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Plano de módulo

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

Módulo: FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GESTORES 
PRISIONAIS

Formador: 

Sessão nº: Duração: 6 h Data: 

Objetivos Gerais: Ajudar os gestores prisionais a compreender a 
importância da aprendizagem ao longo da vida para as 
mulheres e minorias em contexto prisional.

Resultados da aprendizagem: • Os formadores serão capazes de organizar sessões 
de formação para ensinar os gestores prisionais 
a educar os cidadãos reclusos de acordo com o 
currículo delineado;

• Os formadores serão capazes de compreender a 
estrutura da educação teórica, prática e produtiva 
proposta, transmitindo a importância deste modelo 
ao staff prisional para que o possam ensinar 
adequadamente aos estudantes;

• Os formadores serão capazes de reportar 
às estruturas de aprendizagem os esforços 
pedagógicos.

Métodos: Apresentação, reflexão e formação interativa com 
alternância de contributos teóricos e role plays.

Conteúdo: • Sobre o projeto EESPIP

• Introdução 

• Organizar e gerir as propostas de formação 

•  Educação Teórica

• Educação produtiva

• Organizar e gerir o apoio de programas de formação

• Em retrospetiva

• Organizar e gerir a estrutura de relatórios sobre o 
sucesso dos esforços pedagógicos.
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O Projeto European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Learning: Context with Women & Minorities (EESPIP) é cofinanciado 
através do Projeto Erasmus+ 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 objetivo da parceria 
é conseguir motivar o staff prisional – aprender mais sobre os fatores negativos 
identificados para uma melhoria de um ambiente que na maioria das vezes 
não está relacionada com a aprendizagem: a prisão.  O projeto EESPIP planeia 
desenvolver e apresentar programas, materiais, atividades e exercícios para o 
staff prisional de modo a ajudar na sua preparação especializada. A iniciativa por 
detrás deste projeto está relacionada com a importância das ligações humanas 
na formação profissional. O principal objetivo deste projeto é a compreensão do 
impacto do staff prisional não educativo nos encontros de aprendizagem desta 
população.

Para mais informações sobre o projeto e para obter a versão completa do 
relatório, visite o nosso website:  www.eespip.eu 

Para cumprir este objetivo, o módulo irá abordar alguns conceitos de educação, 
conceitos sobre o sistema prisional, as necessidades educativas da população 
reclusa e as responsabilidades dos que trabalham em meio prisional. O módulo 
centrar-se-á no papel dos gestores prisionais e no seu esforço na formação do 
pessoal prisional para proporcionar educação aos cidadãos reclusos. Desta 
forma, irão ser abordadas as necessidades das pessoas privadas de liberdade, 
refletindo-se, especialmente, na realidade do trabalho com grupos vulneráveis, 
especialmente mulheres e minorias, nas prisões. O módulo irá apresentar um 
método de formação para preparar o staff para o processo de formação. Este 
método irá refletir a educação a ser dada a esta população para que os gestores 
prisionais aprendam os conceitos e conteúdos que irão ensinar e de forma a que 
possam compreender melhor como o fazer.

1. Sobre o EESPIP

http://www.eespip.eu
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Este currículo destina-se a fornecer ferramentas aos gestores prisionais para os ajudar a satisfazer 

as necessidades educacionais das cidadãs reclusas e das minorias. Através da formação de 

gestores prisionais, será disponibilizada informação que visa posteriormente ser divulgada 

entre os formandos reclusos, familiarizando os gestores prisionais com materiais educativos e 

equipando-os para auxiliar a população reclusa. A noção de educação é muito discutida em toda 

a sociedade e no governo. A educação, nas suas variadas formas, facilita o funcionamento de uma 

sociedade. Em estabelecimentos privativos de liberdade, a educação constitui-se como parte do 

bem-estar da população reclusa. (Justice Action, 2020). Esta não só proporciona à população 

reclusa conhecimentos e competências, como também a possibilidade de obter um futuro 

melhor. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais devem trabalhar para proporcionar a 

essa população uma educação teórica, prática e produtiva que seja ensinada como parte de um 

processo de “aprendizagem ao longo da vida”.

Dentro do contexto prisional, o nível de educação dos cidadãos reclusos é normalmente baixo, 

não estando os próprios dispostos a aprender mais (Diseth et al, 2009).  A educação da população 

reclusa é uma parte importante das suas vidas, demonstrando as estatísticas que aqueles a quem 

é dado algum tipo de formação profissional ou educação geral enquanto estão na prisão têm 

menor probabilidade de reincidir. (Davis et al., 2013). Para além disso, com as suas competências, 

têm ainda maior probabilidade de conseguir arranjar um emprego depois de cumprirem as suas 

penas e reentrarem no mundo exterior - um ponto que contradiz as críticas aos programas de 

educação prisional que os apontam como demasiado caros para os contribuintes (idem).

Dentro do sistema prisional europeu, verifica-se que a educação e as qualificações da população 

prisional é baixa. Isto complica a situação de um cidadão recluso, pois diminui as suas hipóteses 

de encontrar um emprego que lhe permita sustentar-se a si próprio após o cumprimento da pena. 

Por conseguinte, pode supor-se que a educação reduz a reincidência, uma vez que os reclusos 

podem colmatar lacunas existentes na sua educação anterior e desenvolver novas competências 

e atitudes positivas em relação à vida e às oportunidades futuras. (Hawley, Murphy & Souto-

Otero, p. 7) O investimento na educação prisional poupa dinheiro num contexto mais amplo, uma 

vez que a população reclusa que recebeu educação apresenta menor probabilidade de reincidir 

e, portanto, menor probabilidade de voltar à prisão (idem). Isto pode aliviar a carga fiscal para 

2. Introdução 



7

EESPIP
Formação vocacional para gestores prisionais

os contribuintes a longo prazo, bem como o stress colocado no sistema prisional. As pessoas 

privadas de liberdade a quem é dada a oportunidade de prosseguir a educação na prisão são 

capazes de desenvolver o seu potencial e assim reduzir a probabilidade de reincidência (idem). 

Acresce que os indivíduos que recebem educação têm maiores perspetivas de emprego após a 

sua libertação, o que significa que é menos provável que precisem de apoio público a longo prazo 

ou que reincidam (Idem). Os indivíduos sem educação encontram-se em clara desvantagem em 

relação aos que a desenvolvem, uma vez que em 10 empregos disponibilizados a pessoas que 

abandonaram a escola precocemente, apenas 1 estava disponível. (idem, p. 12). Os cidadãos 

reclusos podem tornar-se independentes após a sua libertação, quer pela educação geral, quer 

pela formação profissional. Eles possuem os conhecimentos e ferramentas para construírem o 

seu futuro e se destacarem (idem).

Os cidadãos reclusos apresentam geralmente um nível educacional inferior ao da população em 

geral. Têm também menores aptidões profissionais e carecem de um historial de emprego que 

demonstre a sua fiabilidade (idem). Tudo isto, aliado ao seu historial prisional como ofensores, 

constrói um futuro complicado e repleto de questões de reintegração social. As questões do 

emprego, estabilidade financeira, dependência e construção de relações são aspetos da vida 

com que esta população se pode debater quando se encontra mal preparada para “o que aí vem”.

Muitos destes cidadãos reclusos carecem de educação básica. Por problemas pessoais, familiares 

ou situacionais, os cidadãos reclusos podem não ter completado a sua educação primária 

e, portanto, não ter recebido qualquer educação superior ou formação profissional (Basic 

Education, 1995). Subsequentemente, muitos deles ficam subequipados do mundo e da vida 

após a prisão. Os estabelecimentos prisionais, apresentam-se assim como uma oportunidade 

específica e única para qualquer outra organização - ajudar os indivíduos cujas vidas estão em 

pausa, reavaliando o que fizeram até então e refletindo sobre o que querem fazer no futuro. A 

educação prisional permite-lhes adquirir as competências necessárias para lá chegarem.

O Conselho da Europa colocou um conceito importante na sua política penal e de educação 

prisional: o conceito de ver o indivíduo como uma pessoa. O homem ou mulher que está na 

prisão é um criminoso, fez algo percecionado como errado, tendo sido, em consequência disso, 

colocado no estabelecimento prisional e perdido certos direitos. No entanto, continua a ser uma 

pessoa. Ele/ela é ainda um membro da sociedade tendo assim direito à dignidade humana. 

Em reconhecimento da humanidade da população reclusa, é especialmente importante que 

a mesma possa receber a educação necessária para se destacar e florescer na vida após a 

prisão. O Conselho da Europa acredita que a educação dos adultos é um “fator fundamental de 

igualdade de oportunidades educativas e de democracia cultural”. (Council of Europe, 1990, p. 

12) Por conseguinte, a promoção da educação dos cidadãos reclusos é vista como promotora 

“do desenvolvimento no papel ativo e nas atitudes críticas de mulheres e homens, como pais, 

produtores, consumidores, utilizadores dos meios de comunicação social, cidadãos e membros 

da sua comunidade”. (Idem, p. 12)
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Esta perceção da educação de adultos foi 

mantida ao longo dos anos. O Conselho 

da União Europeia afirmou, a respeito da 

aprendizagem ao longo da vida, que a sua 

cooperação até 2020 deveria ser feita para 

apoiar “o desenvolvimento futuro dos 

sistemas de educação e formação nos Estados 

Membros que visam assegurar: (a) a realização 

pessoal, social e profissional de todos os 

cidadãos; (b) a prosperidade económica 

sustentável e a empregabilidade, promovendo 

simultaneamente os valores democráticos, a 

coesão social, a cidadania ativa, e o diálogo 

intercultural”. (OIDEL, p. 2) Tendo isto em 

mente, é então interessante olhar para a 

política do Conselho da Europa, que vê a 

educação de adultos “como uma participação 

e experiência, e não como uma absorção 

passiva de conhecimentos e competências; é 

um meio através do qual as pessoas exploram 

e descobrem a identidade pessoal e grupal”. 

(Conselho da Europa 1990, p. 4).

Para concretizar esta ideia, o Conselho da 

Europa fez uma série de recomendações em 

1990. O ponto mais importante era que as 

oportunidades educacionais de cada cidadão 

recluso deveriam ser substanciais. A questão é 

que, através de uma grande oferta, o mesmo 

teria a oportunidade de “desenvolver toda a 

pessoa tendo em conta o seu contexto social, 

económico e cultural” (idem, 8). Esta é uma 

extensão da visão do Conselho sobre cada 

cidadão recluso como uma pessoa - uma 

pessoa com a sua própria mente e alma, 

sonhos, talentos e capacidades. A prisão é 

uma época de reforma, mas também pode 

ser usada como um tempo para desenvolver 
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aqueles talentos e capacidades que podem ajudar estas pessoas a construir uma vida gratificante 

aquando da libertação. Isto indica algo ainda mais profundo, nomeadamente, limitar “os danos 

causados a homens e mulheres através da prisão” e assim contrariar os efeitos psicológicos 

inerentes que fazem parte da experiência prisional. (idem, p. 10) A abordagem do Conselho em 

matéria de educação no sistema prisional é que “a educação não deve ter um estatuto inferior ao 

do trabalho no interior do regime prisional, não devendo os cidadãos reclusos ser prejudicados 

financeiramente ou de outra forma pela sua participação na educação”. (Idem, p. 4) Isto revela 

o destaque que o Conselho dá à educação no que diz respeito ao sistema prisional europeu. 

No entanto, a este respeito, é preciso lembrar que a Europa é uma união de países, e cada país 

tem a sua própria abordagem ao sistema prisional. Por conseguinte, este documento propõe 

sensibilizar para as necessidades de formação de gestores penitenciários sobre a forma de educar 

a população reclusa. Com o esboço básico do que eles fazem para proporcionar uma educação 

saudável, espera-se que o staff prisional, independentemente do país em que se encontrem, 

possa construir um programa que seja adequado às funções de uma determinada prisão e às 

capacidades do país. 

Como nota final, deve salientar-se que a educação dos adultos na prisão é  um meio para atingir 

um fim. O fim é viver uma nova vida, em que se cumprem as leis, fora do estabelecimento 

prisional. A essência da educação para os formandos em estabelecimentos prisionais é que o 

desenvolvimento da pessoa não ocorre apenas num ou noutro elemento em particular, mas 

sim como uma “pessoa inteira tendo em conta o seu contexto social, económico e cultural”. 

(Idem, p. 4) O processo educativo deve ser instrutivo, mas também incentivar cada estudante a 

desenvolver o seu próprio processo de pensamento crítico, no qual criam métodos de resolução 

de problemas para si próprios. O desenvolvimento do processo de pensamento influencia as 

perceções e compreensões da pessoa e, em última análise, produz mudanças profundas na sua 

consciência, na sua visão do mundo e no seu sentido de orientação (Mezirow, 2000). Será a partir 

destas mudanças, que o comportamento, as crenças e a autoconsciência (e a compreensão) do 

indivíduo podem ser alterados de uma forma positiva (Clark, 1993). Ostensivamente, a educação 

prisional pode ser vista como uma época de livros de rotina e movimentos da caneta-para-papel. 

No entanto, é uma oportunidade para que muito mais aconteça.

Para refletir o espírito expresso pelo Conselho da Europa, este documento propõe que os 

estabelecimentos privativos implementem um programa educativo triplo. Isto proporcionará 

uma experiência holística aos cidadãos reclusos que os desafiará intelectualmente, mentalmente 

e axiomaticamente. Este programa será delineado dentro deste documento como um modelo, 

com o qual os gestores prisionais poderão ser formados para utilizar como base para iniciar um 

programa educacional. O programa educacional pode então ser adaptado de acordo com as 

necessidades da população e do pessoal de gestão. A abordagem tripla é útil para o staff, uma vez 

que organiza os esforços educacionais de forma abrangente e permite obter uma metodologia 

lógico de implementação. 
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A oferta educacional para as cidadãs reclusas e minorias (doravante referidas como “formandos” 

cobrirá três bases. Os gestores devem estar familiarizados com cada tipo. Esta experiência 

holística de aprendizagem para as cidadãs reclusas deve ser compreendida pelos gestores para 

que possam replicar o modelo noutro lugar. Este modelo proporcionará uma educação teórica, 

prática e produtiva. Cada parte deve ser vista como um contributo único para o desenvolvimento 

do formando. A formação para os gestores que irão implementar esta educação é visualizada 

como um evento de três dias, sendo que, cada dia será dedicado a cada módulo. Tendo em conta 

as limitações de tempo que os funcionários enfrentam, é expectável que não tenham mais do 

que três dias disponíveis para investir na formação. Por conseguinte, para além dos três dias, 

pressupõe-se que os formandos “aprendam à medida que avançam”, estabelecendo os três dias 

a base e a mindset do programa.

3. Organizar e gerir as propostas  
     de formação
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A componente de educação teórica deve centrar-se no aspeto de “cidadania” da vida de cada 
estudante. Este é um tipo de curso básico de filosofia política (educação civil), que estabelecerá 
uma base para a compreensão do indivíduo no esquema da sociedade. Quem são, quais são as 
suas responsabilidades para com a sociedade, e como as ações têm impacto na sociedade ao 
nível “pessoa a pessoa”, bem como ao nível das interações sociais. Demonstrará como as pessoas 
constroem uma sociedade e, portanto, porque é que as ações de uma única pessoa podem ter 
consequências profundas e duradouras - tanto positivas como negativas. O raciocínio subjacente 
a uma educação cívica é que se as pessoas compreenderem a sua sociedade e porque a devem 
valorizar, formarão uma ligação com ela e estarão mais inclinadas a defendê-la e promovê-la. O 
curso deve refletir os valores filosóficos e estatais da localidade. Por conseguinte, aconselhamos 
que sejam consultadas as universidades locais para criar um currículo coerente que reflita os 
níveis local e nacional do Estado. As áreas ideais a abrangir são:

• Platão (A República) - aborda a formação do Estado e os deveres que todas as pessoas têm 
para com o Estado.

• A constituição nacional - abrange as liberdades, privilégios e responsabilidades do Estado 
e dos cidadãos.

• Os ramos do governo e os seus deveres - cada país funciona de forma diferente, e é útil 
saber como cada secção do governo de um deles interage com o outro e qual é a sua função 
específica.

• O sistema jurídico e a legislação - a compreensão da legislação local e nacional permite 
obter uma ideia de como esta pode ser quebrada, por que razão deve ser mantida, e porque 
necessitamos delas em primeiro lugar.

A formação para a componente teórica será proporcionada através da revisão e resposta conjunta 
do pessoal a questões relativas ao aspeto da educação cívica do curso. Tendo em conta o tempo 
limitado, é aconselhado que, antes das aulas, se proporcione uma janela temporal aos formandos 
para reverem o material. Deverá ser estabelecida pelos gestores uma lista de vocabulário básico 
para centrar as sessões (direitos, lei, alteração, responsabilidade, estado, governo, governação, 
etc.). Devem ser proporcionadas discussões e debates sobre a lei, a sua finalidade, e como o seu 
conhecimento pode ajudar a evitar a reincidência, uma vez que os gestores devem perceber qual 
a relevância do material para o ensinar.

Os membros gestores devem estar familiarizados com a literatura associada ao módulo teórico. 
Além disso, devem compreender e ser capazes de discutir a importância de ter este módulo. 
Embora a filosofia possa parecer desatualizada, a sua relevância reside em fornecer uma 
estrutura de pensamento e uma base para uma boa tomada de decisões. É tão crucial que os 
gestores tenham estas competências como os formandos, e por esta razão, devem ser motivados 
a continuar a sua própria leitura fora da formação.

4. Educação Teórica
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A componente de educação prática refere-se aos académicos. Os formandos terão de ser 
avaliados, com base na sua experiência educacional real, bem como nas suas capacidades. Neste 
ponto, deve ser enfatizado que o indivíduo é a questão do foco destes esforços educacionais. 
Não a turma, nem um grupo, nem todo o ambiente educativo. Ora, avaliar cada formando 
individualmente levará tempo, mas isto deve ser aceite como um dado adquirido pelos membros 
do staff, que serão formados pelos gestores. Não faz muito sentido forçar um formando, que 
apenas tenha atingido o ensino básico, e que não tenha capacidade nem interesse em prosseguir 
o estudo universitário, a fazê-lo. Se tiverem vontade e interesse, aí é que lhes devem ser dados 
os instrumentos e o apoio para terem êxito. No entanto, se o formando não o fizer, poderá ser 
introduzido noutras formas de educação, tais como o comércio/aulas técnicas, e prosseguir 
a formação para a certificação. A educação prática procura proporcionar aos formandos as 
qualificações e competências práticas de que necessitarão para obterem emprego após a 
conclusão da sua pena. Desta forma, o formando estará equipado com o potencial para uma 
nova vida.

O Prisoners’ Education Trust (PET) disponibiliza, a mais de 200 mulheres por ano, no sistema 
prisional britânico, a capacidade de aceder a cursos para melhorar a sua educação. De acordo 
com o PET  “Algumas das mulheres que financiamos usam o que aprendem para apoiar outras 
numa viagem semelhante - desde fundar instituições de caridade que ajudam as mulheres 
após a libertação, até apoiar os jovens que se envolvem em comportamentos criminais.”  
(Cooney, 2018)

Para os estudantes numa instituição privativa, o processo de completar a educação na prisão pode 
ser uma grande fonte de autoconfiança, particularmente para as pessoas que poderiam não ter 
pensado que as realizações educativas eram possíveis. Esta autoconfiança pode começar a abrir 
portas para as mulheres - mais estudo, formação ou assumindo um papel mais responsável na 
prisão”. (Cooney, 2018) A mente humana é motivada pela procura de conhecimento. Devem ser 
proporcionadas oportunidades educativas às mulheres que se encontram em estabelecimentos 
prisionais, de forma a que consigam prosseguir a sua vida, depois de terminada a pena e reiniciada 
a sua vida. Ter as credenciais educacionais para conseguir um emprego ou prosseguir o ensino 
superior ao sair da prisão facilita a reinserção social. Mesmo nos Estados Unidos da América, 
percebeu-se que “Os reclusos que participam em programas de educação correcional tinham 
43% menor probabilidade de reincidir do que os que não o faziam. Isto traduz-se numa redução 
de treze por cento na probabilidade de reincidência após a libertação do estabelecimento 
prisional.”  (Davis et al, 2013)  

Estas conclusões enfatizam a importância absoluta da educação prisional. Os funcionários dão 
aos estudantes a chave para uma nova vida. É claro que cabe ao formando utilizar corretamente 
esta chave. Mas o que importa é que ela foi dada, juntamente com o conhecimento de como usá-
la para abrir novas portas, estabelecer e planear a sua vida, e romper com influências negativas.

5. Educação prática
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A componente de educação produtiva aborda as competências técnicas necessárias para a vida 

quotidiana. Isto pode incluir (mas não está de modo algum limitado a):

• a manutenção de uma casa

• comprar e cozinhar refeições saudáveis

• pagamento de contas

• organização da papelada oficial (governamental)

• trabalhos de reparação (com aspetos tais como conhecimentos elétricos básicos ou carpintaria).

Isto não é feito partindo do princípio de que os alunos não sabem cozinhar ou limpar. É feito 

para garantir que os formandos possam realizar estas tarefas de modo a manter um estilo de 

vida saudável e produtivo. A papelada, por exemplo, faz parte da nossa vida, no entanto, o 

seu preenchimento requer concentração e atenção cuidadosa aos detalhes. Isto é algo que a 

componente produtiva deve abordar. Desta forma, os formandos estarão prontos para os 

primeiros dias das suas novas vidas, aquando do cumprimento da pena.

A formação para este módulo, tal como para os outros, será realizado num dia intensivo. Serão 

utilizados mecanismos como o brainstorming e o planeamento, para determinar as necessidades 

da população de formandos, uma vez que cada grupo será diferente. Os formandos mais jovens 

e os formandos mais velhos terão reservas e lacunas de conhecimento únicas e é importante que 

estas sejam identificadas, para garantir uma orientação adequada, e a construção de informação 

nova e existente. Os gestores devem discutir quem está preparado e melhor adaptado dentro do 

pessoal prisional para ensinar estes aspetos da componente “produtiva”.

A fim de se prepararem para a componente “produtiva”, os gestores podem considerar os pontos 

especificados nos parágrafos anteriores. Devem então discutir quaisquer pontos adicionais que 

possam ter de ser acrescentados para refletir o ambiente local onde os esforços de educação 

estão a ter lugar. Como a educação produtiva necessitará de uma prática baseada na experiência, 

cada ponto deve ser planeado de modo a dar conhecimento teórico ao formando, seguido de 

uma demonstração, e finalizado com a oportunidade de o experimentar por si próprio. 

6. Educação produtiva
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O modelo de formação em educação prisional consiste em três componentes e, portanto, 

a formação terá lugar ao longo de três dias. Como já foi mencionado, entende-se que o staff 

prisional pode não estar em condições de dedicar muito tempo à formação. Por conseguinte, 

cada módulo terá um dia dedicado, com seis horas de formação por dia. As primeiras três horas 

de formação serão dedicadas à introdução e análise do modelo e do seu conteúdo. As três horas 

seguintes deverão ser utilizadas para brainstorming, planeamento e revisão. Idealmente, a 

formação decorrerá da seguinte forma (será utilizado o mesmo horário todos os dias, trocando-

se apenas os temas do módulo):

7. Organizar e gerir o apoio de 
    programas de formação

Horário  
(proposta)

Atividades Recursos e materiais

9.00h-9.30h Apresentação; Atividades “quebra-gelo”; PowerPoint / 

Exercícios presenciais

9.30h-11.00h Introdução ao módulo. Antecedentes sobre a 
razão pela qual o módulo é necessário e em 
que consiste. Identificação dos conhecimentos 
individuais dos gestores do módulo. Planeamento

Apresentação PPT

Partilha de 
experiências com  
os participantes

11.00h Pausa para café

11.15h - 12.00h Apresentação do módulo. Consiste na revisão do 
material para as sessões com os formandos.

Apresentação PPT

Partilha de 
experiências com  
os participantes

12.00h - 13.00h Discussões de implementação. Ideia principal - 
quais são os objetivos finais previstos com este 
material?

Apresentação PPT

Partilha de 
experiências com  
os participantes

Hora do Almoço

14.00h - 15.15h Brainstorming e sessão de planeamento para a 
elaboração dos planos de sessão. Os gestores 
devem neste momento a analisar as ideias das 
sessões anteriores e implementá-las para formar 
um plano de distribuição coeso das sessões e do 
ensino.

Apresentação PPT

Partilha de 
experiências com  
os participantes



15

EESPIP
Formação vocacional para gestores prisionais

15.15h Descanso

15.15h - 17.00h Solución de problemas. Discusión de problemas 
potenciales que pueden surgir en la enseñanza 
y elaboración de estrategias para superarlos. A 
los gerentes se les pueden presentar estudios 
de casos de otros programas educativos 
penitenciarios de escenarios de aula que 
puedan encontrar. La discusión en grupo les 
ayudará a determinar estrategias para superar 
prácticamente estos problemas.

Apresentação PPT

Partilha de 
experiências com  
os participantes

17.00h Debriefing - Discussões finais, a oportunidade 
para os membros do grupo exprimirem as suas 
preocupações ou opiniões

Avaliação do 
curso

Verificar se o curso cumpre os requisitos Formulário de 
avaliação
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No decurso do planeamento deste projeto, solicitou-se, a um perito em educação do sistema 

prisional, a sua opinião sobre o que é necessário para um currículo bem-sucedido e útil de 

educação prisional, para a formação de gestores prisionais. Isto foi feito para garantir que este 

projeto fosse relevante e que o seu material fosse útil1. O projeto enfatizava a necessidade de 

partilhar a paixão pela educação com o pessoal. A partir desta discussão, depreendeu-se que 

se o staff não percecionar que a educação é necessária, então não estará motivado a adquirir os 

conhecimentos para ensinar os módulos. Além disso, eles estarão menos dispostos a desenvolver 

as suas capacidades de ensino. O staff representará o papel de professores para a população 

estudantil, mas, mais importante ainda, deverão percecionar-se a si próprios como modelos de 

transmissão de informação que ajudarão no processo de aprendizagem ao longo da vida, dentro 

das paredes do estabelecimento e, para além destas. Esta formação está prevista ocorrer sob a 

forma de um processo rápido, devendo ser pensada como o primeiro nível num processo contínuo 

de respeito pelos princípios da educação partilhada com os formandos e de aprendizagem sobre 

a vida, o direito e a liberdade, quer para os formadores, quer para os formandos.

A formação propriamente dita deveria ter lugar na mesma área em que se realizariam as futuras 

sessões. Neste contexto, os gestores discutirão, aprenderão e desenvolverão em conjunto as 

competências necessárias para ensinar e para orientar. Assim, necessitarão de experiência 

prática de ensino, sendo isto um ponto de partida importante para ouvirem o que os outros têm 

a dizer de modo a seguir uma direção. Ao analisar e compreender os materiais educativos, os 

gestores estarão já a chegar à mentalidade do formando, e, ao explicar e discutir os materiais 

uns com os outros, iniciam a experiência de ensino. Deve ser dado tempo, aos membros deste 

grupo de aprendizagem, para, durante as discussões, demonstrarem, de forma prática, os seus 

conhecimentos, através de apresentações sobre os temas educativos. Após cada apresentação, 

1 Agradecemos ao Sr. Gary Hill pelo seu conhecimento e contributo. Em 2008, o Sr. Hill foi selecionado para fazer parte 

do Conselho de Especialistas da Rede Internacional para Promoção do Estado de Direito (INPROL) – um projeto do U.S. 

Institut of Peace com o apoio do Center of Excellence for Stability Police Unites, o Pearson Peacekeeping Centre, e do 

Public International Law & Policy Group. Para além disso, o Gary ministrou um curso de Direito Penal internacional da 

Universidade de Nebraska, tendo sido um formador de direito penal internacional pela Europa e pelo Médio Oriente. 

Ele faz parte do Conselho de Especialistas da Rede Internacional para Promoção do Estado de Direito, sendo consultor 

do Instituto Romeno para os Estudos Prisionais, do Instituto de Justiça Tailandês e ainda membro do conselho de 

Administradores da Lincoln Community Foundation e da Salford University Center for Prison Studies Advisory Group 

(Reino Unido). Os seus contributos para este documento revelaram-se extremamente úteis e valiosos.

8. Em retrospetiva
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deve existir uma breve discussão, uma vez que os gestores devem estar suficientemente à 

vontade com o material para o discutirem uns com os outros. Isto é a prática para a sua divulgação 

posterior. 

O ponto seguinte a considerar é a formação, que consiste em competências académicas e 

práticas. A perspetiva académica encontra-se nas apresentações, discussões, e material. Esta 

consiste em aprender ativamente os materiais que serão prosseguidos com os formandos, 

compreender os materiais que foram selecionados por parceiros que refletem valores nacionais 

e cívicos (especialmente os materiais filosóficos e relacionados com o governo), e depois ensinar 

os materiais uns aos outros. Isto é semelhante a amarrar um sapato. Pode-se considerar que, 

academicamente, uma pessoa aprende a atar um sapato aprendendo as partes que constituem 

um sapato e as componentes fundamentais do ato de amarrar/atar os sapatos. A prática é, de 

facto, fazê-lo. Mas, para explicarmos a alguém como atar um sapato, é necessário realizarmos 

uma série de pequenos passos. É necessário quebrar a formação nas suas partes individuais para 

que os gestores saibam como demonstrá-la ao seu pessoal. Todos os funcionários devem ser 

capazes de compreender que tudo o que fazem com os cidadãos reclusos pode ser educativo, 

e que a forma como o fazem é também algo a ser considerado. O tempo de formação sugerido 

atribui períodos de aprendizagem para apresentações, formação e discussão, para que o staff 

aprenda as partes do processo educativo, se familiarize com o conteúdo, e seja capaz de divulgar 

estas componentes com os formandos.

No âmbito do processo de formação, o staff deve ser periodicamente reorientado para se lembrar 

porque é que está a ter a formação. A formação consiste em ensinar eficazmente o staff a ser 

capaz de formar/ensinar e a desenvolver um processo de ensino. A formação vai para além do 

conhecimento atual e do padrão de pensamento atual de um funcionário. Além disso, motiva o 

staff a procurar expandir o seu próprio mundo e analisar como funciona o processo educativo 

- tanto na formação como na prática. Desta forma, podem visualizar o impacto positivo que 

querem ter na vida dos formandos.

Através da educação, espera-se ajudar os formandos a melhorar as suas vidas. É provável que a 

dada altura, um estudante possa voltar à sua vida anterior uma vez que, por si só, a educação pode 

não prevenir a reincidência. A educação permite preencher as lacunas que uma infância difícil 

poderia ter causado na aprendizagem, trabalhando para desenvolver o intelecto e a consciência, 

ajudando uma pessoa a sobreviver às suas próprias circunstâncias difíceis. Os gestores, que estão 

a ser formados, devem ter em consideração que os formandos que estão a ensinar deixarão a 

prisão em algum momento. A mulher que vem da prisão pode estar rodeada por um mundo que 

lhe diz que “não o pode fazer”...que não se podem reintegrar. No entanto, na sua mente, ela terá 

as competências do programa educativo da prisão, e as palavras do seu modelo de ensino que lhe 

dará a experiência para mostrar que o mundo está errado. O que aconteceu quer na infância, quer 

na vida adulta anterior, importa. Estas experiências moldam o presente em que cada pessoa está 
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a viver. No entanto, deixará de ser o ponto de definição da mulher. O mundo é agora o seu futuro, 

e as possibilidades são infinitas. Com conhecimento e educação, a pessoa está mais preparada 

para abordar o desconhecido. A sua experiência educacional, fornecida por pessoal formado em 

educação teórica, prática e produtiva estará com ela ao longo da sua vida. No fim, a pessoa poderá 

até afirmar que “Na prisão, fiz aquilo que todos as outras pessoas disseram ser impossível...recebi 

formação/educação”. Desta forma, as mulheres podem considerar o mundo que as rodeia em 

perspetivas mais amplas, ver as possibilidades para além dos muros, e perspetivar uma vida com 

horizontes mais amplos.

Todos os futuros formadores devem receber a mesma formação, e após a formação devem 

ser considerados pelo estabelecimento prisional como “formados”. Isto é fundamental para os 

futuros formandos, uma vez que as pessoas privadas de liberdade considerarão os indivíduos 

certificados como pessoas capazes de providenciar a formação. À luz desta autoridade para 

ensinar, os formadores são, portanto, merecedores de respeito e devem ser ouvidos. Como 

parte do seu trabalho, o staff prisional recebe formação. Contudo, aprender como educar a 

população reclusa pode ser visto como parte de uma “ética correcional” que é fundamental para 

a vida da instituição. Assim que um programa recebe a autorização de administração, pode ser 

formalmente integrado na formação do estabelecimento prisional. E os gestores e o staff serão 

formados na abordagem particular do estabelecimento penitenciário à educação.

Quando o programa de formação do staff for aceite pelo estabelecimento, torna-se crucial 

analisar as restrições temporais e determinar como e quando a formação pode ocorrer. Se ocorrer 

“In-house”, isto é, dentro dos estabelecimentos prisionais, requer que seja dado ao staff tempo 

livre das suas funções regulares para completar o programa. Isto é benéfico para funcionários e 

para os cidadãos reclusos, e também pode ser um elemento atrativo de ética pessoal de trabalho 

quando um indivíduo está a ser considerado para uma promoção. A questão mais difícil é fazer 

com que o staff considere esta formação como suficientemente importante, para solicitar tempo 

para participar.

Todos os programas de formação terão de ser orientados por um plano de sessão, adaptado às 

instalações do estabelecimento e às suas nuances particulares. Isto garante que: 

• Todos os formadores abrangem os mesmos conteúdos, 

• É possível desenvolver o tópico e voltar ao formando para ver se atingiu os objetivos de 

aprendizagem. Se não se testarem os conteúdos, então não é possível aferir se a pessoa 

compreendeu ou não. Especialmente se um formador é carismático. 

• Os formadores e outros têm a oportunidade de voltar atrás e olhar regularmente para o plano 

de sessão e alterá-lo. 
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Tudo na vida muda. Especialmente na vida prisional e na educação prisional. Muitos formadores 

escrevem um plano e nunca o mudam. Com um plano de sessão, os formadores terão algo tangível 

que podem mudar e atualizar conforme necessário, à medida que descobrem o que funciona e o 

que não funciona. Todos os gestores devem ter a oportunidade de dar o seu contributo sobre os 

planos de sessão e sobre possíveis mudanças, podendo isto ser feito durante as revisões anuais 

ou semestrais. Tem de existir uma forma de requalificar os gestores correcionais. Desta forma, 

os gestores serão uma parte indireta do processo educativo para os cidadãos reclusos. É um 

processo contínuo, independentemente de ser formal ou informal. Após se ter ensinado a estes 

cidadãos como ser útil, é preciso reeducar esta população e o staff para que possam reciclar e 

atualizar as suas competências. O pessoal é formado e ensina. Tendo em conta que, da formação, 

as pessoas podem ter boas ou más experiências, é importante reciclar estes conhecimentos de 

forma contínua, para que possam transmitir esse conhecimento aos cidadãos reclusos.
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A avaliação das necessidades de formação deve ter lugar para garantir que todos os gestores 

membros atingiram os mesmos objetivos e, para obterem uma compreensão semelhante dos 

conhecimentos aprendidos. A avaliação deve ocorrer após cada sessão de formação, devendo 

depois ser mantida de forma mensal, para acompanhar o progresso e a eficácia. Dentro da secção 

de avaliação, todos os gestores devem ser avaliados e receber feedback para determinar o que 

foi aprendido, até que ponto o material foi verdadeiramente divulgado, bem como assegurar a 

capacidade do formando de partilhar esta informação no futuro. O período de avaliação, no final 

de cada módulo de formação, permitirá aos membros do staff refletir sobre o que aprenderam, 

como podem utilizar o que aprenderam no futuro e o impacto que terá no futuro. (Education.

vic.gov.au., 2020) A avaliação possibilitará aos gestores exprimirem as suas opiniões sobre o 

programa, preocupações sobre questões existentes e sugerir melhorias.

O feedback deve ocorrer em duas configurações - individual e em grupo. Individualmente, cada 

funcionário deve ter a oportunidade de discutir com o gestor do programa as suas experiências de 

ensino, a sua opinião sobre como a formação pode ser melhorada, refletindo as suas experiências 

posteriores e discutir quaisquer mudanças que julguem necessárias, no processo de formação, 

ou no programa de ensino. Este tempo individual é também um bom momento para o gestor 

do programa partilhar quaisquer preocupações que possam ter com o formador, bem como o 

feedback dos formandos, e comentários positivos sobre os esforços do formador. A configuração 

de grupo deve ser construtiva - não é o fórum para elogios ou críticas, pois não deve, em nenhum 

momento, isolar qualquer funcionário. Isto pode prejudicar a dinâmica de grupo, pois pode 

originar tensões dentro do grupo. O feedback do grupo deve ser uma oportunidade para o grupo 

de formadores discutir as suas experiências de ensino, as suas preocupações, as suas sugestões 

de melhoria, devendo estar relacionada, de alguma forma, com o objetivo do programa de educar 

o indivíduo e prepará-lo para o futuro. Isto garantirá que o feedback permaneça relevante e útil. 

9. Organizar e gerir a estrutura  
    de relatórios sobre o sucesso  
    dos esforços pedagógicos
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Os funcionários das instalações prisionais devem trabalhar para proporcionar às cidadãs reclusas 

e às minorias uma educação teórica, prática e produtiva que seja ensinada como parte de um 

processo de “aprendizagem ao longo da vida”. Para ajudar o staff prisional a proporcionar essa 

educação, este módulo delineou um currículo que pode ser utilizado para formar gestores 

neste específico método educativo. Ao aprenderem a mesma informação que, posteriormente 

ensinarão, os gestores terão uma compreensão mais apurada do que estão a ensinar e porquê. 

A componente teórica é visualizada como sendo parte de uma formação cívica, ajudando 

os gestores a aprender sobre a lei, a sua necessidade, e a filosofia que a rodeia, de modo que 

possam explicar estes conceitos à população reclusa. A educação prática procura colmatar 

lacunas no ensino básico que um formando possa ter, para que possa ser capaz de prosseguir 

oportunidades educativas superiores, se assim o desejar, após o cumprimento da sua pena. A 

componente produtiva é um elemento necessário, para garantir que todos os formandos tenham 

uma base sólida para viverem fora do estabelecimento prisional, quando são capazes de seguir 

em frente. Com a componente teórica, prática e produtiva, os formandos de um estabelecimento 

prisional terão os recursos mentais necessários para tomar boas decisões e construir novas vidas 

quando terminarem a sua pena.

10. Conclusão
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