturadas para as necessidades dos homens 

e raramente abordam as necessidades especificas das mulheres reclusas, com a continuidade do 

acompanhamento na comunidade após a libertação (UNODC, 2009).

Como existem menos ofensoras femininas que masculinos no sistema de justiça criminal, tem 

existido uma tendência para ver a criminalidade feminina em termos de características individuais 

e apenas de forma periférica nas questões das forças e influências sociais. As ofensoras femininas 

foram sempre vistas de forma diferente dos homens, sendo consideradas menos delinquentes, 

menos perigosas e menos envolvidas nas subculturas criminais, tendo, portanto, um menor foco 

nas teorias criminológicas. Gelsthorpe (1989) conclui que as imagens das ofensoras femininas 

são mediadas por vários fatores que não podem ser ligados diretamente à ideologia sexista. 

Necessidade para a melhoria da igualdade sexual: A evidência científica demonstra que 

algumas necessidades podem ser as mesmas para homens e mulheres (por exemplo, história 

criminal, desemprego, e abuso de substâncias), sendo, contudo, a forma como se manifestam 
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A reclusão, como instituição, geralmente reforça as desigualdades e problemas estruturais 

sociais (Van Ginneken, 2015). Para evitar isto, é importante ser sensível às potenciais diferenças 

no impacto da prisão nos homens e mulheres e estar consciente de que as mulheres precisam de 

um apoio e proteção especial. 

“…em geral, a evidência sugere que os programas focados nos fatores criminógenos 

masculinos podem não ser tão eficazes na redução de reincidência entre as mulheres 

ofensoras como são para os homens. Isto porque se focam em fatores menos relevantes 

para as mulheres ou fatores que operam de forma diferente paras as mulheres, mas 

também porque não abordam fatores únicos ou mais relevantes para as mulheres 

ofensoras.” (Hedderman, 2004, p. 241, in Gelsthorpe & Sharpe, 2007)

e contribuem para o crime diferente de acordo com o género. Algumas necessidades, de facto, 

parecem ser especificas para as mulheres, como a experiência de agressão física e sexual. Ora, 

isto tem implicações no foco e conteúdo do trabalho com as mulheres, embora as intervenções 

privativas ou não privativas, desenhadas para abordar as necessidades criminógenas, se baseiem 

maioritariamente nas necessidades de ofensores masculinos. Hedderman (2004, p. 241) conclui 

da sua análise da investigação sobre as necessidades criminógenas de homens e mulheres que:
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Staff feminino 

As qualidades do diretor prisional e do restante staff são importantes 
para o sucesso da manutenção da prisão, mas em vários sistemas 
prisionais, o staff designado para a supervisão das mulheres reclusas 
não recebe uma formação específica para as ajudar a lidar com as 
necessidades particulares das mulheres reclusas. No ambiente prisional 
hierárquico, dominado por homens, o staff prisional feminino pode 
sofrer uma competição injusta bem como uma superproteção. Muitas 
vezes, as mulheres possuem menos autoridade e menor poder de 
tomada de decisão, podendo sofrer assédio sexual e discriminação no 
local de trabalho. Em muitos sistemas prisionais, existe a necessidade 
de assegurar que o desenvolvimento de capacidades do staff feminino 
contém uma componente chave de desenvolvimento e implementação 
de programas e políticas, para permitir ao staff abordar os requisitos 
especiais de reintegração social de pessoas reclusas, bem como 
capacitar o staff feminino no serviço prisional. O Staff designado para 
a supervisão de mulheres reclusas deve receber uma formação sobre 
as necessidades específicas das reclusas, bem como uma formação 
sobre abordagens e estilos de gestão. O staff prisional feminino deve 
ser colocado a trabalhar em posições de alta administração com 
responsabilidades chave para o desenvolvimento de politicas e 
estratégias na implementação de programas para mulheres reclusas. 
Para combater a discriminação e o assédio sexual no local de trabalho, 
deve existir um claro compromisso ao nível da gestão, de que a 
descriminação não é tolerada. O staff feminino necessita de estar atento 
aos vários tipos diferentes de assédio sexual e reconhecer que estas 
ações, levadas a cabo pelo staff masculino, são contra a lei, devendo, 
portanto, ser capazes de fazer queixa sem medo de retaliações.

Tendo em conta a realidade de muitos países, o staff feminino 
pode também ser oriundo de contextos semelhantes às mulheres 
reclusas, com um histórico de violência, agressão e adições. Tudo isto 
adicionado à pressão de trabalhar numa prisão pode ser traduzido num 
stress extremo, trauma emocional e comportamento não-profissional. 
A formação dada ao staff masculino deve ser complementado com 
formação sobre a sensibilidade de género, proibição da discriminação 
e assédio sexual no local de trabalho (UNODC, 2008).
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Quando falamos de direitos humanos e prisão, é fundamental referir as Regras de Nelson 

Mandela, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos  (2015). Estas 

Regras têm o objetivo de promover a melhoria das condições humanas na reclusão, sensibilizar 

para o facto de os reclusos serem parte da sociedade e valorizar o trabalho do staff prisional como 

um serviço social importante. Estes são os princípios básicos das Regras de Nelson Mandela: 

Regra 1 “Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito inerente ao valor e dignidade do ser 

humano. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas ou a tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em 

qualquer circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores 

de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada.”

Regra 2 “1. Estas Regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não deve haver nenhuma 

discriminação em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem 

nacional ou social, património, nascimento ou outra condição. É necessário respeitar as crenças 

religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertença o recluso. 2. Para que o princípio da 

não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta 

as necessidades individuais dos reclusos, particularmente daqueles em situação de maior 

vulnerabilidade. As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores 

de necessidades especiais não serão consideradas discriminatórias.”

Regra 3 “A detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa do contacto com o 

mundo exterior são penosas pelo facto de, ao ser privada da sua liberdade, lhe ser retirado o 

direito à autodeterminação. Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a 

esta situação, exceto em casos pontuais em que a separação seja justificável ou nos casos em que 

seja necessário manter a disciplina.” 

Regra 4 “1. Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade 

são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes 

objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre 

que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua 4 REGRAS MÍNIMAS DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE RECLUSOS libertação, para que possam levar uma vida 

autossuficiente e de respeito para com as leis. 2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais 

autoridades competentes devem proporcionar educação, formação profissional e trabalho, bem 

Secção de leitura adicional



42

EESPIP
Apoio na Mentoria de Guardas Prisionais

como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, incluindo 

aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e 

de saúde. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de 

acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos.” 

Regra 5 “1. O regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre 

a vida durante a detenção e aquela em liberdade que tendem a reduzir a 

responsabilidade dos reclusos ou o respeito à sua dignidade como seres 

humanos. 2. As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes 

possíveis para garantir que os reclusos portadores de deficiências físicas, 

mentais ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo e 

efetivo à vida prisional em base de igualdade.” (UNODC, 2015).
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