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Plano de Sessão

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

Módulo:  Reforço estrutural do sistema educacional em 
contexto prisional 

Formador:

Sessão nº: Duração: 8h Data:

Objetivos Gerais: Sensibilizar os diretores dos estabelecimentos prisionais 
e guardas prisionais para a importância da educação em 
meio prisional e fornecer mecanismos que permitam ao 
diretor, apoiar a  implementação da educação no seu 
estabelecimento
Ajudar os diretores dos estabelecimentos prisionais, 
o staff e os stakeholders a analisar as principais 
características que podem apoiar o reforço estrutural do 
sistema educacional na prisão

Resultados de aprendizagem: No final deste módulo de formação, os participantes 
serão capazes de: 
• Compreender a importância da educação em 

contexto prisional e a importância de promover 
a educação em diferentes níveis do tratamento 
prisional 

• Identificar as especificidades do sistema educativo 
no seu próprio contexto prisional 

• Compreender o seu papel na promoção 
da aprendizagem ao longo da vida e, mais 
concretamente, na promoção do acesso à educação 
por parte de minorias 

• Planear o processo de aprendizagem em diversas 
etapas: definir os objetivos de aprendizagem, 
desenhar currículos alternativos, de acordo com as 
necessidades de cada contexto, definir estratégias 
para envolver as organizações da sociedade civil no 
processo e definir medidas que possam reforçar o 
sistema educativo em contexto prisional

• Posicionar-se no papel de ator chave para o 
reforço estrutural do sistema educativo nos 
estabelecimentos prisionais 



4

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

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

Conteúdos: • Compreender a importância da Educação em 
contexto prisional na promoção da reabilitação 

• Dificuldades na promoção de um ambiente de 
aprendizagem ao longo da vida em contexto 
prisional 

• Reinserção  de mulheres e minorias: exemplos 

• O Papel do diretor do estabelecimento prisional

• Papel do diretor do estabelecimento prisional na 
implementação da educação em meio prisional 

• O papel de outros profissionais envolvidos no ensino

Métodos: • Expositivo, Interrogativo e Interativo

• Formação digital com recolha de contributos 
teóricos e práticos e   role-playing. Recolha de 
feedback

Reconhecimento:  Formação certificada EQF nível: IV

Plano do Módulo

Horário 
(Proposta)

Atividades Recursos e materiais 

9.00h às 9.30h Apresentação; Atividades quebra gelo PPT & Kahoot

9.30h às 11.00h A importância da Educação em contexto prisional 
na promoção da reabilitação
Dificuldade na promoção de um ambiente de 
aprendizagem ao longo da vida em contexto 
prisional

Apresentação PPT 
Partilha de 
experiências entre os 
participantes
(exercícios de grupo)

11.00h Intervalo 

11.15h às 12.00h  O Papel do diretor do estabelecimento prisional

Papel do diretor do estabelecimento prisional na 
implementação da educação em meio prisional

Apresentação PPT 
Partilha de 
experiências entre os 
participantes 
(exercícios de grupo)
Atividades práticas
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12.00h às 13.00h O papel de outros profissionais envolvidos no 
ensino

Apresentação PPT 
Partilha de 
experiências entre os 
participantes
(exercícios de grupo)

13.00h Almoço

14.00h às 15.30h O papel de outros profissionais envolvidos no 
ensino

Apresentação PPT 
Partilha de 
experiências entre os 
participantes
(exercícios de grupo)

15.30h às 15.45h Intervalo 

15.45h às 16.00 Reintegração de mulheres e minorias: a 
necessidade de adaptar um papel especial

Apresentação PPT 
Partilha de 
experiências entre os  
participantes
(exercícios de grupo)

17.00h Debriefing Jamboard/mentimeter

Avaliação do 
curso

Verificar se o curso atende aos requisitos Formulário de 
avaliação



6

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

1. Apresentação do projeto EESPIP .................................................................... ....7

2. Compreender a importância da Educação em contexto Prisional para  

     a promoção da reabilitação ............................................................................ ....8

3. Visão Geral do Sistema de Educação Prisional nos Países da Parceria ............. ..17

4. O Papel do Diretor do Estabelecimento Prisional...............................................35

5. O ponto de vista do diretor do estabelecimento prisional..................................45

6. Experiência  EESPIP ........................................................................................ ..48

7. Recomendações para uma melhoria estrutural da educação em contexto  

    prisional ......................................................................................................... ..51

8. Conclusão ...................................................................................................... ..59

9. Referências .................................................................................................... ..60

Índice



7

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

O Projeto European Educational Support for Prison Officers Interacting in prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), é co-financiado pelo 

Programa Erasmus+, nomeadamente pela Agência Nacional Francesa (FR01), 

sobre a coordenação do Institut Saumurois de la Communication. O projeto 

conta ainda com parceiros da Roménia (CPIP), Espanha (DEFOIN), Polónia (ARID) 

e Portugal (Aproximar). 

O nosso projeto tem o objetivo de promover oportunidades de aprendizagem 

para o staff, relacionadas com o desenvolvimento profissional e com um ambiente 

que não está associado com a aprendizagem: o estabelecimento prisional.

O projeto EESPIP tem criado conteúdos e atividades para serem proporcionados 

ao staff prisional, de modo que desenvolvam a sua formação profissional, 

relacionada com o seu ambiente profissional. A iniciativa por detrás deste 

projeto está relacionada com a importância das ligações humanas na formação 

profissional. O principal objetivo deste projeto é compreender o impacto do staff 

prisional – não ligado diretamente à componente educativa - nos encontros de 

aprendizagem desta população.

Para mais informações sobre o projeto e aceder à versão completa dos relatórios 

dos módulos, visite o nosso Website em: www.eespip.eu 

O último módulo do projeto tem uma dupla vertente,  nomeadamente: 

disponibilizar um módulo formativo sobre como os diretores dos estabelecimentos 

prisionais e guardas prisionais podem apoiar o reforço, de forma estrutural, do 

sistema educativo nos estabelecimentos prisionais. Este produto irá ainda realizar 

uma análise da experiência do piloto conduzida durante a implementação do 

projeto EESPIP, revelando a visão dos diretores dos estabelecimentos prisionais 

sobre o processo de aprendizagem e recomendações estruturais por parte da 

parceria para o reforço estrutural do sistema educativo em contexto prisional. 

1. Apresentação do projeto EESPIP 

http://www.eespip.eu
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2. Compreender a importância da 
     Educação em contexto Prisional 
     para a promoção da reabilitação 

2.1. O objetivo da educação

O papel crítico da educação dos adultos no desenvolvimento da sociedade é reconhecido há 

muito tempo. Desde a Primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos em 1949, os 

Estados Membros da UNESCO redobraram os seus esforços para garantir o direito fundamental 

à educação para as pessoas de idade adulta. As conferências subsequentes em Montreal (1960), 

Tóquio (1972), Paris (1985) e Hamburgo (1997) reafirmaram esse direito e sugeriram algumas 

formas para o exercer. Em 1976, a Conferência Geral da UNESCO aprovou a Recomendação 

de Nairóbi sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos (UNESCO, 1976), que formaliza 

o compromisso dos governos de promover a educação de adultos como parte integrante do 

sistema educacional dentro de uma perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.

“A aprendizagem e a educação de adultos são componentes centrais da aprendizagem ao 

longo da vida. Abrange todas as formas de ensino e aprendizagem que visam garantir que 

todos os adultos participam na sociedade e nas possibilidades de emprego. A educação 

de adultos tem muitas definições: é o substituto da educação primária para uma grande 

proporção dos adultos do mundo; é o complemento do ensino básico ou da formação 

profissional para muitas pessoas que receberam uma educação muito incompleta; amplia 

a educação das pessoas que estão a enfrentar novos desafios do ambiente circundante; 

melhora a educação de quem possui um elevado nível de escolaridade; e é um meio de 

desenvolvimento individual para todos.” 

(Faure et al., 1972, p. 231-232)

A Educação em contexto prisional como um direito

A Educação é um direito humano fundamental, universal, reconhecido pela primeira vez 

internacionalmente como tal na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Segundo 

o Artigo 26º (1) desta Declaração, “Toda a pessoa tem direito à educação”. A Declaração vai 
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ainda mais além, declarando que (2) “A educação deve visar a plena expansão da personalidade 

humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais”. (United Nations, 

1948, p.7). 

Desde então, o direito à educação tem sido reconhecido em diversos tratados e textos 

internacionais e afirmado por instrumentos jurídicos vinculativos e não vinculativos (UNESCO, 

2021). Como exemplo, podemos referir alguns destes instrumentos (Costelloe & Warner, 2014), 

tais como:

• Carta dos Direitos Fundamentais aplicada pelo Tratado de Lisboa (2007) – Artigo 14º 

“Todas as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional 

e contínua” (European Union Agency for fundamental rights, 2021)

• Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966) – Artigo 13º “Os 

Estados-Signatários no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à educação 

(United Nations, 1966, p.4)

A mais recente Declaração Política do Conselho da União Europeia relativa à aprendizagem ao 

longo da vida afirmou que:

“No período até 2020, o objetivo principal da cooperação Europeia deve ser apoiar o 

desenvolvimento da educação e dos sistemas de formação nos Estados Membros que 

visam garantir: (a) a concretização pessoal, social e profissional de todos os cidadãos; (b) 

prosperidade económica sustentável e a empregabilidade, enquanto promovem valores 

democráticos, coesão social, cidadania ativa e o diálogo intercultural” 

(Council of Europe, 2009, p.1)

Recentemente, a UNESCO, sendo a organização das Nações Unidas especializada na educação, 

vai levar a cabo e coordenar a Agenda Educação 2030, no âmbito da agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Esta reconhece o importante papel desempenhado pela 

aprendizagem ao longo da vida para garantir o desenvolvimento sustentável. A agenda educação 

2030 tem como foco a educação de qualidade, concretizando-se em “Assegurar a educação 

inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos” (UNESCO, 2021, p. 3).

2.2.  A importância da educação em contexto prisional 
para a promoção da reabilitação

Diversas  teorias podem explicar a importância da promoção da educação. Os trabalhos clássicos 

da psicologia de Piaget (1997) e Kohlberg (1963) providenciam informação sobre a componente 
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moral. O programa educacional pode auxiliar a componente moral através da disponibilização 

de um conteúdo formativo que ajuda ao desenvolvimento do raciocínio moral (Arbuthnot 1984; 

Arbuthnot and Gordon 1983). Este, por sua vez, irá atenuar o impulso para a pessoa se envolver 

em comportamentos criminais após a saída. 

A educação pode ainda atenuar o crime uma vez que melhora as funções cognitivas executivas 

dos ofensores, tais como a capacidade de utilizar e processar informação (MacKenzie 2006). Isto, 

irá, por sua vez, reduzir o impulso para a prática de  crimes. O paradigma da desistência pode 

também explicar a importância da promoção da educação junto de cidadãos reclusos, ao lhes 

fornecer uma oportunidade para terem uma vida melhor (Maruna and LeBel 2010). Ao atingirem 

determinados níveis de escolaridade/educativos, os ofensores podem alterar a sua identidade e 

autoconceito, dando-lhes assim a motivação necessária para terem uma vida melhor e desistirem 

do crime (Idem, 2010). Para além disto, os programas educacionais ligam as pessoas reclusas 

a professores/formadores num ambiente acolhedor e de apoio, que se revela crucial para a 

reabilitação das pessoas reclusas, porque lhes disponibiliza apoio social, uma componente 

tão central nas teorias criminológicas (Cullen 1994). A educação permite aos cidadãos reclusos 

desenvolver competências, algo tão importante para o mundo exterior. Isto pode ser um estímulo 

para os cidadãos reclusos se tornarem ativos nas suas comunidades e economias locais, de onde 

anteriormente se sentiam excluídos (Department for Business, Innovation and Skills, 2011).

As prisões devem promover um ambiente de aprendizagem. Ao fazê-lo, “os estabelecimentos 

prisionais podem apoiar os reclusos a fazer um bom uso da sua condenação, a abordar falhas 

nas suas competências e aprendizagens, a melhorar a sua empregabilidade e a alterar as suas 

perceções e atitudes pessoais – incluindo o desenvolvimento de novas perceções e atitudes que 

os podem ajudar a melhor compreender os motivos e consequências das suas ações” (Hawley, 

Murphy & Souto-Otero, 2013, p.7).

Educação em contexto prisional e o processo de reabilitação dos cidadãos reclusos 

A investigação empírica sobre as caraterísticas sociodemográficas das pessoas reclusas tem 

destacado o baixo nível de escolaridade e a falta de qualificações da população reclusa  (Morgan 

& Liebling, 2007; Combessie, 2001). De um ponto de vista utilitário, enquanto o crime é uma 

externalidade negativa com um custo social enorme, a educação pode reduzir a atividade 

criminosa e os índices de criminalidade (Lochner, Moretti, 2001). De facto, uma série de estudos 

indica que os cidadãos reclusos que participaram em formação educacional/profissional 

apresentam menor probabilidade de reincidir (Porporino & Robinson, 1992; Clark, 2001). O 

estudo conduzido por Steurer et al. (1997) demonstra que a “mera participação na escola na 

prisão diminui a probabilidade de reincidir em 29%” (Initiative, Karpowitz & Kenner, 1995, p.3).

Um dos modelos de intervenção que atua sobre os fatores de risco e necessidades criminógenas 

é o modelo Risco, Necessidade e Responsividade (RNR) (Andrews & Bonta, 2010). O modelo RNR 

baseia-se em três princípios para produzir intervenções eficazes para as populações de ofensores 
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com os objetivos finais de melhorar o seu tratamento e reduzir a sua reincidência. A investigação 

ao longo dos últimos 20 anos tem demonstrado a eficácia do modelo risco, necessidade e 

responsividade (RNR) para os programas de intervenção em meio prisional e comunitário. Este 

modelo integra a psicologia da conduta criminal na compreensão da redução da reincidência, 

contextualizada com a teoria da aprendizagem social e cognitivo-comportamental, incluindo o 

comportamento criminal (Andrews & Bonta, 2007; Bonta, Andrews & Wormith, 2006).

O modelo possui três princípios: risco, necessidade e responsividade.

• Princípio do risco: O princípio do risco afirma que o comportamento criminal pode ser 

previsto e que a intensidade da intervenção deve ser calibrada de acordo com o nível de risco 

do ofensor (Andrews & Bonta, 2010). 

• Princípio da necessidade: O princípio da necessidade salienta a importância de identificar as 

necessidades criminógenas de cada ofensor e intervir junto destas para reduzir a reincidência. 

As necessidades criminógenas são riscos dinâmicos que, quando alterados, estão associados 

com mudanças na probabilidade de reincidência (Andrews & Bonta, 2010).

Big Four História do 
Comportamento 
Antissocial

Isto inclui o envolvimento precoce em inúmeras e variadas 
atividades antissociais em diferentes contextos (casa e/ou fora 
de casa). Os principais indicadores incluem o ser preso numa 
idade jovem, a existência de um grande número de infrações 
anteriores e as violações de regras durante a liberdade 
condicional. 

Padrão de 
Personalidade 
Antissocial

Este fator de risco / necessidade inclui, por exemplo, a 
impulsividade, procura do risco, problemas generalizados 
(com diversas pessoas, em vários contextos), agressividade 
constante e indiferença grosseira por terceiros.

Cognições 
Antissociais

Isto inclui atitudes, valores, crenças, racionalizações e uma 
identidade pessoal, que é favorável ao crime.

Pares Antissociais Inclui tanto a associação com pares pró-criminais, bem como o 
isolamento relativo de outros não criminais. Este fator de risco 
/ necessidade é, por vezes, designado de suporte social para o 
crime.

Moderate Four Circunstâncias 
problemáticas 
ao nível familiar/ 
conjugal

A chave para avaliar a família de origem para os jovens e as 
circunstâncias conjugais para os idosos é a qualidade das 
relações interpessoais desenvolvidas na unidade (pai-filho ou 
cônjuge) e as expectativas e regras comportamentais relativas 
ao comportamento antissocial, incluindo a monitorização, 
supervisão, e abordagens disciplinares.

Escola/ Trabalho O fator de risco/necessidade centra-se na qualidade das 
relações interpessoais nos contextos escolares e/ou laborais.

Laser/ atividades 
criativas  

Baixos níveis de envolvimento e satisfação com atividades 
recreativas pró sociais.

Abuso de 
substâncias

O fator de risco/necessidade refere-se aos problemas com 
álcool e/ou outras drogas (tabaco excluído).

Tabela 1: Fatores De Risco/ Necessidades – Central Eight (Andrews & Bonta, 2010, P. 58 - 60)
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Relativamente ao fator de risco/necessidade escola/trabalho, este atribui um grande destaque 

à qualidade das relações interpessoais no contexto escolar/laboral. A escola pode ser um fator 

de risco se a pessoa apresenta “baixos níveis de performance e envolvimento e baixos níveis de 

recompensas e satisfações” (Andrews & Bonta, 2010, p. 59) com a escola.

Princípio da responsividade: Por fim, o princípio da responsividade sugere que as abordagens 

cognitivo-comportamentais e de aprendizagem social são as mais eficazes na produção 

de mudanças de comportamento. Este tem duas componentes: responsividade geral e 

responsividade específica. A responsividade geral sugere que os administradores dos programas 

devem ter em conta o estilo de aprendizagem e as capacidades do indivíduo ao determinar o estilo 

e a forma de realização do programa de tratamento (Andrews & Bonta, 2010). A responsividade 

específica postula que se deve adaptar o tipo de intervenção às características biológicas, sociais 

e psicológicas do indivíduo (Andrews & Bonta, 2006).

Voltando ao foco na educação, Andrews & Bonta (2010) explicam que esta pode ser um ponto 

forte se a pessoa apresentar “fortes vínculos com estudantes/colegas bem como com as figuras 

de autoridade, aliado de elevados níveis de performance e satisfação com a escola” (Andrews & 

Bonta, 2010, p.59). Se quisermos alterar esta necessidade criminógena, é necessário fomentar a 

“performance, envolvimento, recompensas e satisfações” (idem, p. 59) com a atividade escolar. 

A educação em meio privativo da liberdade pode ajudar a reduzir a reincidência e, em última 

instância, melhorar as oportunidades para o mercado de trabalho. É por isso que a promoção da 

educação em meio prisional com cidadãos reclusos é tão importante. 

A abordagem dos direitos humanos também enfatiza a necessidade de implementar as atividades 

educacionais nas prisões para proporcionar novas oportunidades de “ajudar as pessoas reclusas 

a reorganizar a sua própria detenção de uma forma positiva [...], incentivando o detido a 

desenvolver-se como pessoa” (Coyle, 2009, p. 94).

“Embora promover a redução da reincidência seja importante, a educação em contexto prisional 

é mais do que isto. É também importante providenciar atividades educativas em meio prisional 

porque é a coisa certa a fazer-se” (Braggins & Talbot, 2005, p.12).

“No seu melhor, a educação em meio prisional pode criar novas oportunidades, elucidar 

as pessoas, expandir os seus horizontes e construir a sua autoconfiança. A educação em 

meio prisional pode sensibilizar as pessoas para as suas opções disponíveis, dando-lhes 

assim uma verdadeira escola de vida para além do crime. A educação pode revelar os meios 

legítimos existentes para atingir o sucesso” (Professor Gus John, Chair of the Advisory Group. 

Time to Learn)
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2.3 Papel da educação na promoção da aprendizagem ao 
longo da vida da população reclusa

A educação desempenha um papel central na inclusão social e pode transformar a vida da população 

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

ajuda a prevenir o comportamento criminal em primeiro lugar, ou, pelo menos, o comportamento 

criminal mais sancionado pelas penas privativas. Isto porque auxilia as pessoas a ganhar uma vida 

com dignidade; e porque, de alguma forma, reforça normas que inibem o comportamento criminal” 

(Schuller, 2009; Torrijo & Maeyer, 2019).

A aprendizagem ao longo da vida pode apresentar uma dupla perspetiva. Por um lado, inclui o 

conhecimento necessário para continuar a educação e formação; por outro, engloba 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 pode melhorar o bem-estar no trabalho, e o ambiente e funcionamento laboral dos trabalhadores. 

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 indivíduo 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 autoeficácia, uma identificação mais forte com as normas sociais e aumentando as potenciais 

remunerações. 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. 
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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 profissionais 

dos Estabelecimentos Prisionais representam um dos requisitos para atender às necessidades 

educacionais das pessoas reclusas, construindo importantes redes de apoio.

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.).

2.4. As dificuldades em promover um ambiente de 
        aprendizagem ao longo da vida em contexto prisional 

Embora a promoção da educação em meio prisional seja importante, é necessário, em primeiro 

lugar, reconhecer que existem muitos desafios a enfrentar para implementar oportunidades de 

aprendizagem eficazes e para envolver os ofensores.

A investigação empírica sobre as caraterísticas sociodemográficas das pessoas reclusas têm 
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destacado o baixo nível de escolaridade e a falta de qualificações da população reclusa  (Morgan 

& Liebling, 2007; Combessie, 2001). Numa metanálise de 32 estudos europeus, percebeu-se 

que os programas educacionais em meio prisional apresentaram um efeito médio de r=0.08 na 

redução da reincidência (Ilescas, Sánchez-Meca & Genovés, 2001).

Um destes desafios é a transferência 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. Está 

demonstrado que a transferência de ofensores entre prisões, que acontece frequentemente e 

desordenadamente, afeta o seu progresso educativo (Schuller, 2009).

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). 

Além disso, no contexto prisional, são diversas as problemáticas associadas, tais como,  problemas 

de conduta, violência, suicídio, stress e frustração, problemas de saúde mental, isolamento da 

família e dos pares, uso de drogas e consequente risco de transmissão de HIV (Goffman, 1961; 

Wortley, 2002; Andersen, 2004; Rhodes et al., 2005; March, Oviedo-Joekes, & Romero, 2006; 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008; Cochran & Mears, 2013; Hayes, 

2010; Durcan & Zwemstra, 2014). 

Barreiras à participação dos cidadãos reclusos em programas educacionais: 

Em geral, existem uma serie de barreiras à aprendizagem no contexto prisional que têm sido 

estudadas em termos de programas de orientação vocacional. Existem uma serie de barreiras 

(Brosens et al.,2018)

Barreiras institucionais: 

• Por exemplo, o problema das listas de espera. Quando o orçamento dos programas  

permanece fixo enquanto o número de reclusos aumenta (Giles et al.,2016);

• A sobrelotação prisional; 

• Outra barreira é a falta de materiais de estudo;

• Falhas dos responsáveis pela educação em responder aos pedidos dos reclusos por exemplo, 

para participação em cursos do seu interesse;

• Uma oferta de formação limitada, o que significa que nem todos os reclusos possam seguir 

um curso no nível apropriado; por exemplo, a maioria das prisões tende a providenciar cursos 

de desenvolvimento de competências básicas, e, portanto, os cidadãos reclusos perdem 

oportunidades de progredir para cursos de um nível superior;
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• E finalmente, a falta de integração entre o trabalho e a educação. Muitas vezes, os cursos 

são realizados na hora do trabalho, existindo alguns estabelecimentos prisionais que não 

dispensam os reclusos para irem ao curso. 

Barreiras informativas:

• Por exemplo, por vezes, os reclusos perdem a oportunidade de se inscrever em cursos porque 

não existiu uma comunicação adequada das oportunidades disponíveis;

• Falta de profissionais qualificados para poderem lecionar os cursos (Brosens et al.,2018)

Barreiras situacionais:

• Às vezes os reclusos são libertados ou transferidos para outras prisões;

• Por vezes, os cidadãos reclusos cumprem penas reduzidas e acabam por ter desvantagem em 

termos de oportunidades de educação;

• Contudo, existe frequentemente, uma dificuldade de mudança do comportamento e mindset 

por parte da população reclusa;

Barreiras disposicionais (ligadas a experiências anteriores e presentes que podem 
limitar as oportunidades):

• Por exemplo, experiências negativas na escola;

• Várias formas de estigma;

• Baixa autoestima;

• Abuso de substâncias e álcool;

• Problemas de saúde mental;

• Dificuldades de aprendizagem e comunicação;

• Auto perceção de que é incapaz de se concentrar;

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. 
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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 autovalorização.

• 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).

3. Visão Geral do Sistema de Educação 
     Prisional nos Países da Parceria 

Em todo o mundo, é possível identificar uma série de oportunidades de aprendizagem em meio 

prisional (Braggins & Talbot, 2005)

A aprendizagem em sala de aula 

Aprendizagem à distância

Trabalho na cela, por exemplo,trabalho de casa’ ou outros 

Aprendizagem auto-motivada

Formação profissional

Educação e apoio de pares

Aulas de desenvolvimento de competências básicas, normalmente no âmbito de 

workshops

Educação física e cursos credenciados

RVCCs atingidos através do trabalho em meio prisional (padaria, pastelaria, 

lavandaria)

Programas de comportamento criminal

Figura 1- Oportunidades de Aprendizagem no estabelecimento Prisional (adaptado de Braggins & TalBot, 2005)

Na Tabela 2, o leitor irá encontrar de que forma o Sistema educacional no estabelecimento 

prisional entre a parceria varia. 



Sistemas educativos em contexto prisional nos diferentes países Europeus – o exemplo do Consórcio EESPIP:

Países Responsável Tarefas Tipologias Modelo de 
atribuição

Articulação entre o 
estabelecimento prisional e 
os educadores 

França Ministério da 
Justiça em 
cooperação com 
o Ministério da 
Educação

Existem 3 níveis de responsabilidade 
na educação nos estabelecimentos 
prisionais:
- o nível nacional implementa as 
orientações políticas definidas em 
conjunto pela Direção-Geral da 
Educação Escolar (Dgesco) e a Direção 
da Administração Penitenciária (DAP); 
- o nível regional orienta em relação às 
autoridades responsáveis por alocar 
os recursos  (reitores académicos e 
diretores inter-regionais dos serviços 
prisionais);
- o nível local é responsável por 
implementar a educação nos 
estabelecimentos prisionais

- Ensino recorrente
- Validação da experiência 
e das competências (VAE)
-  Aprendizagem à 
distância (CNED)
- Francês como a segunda 
língua 
- Programas de formação 
de competências básicas 
 Formação vocacional 

Os professores 
são alocados 
pelo Ministério da 
Educação
Os professores novos,  
nomeados a tempo 
inteiro ou a tempo 
parcial, beneficiam 
de uma formação 
inicial obrigatória.

Os trabalhadores da 
educação Nacional garantem 
a coerência do sistema e a 
ligação entre a educação 
nacional e a administração 
do estabelecimento prisional: 
a gestão do staff a nível 
nacional,  diretores das 
unidades de educação regional  
e funcionários de educação 
locais a nível local. 

Roménia Ministério da 
Justiça em 
cooperação com 
o Ministério da 
Educação

A Administração da Prisão Nacional 
da Roménia é responsável pela 
educação de adultos, em cooperação 
com a sociedade civil; educação de 
competências básicas; e parte da 
educação especial
O Ministério da Educação é o 
responsável pela educação de segunda 
oportunidade e pela e formação 
profissional inicial e contínua. 

Educação de Adultos 
Educação especial
Educação de 
competências básicas 
Formação profissional

Professores e chefia 
são atribuídos 
pelo Ministério da 
Educação
Educadores, 
formadores, 
conselheiros, e staff 
de suporte educativo 
são alocados pelo 
Ministério da Justiça 

Acordos formais de cooperação 
de reconhecimento.

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons



Espanha Ministério do 
Interior em 
cooperação com 
o Ministério da 
Educação

Secretariado-Geral das Instituições 
Penitenciárias (Direção Geral de 
Execução Penal e Reinserção Penal): 
- Promover oportunidades educativas 
em colaboração com outras 
organizações 
- Providenciar os espaços, 
equipamentos e materiais de ensino 
apropriados
- Coordenar os programas de formação 
e de educação 
- Organizar atividades Culturais e 
desportivas 
Entidade de Direito Público, Trabalho 
Penitenciário e Formação para o 
Trabalho:  
- Coordenar os programas de formação 
para a empregabilidade 
Ministério da Educação:
- Formar professores 
- Alocar professores

- Ensino recorrente
- Educação e Formação 
de Adultos (EFA);
- Formação para a 
empregabilidade
- Programa de formação 
de competências básicas

Os professores 
são alocados 
pelo Ministério da 
Educação

Secretariado-Geral das 
Instituições Penitenciárias  
(Direção Geral de Execução 
Penal e Reinserção Penal)

Polónia Ministério da 
Justiça em 
cooperação com 
o Ministério da 
Educação

Ministério da Justiça:
- Ambiente de educação escolar nos 
estabelecimentos prisionais
- Promoção da educação
- Especificar objetivos da educação no 
estabelecimento prisional 
Ministério da educação:
- Fornece programas, respondendo às 
necessidades dos estabelecimentos 
prisionais;
- Organizar o processo escolar dos 
estudantes cidadãos reclusos; 
- Formar e alocar professores. 

-educação primária 
-educação secundária 
Mais importante- 
Formação profissional

Teachers are hired 
in the prison staff as 
well as some of them 
are external ones 
arriving at the school 
from outside. They 
are normal teachers 
relevant to the prison 
conditions training.

Education system assures 
complementarity of the 
education system and the 
prison needs: Responsibility 
for the education in prisons 
are on duty of management 
staff at national level, directors 
of regional educational units 
at regional level, and local 
education officers at local level.
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Portugal Ministério da 
Justiça em 
cooperação com 
o Ministério da 
Educação

Ministério da Justiça: 
- Avalia as necessidades de educação 
escolar; 
- Promove oportunidades 
educacionais; 
- Fornece espaços, equipamentos e 
materiais de ensino apropriados 
Ministério da Educação: 
- Organiza os planos curriculares, de 
acordo com o projeto educacional;
- Organiza os processos escolares de 
cada estudante; 
- Alocar professores

- Ensino recorrente
- Educação e Formação 
de Adultos (EFA);
- Programa de formação 
de competências básicas;
- Processo de 
reconhecimento, 
validação e certificação 
de competências (RVCC);
- Português, língua 
anfitriã;
- Formação Modular 

Os professores 
são alocados 
pelo Ministério da 
Educação

Coordenador pedagógico – 
responsável pela articulação 
entre os professores e os 
estabelecimentos prisionais  

Tabela 2 – Sistema Educacional Em Contexto Prisional Entre Os Países Parceiros  

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons
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Breve história da educação em contexto prisional em Portugal, o sistema educativo foi 
introduzido no contexto prisional no século XIX,  regulado pela Reforma Penal direcionada para 

jovens ofensores  (Nova, s.d.). Em 1934, a Prisão Escola de Leiria foi especialmente criada para 

ofensores juvenis entre os 16 e os 21 anos com grande foco na educação. Em 1979, foi criado o 

primeiro acordo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do trabalho e da segurança social 

para a implementação da educação primária no contexto prisional (Ordem n.º 211/79). Com 

o Decreto-Lei nº74/91, foi criada  uma nova visão da educação de adultos, que inclui: ensino 

recorrente e educação extra-escolar. Neste sentido, a prisão seguiu também esta tendência e 

em 1992, a ordem nº 303/92 integrou componentes para a qualificação profissional.  Em 1997, a 

educação em contexto prisional foi alargada ao ensino secundário recorrente (Ordem nº 48/97). 

Atualmente, a ordem que prevalece é a que foi criada em 1999 (Ordem n.º 451/99), que introduziu 

a noção de projeto educativo, compreendendo a educação escolar, formação profissional e 

desenvolvimento pessoal. A formação profissional é assegurada pelo Centro Protocolar para a 

Justiça (CPJ), através da Ordem n.º 538/88. 

Breve história da educação em contexto prisional em Espanha. A constituição Espanhola (1978)  

e a Lei Geral Penitenciária Orgânica (1979) enfatizam o objetivo reeducativo e ressocializador da 

pena privativa, para a sua correta reintegração na sociedade à qual pertencem (art. 25.2 CE). 

O conceito de ambiente prisional começou a ser formulado no nosso país no final dos anos 70. 

Isto refere-se ao “conjunto de instituições ou pessoas na comunidade em que o estabelecimento 

prisional é localizado, em que, com uma relação de proximidade,  colaboram de um modo 

estruturado e sistemático para melhorar a qualidade de vida, a reeducação ou a reintegração 

social dos cidadãos reclusos ou ex-cidadãos reclusos” (Redondo, 1987).

No seio de uma mudança política- através dos artigos 25.2 e 27 supramencionados: O direito 

humano à “educação” e “educação básica obrigatória” - originaram uma nova filosofia e a 

primeira lei Penitenciária da democracia, A Lei Geral Orgânica Penitenciária (LOGP) de 1979. No 

seu Capítulo X, a lei refere-se à Instrução e Educação:

• Art. 55. No Centro existirá uma escola, o ensino deve respeitar a legislação em vigor e a 

instituição deve incentivar a o interesse no estudo.

• Art. 56. A instituição deve organizar atividades educacionais e culturais.

• Art. 57. Deve existir uma livraria para os cidadãos reclusos em cada centro. 

• Art. 58. Eles devem ter direito a livros, jornais e revistas...

Subsequentemente, a Norma Penitenciária (RP) de 1981 (R.D. 1201/1981, de 8 Maio) trouxe 

uma mudança sobre a intervenção no estabelecimento prisional, de um ponto de vista 

fundamentalmente “educativo” em oposição ao “modelo terapêutico” prévio. 

Com a nova Regra de 1996 (R.D. 190/1996, de 9 Fevereiro de 1996, BOE 40/96 de 15 de Fevereiro 

1996), realizou-se uma verdadeira reforma.  A mudança de conceito e de abordagem produziu 



22

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

uma mudança substancial na dinâmica diária dos estabelecimentos prisionais. Ao mesmo tempo, 

foram incorporados novos profissionais para lidar com novas formas de tratamento: sociologistas, 

criminólogos, psicólogos, trabalhadores sociais, educadores, monitores ocupacionais e, claro, 

professores.

Em 1999 (R.D. 1203/1999, de 9 Julho), os funcionários civis pertencentes ao Corpo de Professores 

de Educação Básica dos Estabelecimentos Prisionais foram integrados no Corpo de Professores. 

Este foi um passo decisivo para a “normalização” da educação em contexto prisional. Mais tarde, 

realizou-se a transferência de competências para as Comunidades Autónomas.

Breve história da educação em contexto prisional em França.  As origens da educação em 

contexto prisional remontam à história francesa. No ano X, um prefeito do Seine Inférieure 

afirmou: “A forma mais segura de tornar as pessoas melhores no trabalho e instrução, consiste 

não apenas em aprender, ler e fazer cálculos, mas também em reconciliar as pessoas condenadas 

com os ideais de ordem, moralidade e respeito por si e pelos outros” (ibid. p. 236). 

A primeira aparição das escolas em meio prisional foi em 1815. Contudo, o ensino não era 

administrado por professores, mas sim por voluntários que estavam preocupados em transformar 

estas pessoas. (A. Loeb, Actes du colloque enseignement en prison, p 6).

Em 1872, seguido de uma comissão parlamentar que se dedicava ao assunto, o Visconde Gabriel-

Paul-Othenin d’Haussonville escreveu que “nos departamentos dos estabelecimentos prisionais, 

o ensino é praticamente inexistente” (J. C. Emaer, Assurer l’éducation morale et l’assistance 

scolaire, p 12).

Em 1911, os estabelecimentos prisionais tornaram-se dependência do Ministério da Justiça, que 

até então tinham sido do Ministério do Interior. 

Em 29 de fevereiro de 1912, “um decreto-lei [ ] aboliu os trabalhos dos professores externos em 

estabelecimentos para jovens ofensores. (J.G. Petit, N. Castan, C. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, 

op. cit. p 287).

Foi apenas em 1945 que a prisão regressou À ribalta, porque, de acordo com Vichy, muitas 

“personalidades” que nunca tinham conhecido este ambiente tiveram oportunidade de o 

conhecer e perceber o que efetivamente se passa lá, “em nome das pessoas Francesas”.

Em1945, a comissão para a reforma dos estabelecimentos penitenciários franceses, conhecida 

como a comissão Amor, desenhou os catorze princípios que constituíram o horizonte através do 

qual as ações das administrações penitenciárias foram implantadas. Foi com uma certa malícia 

que Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir, mostrou as semelhanças entre os princípios de 1945 

e aqueles formulados 100 anos antes, no meio do século XIX. 

Em 1951, os professores e voluntários, entraram na prisão central de Caen (J.C. Emaer, op. 

cit. p 13). Em 1959, no dia 15 de setembro, “foi criado o posto de conselheiro educativo na 



23

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

administração prisional. Inicialmente responsável pela formação e monitorização dos educadores 

e do seu ensino em meio prisional, este posto também estabelecia contacto com o Ministério da 

Educação”.  (ibid. p. 14). (ibid p 14). Em 1964, treze professores primários foram disponibilizados 

às administrações prisionais.

Em 1995, foi assinado um contrato entre os dois ministérios, designada de convenção de 19 de 

Janeiro de 1995. Em 29 de março de 2002, foi assinada a convenção, que ainda hoje vigora.

Breve história da educação em contexto prisional na Polónia.  A educação em contexto 

prisional data do Século XIX, quando S. Charles Borromeo, o Arcebispo de Milão, emitiu a primeira 

ordem na Europa de que o clero deveria dar sermões aos cidadãos reclusos pelo menos uma 

vez por semana, dando-lhes livros e ensinando-lhes a religião. De facto, o mundo ocidental não 

demonstrou ser necessária a introdução da ciência nas prisões até ao século dezanove. 

Na Polónia, o ensino dos cidadãos reclusos não tinha iniciado até ao início das primeiras décadas 

do século XIX. As “Instruções Prisionais” de 1823, emitidas pela Comissão de Assuntos Internos 

e Políticos do Governo, desconsiderou qualquer tipo de atividades culturais e educativas 

relativamente aos cidadãos reclusos.  

Esta atribuía mais importância à repressão e doenças da punição do que à melhoria dos reclusos, 

embora nessa altura o Reinado da Polónia tenha começado a introduzir conceitos reformadores 

nos estabelecimentos prisionais da primeira metade do século XIX:  Julian Ursyn Niemcewicz, 

Ksawery Potocki, Aleksander Kożuchowski ou Fryderyk Skarbek (sobretudo este último contribuiu 

para o desenvolvimento da educação em contexto prisional). Todos defendiam a necessidade 

de humanizar os princípios da reclusão e a necessidade de adotar mecanismos para melhorar a 

pessoa através da educação, trabalho, e introdução de princípios religiosos e morais. 

Na Polónia, após obter novamente a independência, as aulas primárias eram obrigatórias para 

alguns cidadãos reclusos. De acordo com dados estatísticos, em 1928, o número total de pessoas 

reclusas sujeitas a educação obrigatória era de 4,494. 4404.

Breve história da educação em contexto prisional na Roménia. Ao ajudar na reintegração 

social dos reclusos, a Administração Prisional Romena desenvolveu um conjunto integrado de 

medidas que, uma vez implementadas, podem contribuir para o desenvolvimento individual dos 

cidadãos reclusos, para o aumento da segurança na comunidade e para a manutenção da ordem 

pública e da segurança nacional. O sistema prisional avalia permanentemente as necessidades 

sociais, educacionais e psicológicas dos cidadãos privados de liberdade. As atividades e 

programas educacionais são adaptados às necessidades educacionais determinadas pelos 

cidadãos reclusos durante a fase de avaliação. A Literacia, a adaptação à vida institucional, a 

educação para a saúde, educação para a vida em família,  educação cívica e a educação através 

de atividades desportivas são alguns dos programas implementados nos estabelecimentos 

Prisionais na Roménia. Os sacerdotes que trabalham nos estabelecimentos prisionais exercem 

atividades educacionais voltadas para o conhecimento e respeito dos valores morais, religiosos e 
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sociais, autoconsciência, e respeito pelas capacidades cívicas, morais e religiosas, competências 

e motivação vocacional e desenvolvimento relacional, para além das atividades pastorais. O 

contexto da educação no sistema prisional na Roménia está fortemente relacionado com as 

etapas da nossa história e com a história educacional em geral. 

ORIGEM (1859-1948):

• 1859  Roménia  uniu-se como uma nação com a Moldávia e Valáquia.

• 1860  Criação da Universidade de Iasi, a primeira instituição de educação superior em língua 

romena. 

• 1864  Lei da Educação Pública: A Roménia foi um dos primeiros países Europeus (a par com a 

Suíça, Noruega, Prússia e Itália) a tornar a educação primária obrigatória e gratuita

MODELO SOVIÉTICO (1948-1965):  Após WWII, a União Soviética tomou controlo da Roménia; 

1948 Reforma Administrativa Educativa: transformou a estrutura da educação romena para que 

esta se adaptasse ao modelo Soviético. Centralização e secularização da educação; centrada em 

torno das necessidades económicas. 

MODELO COMUNISTA ROMENO (1965-1989):  1965  Nicolae Ceauşescu ganha o controlo do Partido 

Comunista Romeno, iniciando regras ditatoriais; os soviéticos foram expulsos da Roménia. O 

sistema educativo torna-se excessivamente centralizado. 

REFORMA PÓS-COMUNISTA (1989-ATUALMENTE)

• 1989  Regime comunista de Ceauşescu é derrubado; início da transição para uma democracia 

de mercado livre

• 1990  O novo presidente eleito, Ion Iliescu, atribui responsabilidade à política educativa ao 

Ministério da Educação e Investigação 

• 1991  A Nova Constituição Romena torna a educação pública gratuita e um direito de todos os 

cidadãos; as minorias recebem também direito à educação na sua língua de origem 

• 1995  Lei sobre a Educação:  Reforma total do sistema educativo, incluindo os currículos, 

manuais, avaliação e formação de professores 

• 1997  Substituição de manuais da era comunista por novos manuais, cofinanciados pelo 

Banco Europeu 

• 2003  Prolongamento da educação obrigatória para os dez anos 

• 2007  Adesão à U.E. 

• 2011  Nova Lei Educativa Nacional: Foco na aprendizagem ao longo da vida e na formação 

profissional 

A atividade da educação e do apoio psicológico, baseada no reconhecimento do princípio da 
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dignidade humana, da igualdade de direitos inalienáveis das pessoas privadas de liberdade é 

alcançada com a Lei nº 275/2006 sobre a execução de penas e medidas ordenadas pelo tribunal 

durante o julgamento. Para além desta Lei, a Decisão do Governo nº 1987/2006 foi essencial 

para aprovação da regra para a aplicação da Lei nº275/2006. Também outras provisões legais se 

revelaram essenciais para a educação, tais como os princípios elencados pelas Regras Mínimas 

para o Tratamento de Pessoas Reclusas das Nações Unidas (1955), a Recomendação nº R(89)12 - 

Educação em contexto prisional (1989) e as Regras Penitenciárias Europeias (2006). 

A educação em contexto prisional como a compreendemos hoje em dia, sob ponto de vista  

Europeu, ganhou forma no sistema prisional romeno desde 2010, com a estratégia adotada 

desde então: De acordo com a Estratégia do sistema administrativo prisional na Roménia, 

durante 2010-2013, “A educação e o apoio psicossocial adaptado às necessidades dos reclusos” 

para a reintegração social de pessoas privadas de liberdade era um objetivo estratégico. 

No contexto deste objetivo, o papel crucial do serviço prisional é preparar os reclusos para o 

período pós-libertação. Para atingir este objetivo, é necessário relacionar as necessidades das 

pessoas privadas de liberdade com a oferta de recuperação e a abordagem de inclusão social, 

desenvolvida em articulação com outras instituições. Para uma reintegração bem-sucedida é 

ainda necessário envolver as comunidades locais para que levem a cabo atividades educativas 

na sua dupla capacidade: os parceiros dos serviços prisionais e os beneficiários do processo 

global de reintegração social.  

3.1. O que já existe nos Estabelecimentos Prisionais para 
favorecer o acesso à formação de mulheres e minorias

Nos últimos anos, têm vindo a ser promovidos programas de tratamento que visam a reeducação 

e a reintegração social dos cidadãos reclusos. O problema é que estes se destinam apenas aos 

cidadãos reclusos no seu todo, e não a grupos específicos de cidadãos reclusos, tal como as 

mulheres e minorias. 

O direito à educação de Mulheres e Minorias: 

O direito das mulheres e das minorias à educação é enfatizado em diferentes contextos, tais como: 

• Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

(1979): Artigo 10º “Os Estados Partes obrigam-se a adotar medidas eficazes para eliminar a 

discriminação contra as mulheres, de forma a dar-lhes os mesmos direitos que os homens, 

no campo da educação”

• Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1966): Artigos 5º, 

7º “Os Estados Partes obrigam-se a adotar medidas imediatas e eficazes, nomeadamente nos 

domínios do ensino, da educação, da cultura e da informação...”
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• Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos De Todos Os Trabalhadores Migrantes 

e dos Membros das suas Famílias (1990): Artigos 12.4, 30, 43, 45 “O filho de um trabalhador 

migrante tem o direito fundamental de acesso à educação em condições de igualdade de 

tratamento com os nacionais do Estado interessado.”

• Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas 

e Linguísticas (1992): Artigo 4º “Os Estados deverão, sempre que necessário, adotar medidas 

no domínio da educação...”

• Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias (1992): Artigo 8º “Na área da educação, 

as Partes comprometem-se...”

• Convenção Quadro Para a Proteção das Minorias Nacionais (1995): Artigos 12, 13, 14 “As Partes 

tomam, se necessário, medidas no domínio da educação e da investigação para promover o 

conhecimento da cultura, da história, da língua e da religião das suas minorias nacionais, 

bem como da maioria” (Council of Europe, 1995, p.5)

• Convenção Europeia Relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador Migrante (1977): Artigo 

14º “Os trabalhadores migrantes e os seus familiares, legalmente admitidos no território 

de uma Parte Contratante, beneficiarão, em pé de igualdade e nas mesmas condições 

dos trabalhadores nacionais, do ensino geral e profissional, assim como da formação  

e reeducação profissional” 



Países Cidadãs reclusas Cidadãos reclusos estrangeiros LGBTQIA+ Minorias étnicas

França Parcours de femme (auxiliar na 
reinserção)
Kit Elisa (MIPROF : missão 
Interministerial para a proteção 
das mulheres contra a violência 
e a luta contra o tráfico de seres 
humanos) 
REP (Relais Enfant Parent ): ajudar 
a manter o contacto entre a 
criança e a mãe recluída)

São organizados cursos especiais 
para as pessoas que não falam ou 
escrevem Francês ou para os que 
assim o desejam. 
Cursos específicos para ajudar 
os estrangeiros a compreender a 
cultura e administração francesa. 
La Cimade: intervém nos 
estabelecimentos prisionais para 
dar acesso à lei por parte dos 
cidadãos reclusos estrangeiros 

Associação ACMINOP  (Ajuda 
terapêutica e preparação para a 
liberdade de pessoas transgénero)

APF France handicap and Ban 
public  (ajudar as pessoas 
portadoras de deficiência e viver 
na prisão com dignidade 

Roménia Comunidade terapêutica para 
mulheres com problemas de 
saúde mental 
Atividade Inter-Penitenciária 
“Aprender a estimar a minha 
família” para reforçar os sistemas 
de apoio familiares 

Aprender a língua romena e o 
programa cultural, com o objetivo 
de ajudar os cidadãos reclusos 
estrangeiros a se adaptarem ao 
sistema prisional, fornecendo-lhes 
formas de se sentirem incluídos

Sem informação Sem informação

Espanha Programa “Ser Mulher” 
Programa para a prevenção da 
violência de género para mulheres
Programas de violência de género 
(PRIA) ou de controlo da violência 
sexual  (PCAS) Programas 
direcionados a reclusos que 
cometeram crimes sexuais contra 
mulheres ou menores

Plano para a Intervenção 
Educativa com reclusos 
estrangeiros, do Ministério do 
Interior:
- Programa de Educação Primária 
e de Linguagem 
- Programa de Formação 
Multicultural 
- Educação nas capacidades 
cognitivas e valores 

Não existe nenhum programa 
específico. Contudo, é realizada a 
transferência de cidadãos reclusos 
para estabelecimentos prisionais 
onde sentem que a sua identidade 
se manifesta. Aprovação da Lei 
regional na Catalunha, 11/2014, 
de 10 de outubro, que garante 
os direitos das pessoas LGBTQIA, 
erradicando a Homofobia, bifobia 
e transfobia. 

Programas de violência de género 
(PRIA) ou de controlo da violência 
sexual  (PCAS) Programas 
direcionados a reclusos que 
cometeram crimes sexuais contra 
mulheres ou menores
Programa com 3 áreas de 
intervenção: educativa, 
multicultural  e a educação 
no domínio das capacidades 
cognitivas e valores. 

Na Tabela 3, é possível encontrar os diversos programas existentes para as mulheres e minorias, em contexto prisional, ao nível do Consórcio: 

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

http://prison.eu.org/
http://prison.eu.org/


Polónia Programas focados nas 
competências educativas e nas 
qualificações necessárias para 
preparar os cidadãos reclusos para 
o mundo exterior. 
O Comité dos Direitos das 
Mulheres e da Igualdade de 
Género protege os direitos das 
mulheres reclusas. 

Programas focados nas 
competências educativas e nas 
qualificações necessárias para 
preparar os cidadãos reclusos para 
o mundo exterior.

Todos os funcionários que 
trabalham diretamente com 
pessoas privadas de liberdade são 
formados contra a homofobia.  
Contudo, não existe informação 
detalhada sobre que tipo de 
programas são implementados 
nessa formação 

A educação multicultural e 
intercultural é implementada 
para moldar a cultura 
organizacional do sistema. O 
modelo educativo, nas suas 
raízes, tem como finalidade 
fortalecer as competências 
culturais dos funcionários 
prisionais e aumentar a eficácia 
do sistema na resposta a desafios 
multiculturais e interculturais. 
Neste sentido, é dada formação 
a funcionários prisionais e nos 
cursos superiores, para preparar o 
staff para o trabalho em contexto 
prisional.

Portugal Projeto E-Pris, desenvolvido em 
2014-2015, no Estabelecimento 
Prisional de Santa Cruz do Bispo 
Feminino, para desenvolver 
competências digitais através da 
formação e-learning.
O projeto “Prisões Humanas, 
desenvolvido em 2005-2006, com 
os cidadãos reclusos e recursos 
humanos diretamente envolvidos 
nos sistemas prisionais. O objetivo 
foi promover a igualdade de 
oportunidades entre homens e 
mulheres, no ambiente interno 
e externo do estabelecimento 
prisional.

Não foi possível encontrar 
programas online especialmente 
dirigidos a promover o acesso a 
cidadãos reclusos estrangeiros à 
formação.

Sem informação Não foi possível encontrar 
programas online especialmente 
dirigidos a promover o acesso a 
minorias à formação. 

Tabela 3 - Programas existentes para favorecer o acesso à educação e formação por parte de mulheres e minorias em contexto prisional 

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons



29

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

3.1.2 Descrição de Programas específicos existentes para mulheres e 
minorias no Consórcio, de acordo com algumas especificidades:
França

Educação Básica 

Um cidadão recluso que não saiba ler, escrever ou não tenha conhecimentos de aritmética, 

deverá ter uma educação apropriada. Para as pessoas que não falam ou escrevem francês, bem 

como, para quem assim o desejar, são organizados cursos especiais. 

Formação Profissional

As pessoas reclusas podem beneficiar de cursos de formação profissional do conselho regional. 

Para tal, têm de se candidatar e ser posteriormente selecionados. Os planos de formação são 

elaborados em conjunto com a gestão do estabelecimento prisional e com o conselho regional a 

que o estabelecimento prisional pertence. Estes cursos de formação podem ser pagos. O cidadão 

recluso deve candidatar-se à formação no serviço de integração e reinserção prisional, através 

do orientador responsável.

Ensino Secundário e Ensino superior

Um cidadão recluso tem de poder aceder ao ensino secundário (escola secundária) ou ao ensino 

superior. De forma específica, ele ou ela podem tirar cursos por correspondência no Centre 

national d’enseignement à distance (Cned), uma instituição que faz parte do Ministério da 

Educação. A inscrição em cursos ministrados por outra organização que não o Cned requer a 

autorização do diretor do estabelecimento prisional. O cidadão tem de se candidatar, através do 

orientador responsável pelo caso, no serviço. 

O cidadão recluso pode também frequentar cursos fora do estabelecimento prisional, por 

exemplo, cursos específicos de formação profissional. Neste caso, podem ser consideradas a 

obtenção de uma dispensa do trabalho ou de um regime aberto (por exemplo, o cidadão recluso 

está fora durante o dia, mas à noite regressa ao estabelecimento prisional). Esta medida é 

permitida pelo Juiz responsável pela execução das penas.. O juiz competente é o do tribunal 

onde se encontra o estabelecimento prisional. 

Realização de exames

Um cidadão recluso pode fazer exames para obter um diploma no estabelecimento prisional: 

brevet des coléges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS), entre outros. Se não for possível 

realizar testes no estabelecimento prisional, o cidadão recluso pode obter uma licença de saída, 

se a sua situação criminal assim o permitir. Esta medida é concedida pelo juiz de execução de 

penas (JAP). O juiz competente é o do tribunal onde se encontra o estabelecimento prisional. 

Os diplomas não referem a questão prisional do titular. O Diploma tem o mesmo valor que o de 

outro candidato que o tenha realizado em liberdade. 
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O Programa Nacional de Aprendizagem à Distância para as Pessoas Reclusas e para os 

Trabalhadores

Educação e Oportunidades de formação para as pessoas reclusas:

• Education and training Opportunities for detainees: 

• CNED: https://www.cned.fr/

• Le centre de formation d’apprentis (CFA): création, fonctionnement, personnels et 

apprentis: https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-

fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

• Educação e Oportunidades de formação para o Staff e para os diretores - CNFPT: https://

www.cnfpt.fr/

Roménia 

Em geral, na educação de adultos, existem diferentes organizações da sociedade civil que 

disponibilizam apoio educacional para grupos específicos. Isto é especialmente verdade para as 

mulheres. Por outro lado, é difícil no nosso contexto legislativo destacar as minorias, sem ser de 

forma discriminatória. 

Programas direcionados às mulheres privadas de liberdade

• Comunidade terapêutica para mulheres com problemas de saúde mental

• Atividade interpenitenciária “Aprender a estimar a minha família” para reforçar os sistemas 

de apoio familiares

Programas para cidadãos reclusos estrangeiros

• Programas para cidadãos reclusos estrangeiros: Aprender a língua Romena e a sua cultura. 

O objetivo é ajudar a população reclusa estrangeira a adaptar-se ao sistema prisional, e 

fornecer formas para se sentirem incluídas. 

• Duração: 42 sessões, durante 2 meses.

• Metodologia de Ensino: vídeo/ tutoriais e imagens.

Um dos exemplos mais inspiradores desenvolvido para populações vulneráveis, é o da Prisão 

de Gherla, na Roménia, que trabalha com mulheres com problemas de saúde mental. Este 

programa foi iniciado em maio de 2014 e desenvolvido no âmbito do Programa R023 - Serviços 

Corretivos, incluindo penas não privativas. O projeto estabeleceu um centro de comunidade 

terapêutica para mulheres na prisão de Gherla, trazendo melhorias significativas para o sistema 

prisional romeno no que diz respeito ao apoio psicossocial de mulheres privadas de liberdade. O 

projeto é explorado pelo Ministério da Justiça e implementado pelas administrações nacionais 

penitenciárias, em parceria com a Prisão de Gherla e a Prisão de Bredtveit da Noruega.

https://www.cned.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/
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Espanha

Em Espanha têm sido desenvolvidos muitos programas, sobretudo desde 2005. Por exemplo, 

Programas como Violência de Género (PRIA) ou Controlo da Violência Sexual (PCAS) em Espanha, 

que têm como público-alvo os cidadãos reclusos que cometeram crimes contra mulheres e 

minorias.

Programas direcionados à população reclusa estrangeira

O programa inclui três áreas principais para a intervenção, seguindo as recomendações do 

Conselho da Europa. A primeira é a área educacional e inclui a educação formal, o conhecimento 

da língua, a formação profissional e a educação para a saúde. O segundo é a área multicultural 

com base no conhecimento em questões legais, características socioculturais do nosso país e 

atividades interculturais. E, finalmente, a educação no domínio das capacidades cognitivas e 

valores. Estes aspetos têm sido desenvolvidos em diferentes estabelecimentos prisionais, desde 

2006. Durante o ano de 2019, foram realizados em 5 estabelecimentos, com uma participação 

média de 120 cidadãos reclusos (98 homens e 22 mulheres).

Programas direcionados às mulheres privadas de liberdade

• Programa “Ser Mulher”. 

Este é um programa para a prevenção da violência de género nos estabelecimentos prisionais. 

Os objetivos do programa são a prevenção da violência de género e o tratamento de pessoas 

reclusas que tenham sofrido e precisam de um nível maior de intervenção. O programa possui 

uma clara orientação de género, sem esquecer, contudo, a natureza terapêutica. Abordam-

se as questões da educação para a saúde, competências sociais, cognitivas e emocionais. 

Pretende-se que a população reclusa aprenda a identificar e a respeitar as suas emoções, a 

conhecer-se melhor uns aos outros, a descobrir as suas capacidades, a aprender estratégias 

e a adquirir ferramentas para enfrentar as suas vidas, alcançando um bom equilíbrio 

emocional e bem-estar pessoal.  Este programa foi implementado em 2011, em colaboração 

com o Instituto para a Mulher e Igualdade de Oportunidades (IMIO). Em 2019, o programa 

decorreu em cerca de 16 centros, abrangendo uma média de 192 pessoas (Spanish Ministry 

of the Interior, 2019)

Inclusão da população LGBTQIA+ nos estabelecimentos prisionais

Em 2019, 3 cidadãos reclusos foram transferidos para a prisão feminina, de acordo com a sua 

identidade expressa. A população reclusa pode exigir, desde 2006, ter o seu género mudado no 

seu bilhete de identidade.

Em 2014, criou-se a Lei regional na Catalunha contra a Homofobia LGBT.
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Polónia 

Os programas Educacionais para as mulheres e minorias no sistema prisional Polaco focam-se 

no desenvolvimento de competências educacionais e nas certificações necessárias para permitir 

aos cidadãos reclusos estarem preparados para o mundo após o cumprimento da pena.

O Sistema Educacional, atualmente em vigor, permite que as pessoas reclusas prossigam os seus 

estudos a vários níveis (primário, secundário, e algumas formas de ensino superior). Para além 

disso, os cidadãos reclusos têm a oportunidade de treinar para uma profissão ou para o mercado. 

Os cursos de desenvolvimento de competências especializadas são disponibilizados sempre 

que necessário, em algumas circunstâncias. Os especialistas no ramo da educação na Polónia 

acreditam que a educação é importante para a população reclusa, uma vez que lhes permite 

desenvolver o seu conhecimento, bem como, preparar-se para reintegrar a sociedade e a força 

de trabalho. As atividades educacionais podem ser realizadas graças à Lei de 7 de Setembro, de 

1991 do sistema de educação; à Lei de 6 de Junho, do Código de Execução de Penas de 1997, e à 

Lei do Sistema de Educação.1 

Programas direcionados às mulheres privadas de liberdade

Em termos da situação nacional, os direitos das mulheres reclusas têm tido especial proteção, 

graças à estrutura desenvolvida pelo Comité dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género. 

Isto encontra-se especificado na resolução realizada “sobre a situação especial das mulheres 

nos estabelecimentos prisionais e o impacto da reclusão dos pais na vida social e familiar”. Esta 

elabora uma série de pedidos relativos a:

• Condições dos estabelecimentos prisionais.

• Manutenção dos laços familiares e relações sociais.

• Cuidados de Saúde.

• Preparação para o futuro: Reintegração social e profissional2

Têm sido identificados alguns objetivos críticos para a educação prisional, tais como, cobrir 

deficiências na educação para fornecer aos cidadãos reclusos competências profissionais que lhes 

permitam encontrar um emprego em liberdade; melhorar a autoestima (especialmente daqueles 

que, apesar do facto de se terem formado na escola primária, não sabem ler nem escrever), para 

eliminar o risco de se envolveram novamente em comportamentos criminais e para minimizar a 

exclusão social das pessoas reclusas, aquando da saída do estabelecimento prisional.

1 Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. Online. 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430

2 Motion for a European Parliament Resolution on the Special Situation of Women in Prisons and the Impact of Parents’ 
Imprisonment on Social and Family Life.”  Parlament Europejski. 2008 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//
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Portugal

Programas direcionados às mulheres privadas de liberdade

• O projeto E-Pris

O Projeto E-Pris, desenvolvido em 2014-2015, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz 

do Bispo Feminino, pretendeu desenvolver competências digitais através da formação 

e-learning. O projeto permitiu o desenvolvimento de novas metodologias de intervenção 

educativas e ferramentas adequadas para a população, direcionadas às competências TIC.

• Projeto “Prisões Humanas” 

De 2015 a 2016 (18 meses), foi desenvolvido o projeto  “Prisões Humanas” com os cidadãos 

reclusos e com pessoal de recursos humanos, diretamente envolvidos nos sistemas prisionais. 

O objetivo foi a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, no 

ambiente interno e externo do estabelecimento prisional, visando ainda sensibilizar para o 

papel da mulher na vida familiar. O projeto pretendeu abranger o Estabelecimento Prisional 

Central e Regional (feminino e masculino) de Coimbra e o Estabelecimento Prisional Regional 

de Aveiro (Humana Global, 2005/2006).

Em Portugal, existem muitos programas que se focam nas mulheres, mas essencialmente 

no campo do desenvolvimento de competências e nas atividades socioculturais. Contudo, 

poucos se direcionam para a promoção do acesso à aprendizagem. Entre os programas 

disponíveis, que dependem da fase de cumprimento da pena e do contexto de aplicação que 

melhor corresponde às mulheres, podes referir:

• Programa direcionado a Agressores de Violência Doméstica (PAVD): Este programa foi 

avaliado pela cooperativa de Ensino Politécnico e Universitário – Instituto de Ciências da 

Saúde do Norte (CESPU) que, em 2012, concluiu que este programa reduz o risco de violência 

doméstica, diminui as crenças legitimadoras da violência, o risco de comportamentos aditivos, 

sobretudo do álcool, aumenta a auto responsabilização pelo comportamento criminal do 

ofensor, provocando, por consequência um aumento na prevenção da reincidência (DGRSP). 

Programas direcionados à população reclusa estrangeira

Para a população estrangeira, não foram encontrados programas especificamente direcionados 

para promover o acesso à educação e/ ou formação. Contudo, existem diferentes investigações 

com o objetivo de analisar e dar voz a estas categorias. O estudo de Matos, Barbora, Salgueiro 

e Machado “Trajetórias de Vida de Reclusas de Nacionalidade Estrangeira em Portugal” (2011), 

foi realizado com o objetivo de estudar as trajetórias de vida das cidadãs reclusas estrangeiras 

em Portugal. O estudo de Guimarães, “Reclusão feminina: Maternidade e Nacionalidade” 
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(2015) analisou o impacto da maternidade e as diferenças sentidas por cidadãs com diferentes 

nacionalidades, aferindo-se ainda se tinham filhos fora ou dentro dos estabelecimentos prisionais. 

O estudo de Afonso “Mães e crianças em Contexto Prisional: dos trilhos da exclusão e reclusão aos 

processos de desenvolvimento e educação” (2005) defende que as dificuldades experienciadas 

pelos cidadãos reclusos estrangeiros se relacionam com o facto de estarem longe do seu país de 

origem, acabando por deixar as suas crianças aos cuidados de familiares. Mas também com a 

ausência da família e dos amigos, às poucas visitas que recebem e às questões da língua, cultura 

e religião.

Minorias étnicas 

Relativamente às minorias étnicas no contexto prisional em Portugal, um dos primeiros trabalhos 

desenvolvidos, relaciona o ambiente prisional com a população étnica. Este é da autoria de 

Semedo Moreira (1999). O projeto “Criminalidade, Etnicidade e Desigualdade” (Gomes, 2011), 

estuda a criminalidade de pessoas reclusas pertencentes aos PALOP, à Europa Oriental e pessoas 

de etnia cigana. Os resultados do estudo indicam que o tráfico de droga acaba por ser o que mais 

leva esse grupo de indivíduos à situação de reclusão, contudo é importante considerar que os 

crimes que precedem o tráfico são relativamente diferentes em cada um dos sub grupos (Gomes, 

2011).

Um estudo das expectativas da reintegração social de Ciganas, “Quando eu sair, quero apenas 

trabalhar, como trabalho aqui”: perspetivas sobre a Reintegração de mulheres Ciganas no 

período pós-reclusão” (Brito, 2011), realçou que pelo ponto de vista dos guardas prisionais, as 

expectativas das mulheres se dividem entre o trabalho e a família.



35

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

4. O Papel do Diretor do 
     Estabelecimento Prisional

“A gestão das prisões está sobretudo relacionada com a gestão de seres humanos, quer o 

staff quer os cidadãos reclusos” (Coyle & Fair, 2018, p. 14).

Muito tem sido dito acerca do papel dos diretores de estabelecimentos prisionais: muitos autores 

concordam que os diretores devem ser os líderes, utilizando uma abordagem positiva que possa 

levar “à re-moralização da prisão, incentivando o staff prisional a atuar de forma humanizador e 

a valorizar os reclusos” (Carlen, 2001 cit in Bennett, 2012), mesmo no contexto difícil do trabalho 

em meio prisional (Coyle, 2009). Outros defendem que a liderança pode ser negativa, uma vez que 

o trabalho dos diretores se foca mais na gestão de tarefas em detrimento dos valores humanos 

(Coyle & Fair, 2018). 

Ter noção destes desafios, e de que nem toda a aprendizagem ocorre numa sala de aula, é 

importante para garantir que os diretores dos estabelecimentos prisionais, juntamente com o 

pessoal educativo e guardas prisionais, conseguem apoiar os ofensores no desenvolvimento 

das suas competências de aprendizagem ao longo da vida.  Por exemplo, os diretores podem 

destacar os guardas prisionais como exemplos notáveis de potenciais ‘intermediários’ para a 

participação dos cidadãos reclusos na aprendizagem ao longo da vida, para além dos muros da 

escola. De facto, estes não fazem parte diretamente dos serviços de aprendizagem ao longo da 

vida, mas podem desempenhar um papel crucial na aprendizagem informal (Braggins & Talbot, 

2005), promovendo a aprendizagem, funcionando como guias, fontes de informação e mentores 

(Schuller, 2009). 

Os diretores de estabelecimentos prisionais necessitam de qualidades pessoais para lidar com 

todos os cidadãos reclusos “incluindo aqueles mais difíceis e perigosos, gerindo-os de forma 

humana e justa” (idem, p.18). Assim, podemos elencar algumas qualidades para os diretores dos 

estabelecimentos prisionais:

• Ter uma visão clara, bem como sentido de missão 

• Respeitar os outros, ser cortês e ter boas maneiras 

• Respeitar as questões da confidencialidade

• Ser justo ao dar feedback aos cidadãos reclusos e aos colegas
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• Ouvir os outros

• Possuir competências de comunicação e interpessoais 

• Aberto à crítica construtiva

• Assumir a responsabilidade pelo seu trabalho e por si mesmo

• Motivar as pessoas à sua volta

• Gerir conflitos de forma calma e racional

• Ser um líder para os seus colegas, trabalhando numa equipa e sendo sempre um exemplo para 

os outros, inspirando-os e assegurando que as tarefas são compreendidas, monitorizadas e 

cumpridas (UNODC, 2010; McGuckin, Halai, & Yagunov, 2017)

O papel do staff prisional é:  

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

• Assegurar que os reclusos estão seguros

• Assegurar que os reclusos mais perigosos não fogem

• Assegurar uma boa ordem e controlo nos estabelecimentos prisionais

• Dar oportunidades aos cidadãos reclusos de utilizarem o seu tempo de forma positiva, de 

forma que possam ser reintegrados na sociedade, aquando da saída” (Coyle & Fair, 2018, p. 

17). 

4.1. Regras que os diretores de estabelecimentos 
        prisionais devem conhecer para desempenhar  
       o seu trabalho

“a gestão prisional deve funcionar dentro de um quadro ético” (Coyle & Fair, 2018, p.14). 

Assim, existe uma série de regras que os diretores devem conhecer no seu trabalho: 

• As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (1957), revistas em 2015 

e designadas de Regras de Nelson Mandela (2015).  Estas 122 regras devem ser compreendidas 

por todos os diretores, uma vez que guiam a gestão prisional e definem os padrões mínimos 

acordados para o tratamento de cidadãos reclusos (UNODC, 2015). 

• Princípios Básicos para o Tratamento de Reclusos (1990) que fornece princípios de boas 

práticas no tratamento de cidadãos reclusos e na gestão prisional 

• Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de 

Detenção ou prisão (1988) que sublinha a necessidade de respeitar e promover os direitos 
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humanos das pessoas privadas de liberdade.  

• As Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas 

de Liberdade Para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok, 2010) especificam os direitos 

das mulheres ofensoras e sublinham a importância de providenciar formação específica nas 

questões das necessidades de género e nos direitos humanos deste grupo 

• As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Jovens (Regras de 

Beijing, 1985) salienta alguns princípios para o tratamento de jovens ofensores de forma a 

“fomentar um processo de desenvolvimento pessoal e de educação afastado tanto quanto 

possível de qualquer contacto com a criminalidade e a delinquência. ” (UNODC, 1985, p.1).

• As Regras Penitenciárias Europeias (1987, revistas em 2006) são um padrão para as condições 

prisionais em toda a Europa, bem como para a gestão dos estabelecimentos prisionais e dos 

seus cidadãos, fornecendo uma série de boas práticas nas áreas da gestão prisional.

Existem ainda diversos instrumentos, especificamente direcionados para o staff prisional, tais 

como: 

• O Código de Conduta para os Agentes de Autoridade (1979), 

• Os Princípios da Ética Médica relevantes para o Papel dos profissionais de saúde, 

nomeadamente os médicos, na Proteção dos cidadãos reclusos e detidos contra a Tortura e 

outras penas ou formas de Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante (1982) 

• Os Princípios Básicos do Uso da Força e de Armas (1990).

4.2. Apoiar o diretor do estabelecimento prisional na 
        implementação da educação em contexto prisional 

No Produto Intelectual 1, a parceria do projeto EESPIP percebeu que os diretores dos 

estabelecimentos prisionais consideram a educação uma forma de auxiliar os cidadãos reclusos 

a reintegrar-se na sociedade, considerando importante incentivar a sua educação. Contudo, 

a maioria dos diretores não recebia formação ou suporte para incentivar e apoiar a educação 

dos cidadãos reclusos, referindo que na formação inicial, não era fornecido conteúdo sobre a 

educação e formação das pessoas reclusas.  Quando questionados sobre que tipo de mudanças 

seriam necessárias implementar, alguns referiram a existência de mais programas de formação 

profissional e um alinhamento dos programas educacionais com as últimas evoluções da 

sociedade civil, bem como um envolvimento por parte de todos os atores.

Armstrong e Griffin definem os estabelecimentos prisionais como “ambientes de trabalho 

singulares, quer ao nível do contexto quer ao nível do objetivo” (Armstrong & Griffin, 2004, 

p.577). O trabalho é desafiador e exigente (Lambert et al., 2009; Coyle & Fair, 2018) e, como 



38

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional

tal, devem ser dadas estratégias aos funcionários para ultrapassarem os desafios ambientais e 

para promoverem a reabilitação das pessoas reclusas. Os administradores, guardas prisionais e 

diretores desempenham um papel crucial na facilitação do acesso à aprendizagem por parte dos 

cidadãos reclusos e no valor que é dado em qualquer instituição. 

Assim, de forma a apoiar os diretores dos estabelecimentos prisionais na promoção de um 

ambiente de aprendizagem e para serem capazes de reestruturar as políticas educativas, propõe-

se que os diretores:

1. Valorizem a educação e assegurem que todos os trabalhadores estão conscientes das 

oportunidades educativas existentes para os cidadãos reclusos, mas também para o staff 

(Educação especializada para adultos) em contexto prisional

Os diretores devem conhecer qual o grau de conhecimento de todo o staff, não tendo apenas em 

conta aquilo que acham que eles conhecem. Ao estabelecer avaliações anónimas automáticas 

e regulares (feedback online/ formulário de avaliação), os diretores podem ter uma perspetiva 

geral baseada nos dados reais. Todos os trabalhadores, mesmo o pessoal administrativo e de 

segurança, acabam por estar formalmente/informalmente envolvidos no apoio às atividades 

de educação nos estabelecimentos prisionais. Isto é a chave para trabalharem todos na mesma 

direção.

Dos dados recolhidos durante o projeto, percebeu-se que 22% dos trabalhadores consideram que 

a burocracia é excessiva e deve ser eliminada; que devem existir mais programas educacionais 

que ajudem no desenvolvimento de atividades práticas; que as mulheres e os homens devem 

ter os mesmos direitos quando se trata de educação e que deve existir uma formação aberta e 

flexível, ajustada aos públicos-alvo.

2. Incentivar e facilitar a formação contínua do staff, através da organização de dias 

informativos/workshops de formação.

Isto pode ser feito através dos Dias de Formação Europeus. Estes disponibilizam muitas 

oportunidades de formação para adultos, através de diferentes plataformas europeias, que já 

estão financiadas. Estes são ótimos recursos para melhorar as competências dos trabalhadores 

do sistema social, dos facilitadores/formadores e, porque não dos diretores e outros profissionais 

envolvidos no trabalho com os cidadãos reclusos. São vários os benefícios deste tipo de formação, 

para além da melhor qualidade na implementação do seu trabalho: ter um impacto na motivação 

dos trabalhadores prisionais e na satisfação com o trabalho e, assim, no seu desempenho e 

posterior efeito benéfico nos cidadãos reclusos.

Assumindo que, deve ser feito um grande investimento económico e humano pelos governos, 
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este tempo deve ser contabilizado como horas de trabalho. Em alguns países, este tempo é já 

considerado pela lei e alguns países continuam a trabalhar neste sentido como, por exemplo, 

em Espanha. Contudo, o tempo é apenas considerado para profissionais com qualificações 

superiores, quando se acredita que o processo de formação deve ser estendido a todos os 

trabalhadores prisionais. 

• O Fórum da União Europeia relativo às questões das Minorias: Providencia uma 

Plataforma para promover o diálogo e a cooperação em questões relacionadas com pessoas 

pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Disponível em: https://

www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: é uma Plataforma online, que visa ajudar mulheres empreendedoras a iniciarem e 

desenvolverem os seus próprios negócios, com a ajuda da comunidade e através da partilha 

de conhecimento. Disponível em: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: oferece muitas oportunidades de formação, recursos e ferramentas e apoio, 

através de centros de recursos que podem ser acedidos através de www.salto-youth.net.

• Tool Box para a formação contém centenas de ferramentas e ideias de atividades para 

o trabalho com jovens (considerando jovens até aos 30 anos). Muitos destes recursos 

disponíveis são facilmente adaptáveis ao contexto prisional, constituindo-se como uma 

fonte de inovação e de motivação do staff prisional e dos cidadãos reclusos. 

• Salto Youth é uma rede de trabalho de 7 Centros de Recursos que trabalham em áreas 

europeias prioritárias no contexto juvenil (considerando jovens até aos 30 anos de idade).

• Eastern Europe & Caucasus! O SALTO EECA apoia a cooperação entre Programas e 

países da Parceria Oriental e a Federação Russa, no âmbito do Erasmus+ Youth e do 

European Solidarity Corps.

• EuroMed Youth cooperation aproxima as duas margens do mediterrâneo: o desafio 

da cooperação EuroMed.

• Inclusão & Diversidade Formação para a inclusão e diversidade, publicações ou 

recursos para o trabalho juvenil internacional, com jovens que possuem menos 

oportunidades.

• Participação & Informação fomentar a participação dos jovens nos processos 

democráticos. Um centro de conhecimento que reúne as melhores evidências e cria 

ligações e sinergias entre a política da União Europeia relacionada com a juventude 

e os seus programas.

• Western Balkans O SALTO como centro de recursos do Sudeste promove a cooperação 

entre os países do Programa e os países parceiros dos Balcãs Ocidentais no âmbito 

do Erasmus +: Youth in Action Programme and European Solidarity Corps.

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
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• European Training Strategy and Youthpass SALTO, Formação e Cooperação RC 

contribui para o reforço das capacidades e para o reconhecimento da aprendizagem 

no trabalho com jovens.

• European Solidarity Corps Resource Centre A missão do Centro de Recursos da 

European Solidarity Corps (RC) consiste em disponibilizar à rede de organismos 

nacionais, ao SALTOs, à Comissão e aos seus beneficiários apoio na implementação 

do European Solidarity Corps.

• Calendário de Formação Europeu: Por fim, no Calendário é possível encontrar formações 

e seminários ministrados pela SALTO, pelo Centro de Recursos European Solidarity 

Corps, pelas Agências Nacionais do Programa Erasmus + e por ONG’s que trabalham com 

jovens. A maioria são virtuais, mas existem também presenciais (todos financiados pela 

SALTO, organizações e Agências Nacionais). Este é um ótimo recurso para facilitar um 

programa gratuito de aprendizagens para o staff prisional.  

• EPALE Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa: 

A EPALE é uma comunidade europeia, multilíngue, de adesão livre para profissionais de 

educação de adultos, incluindo educadores e formadores de adultos, pessoal de orientação 

e apoio, investigadores, académicos e responsáveis políticos. Faz parte da estratégia da 

União Europeia para promover mais e melhores oportunidades de aprendizagem para todos 

os adultos, através do apoio e reforço das profissões de educação de adultos. Atualmente, 

conta com 89.740 membros.

• Comunidades de prática: As comunidades de prática são grupos online onde as pessoas 

com interesses semelhantes no setor de educação de adultos se podem juntar. Qualquer 

pessoa se pode juntar a uma comunidade para conhecer os membros da EPALE de toda 

a Europa e partilhar ideias, recursos e boas práticas. Existe uma Comunidade designada: 

AWARE-sensibilização para a saúde mental nas prisões pela Europa.   

• MOOC: Esta Plataforma permite que os diretores, os funcionários do sistema prisional e 

os voluntários acedam a diferentes cursos online que podem ser realizados a qualquer 

altura, ao seu próprio ritmo e melhorando as suas próprias competências.    EPALE online 

course for AE lecturers - development of teaching skills. O Centro Nacional EPALE, em 

colaboração com os seus especialistas, preparou um curso online interativo focado no 

desenvolvimento de competências de professores. O curso é dedicado a tópicos atuais 

no campo da educação de adultos e contém competências básicas e conhecimento para 

os formadores e professores de várias áreas. O curso é gratuito. 

• Centro de Recursos  tem muitos artigos interessantes em diferentes temáticas. Na 

investigação para este IO, foi possível sinalizar alguns relevantes relacionados com a 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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educação nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente:

• O Sistema Prisional: Prioridades de investimento: Este relatório avalia o estado atual 

dos estabelecimentos prisionais do Reino Unido, recomendando que o governo se 

foque em quatro áreas: política de condenações, o estado da prisão, a segurança e 

a força de trabalho.

• Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries 

• 10 Prisons Project – Family engagement programme resources

• How universities can better support mature students returning to education - Part 

Two

• Reforming Outcomes - A Review of Offender Education in Wales

• How to motivate inmates for learning

• ERASMUS PROGRAMME - KA1 MOBILITY:

A ação chave 1 do Programa Erasmus + oferece oportunidades de mobilidade de 

aprendizagem para incentivar a mobilidade dos estudantes, dos profissionais, dos formandos, 

aprendizes e jovens. Algumas das candidaturas que poderiam ser aplicadas aos diretores dos 

estabelecimentos prisionais e staff prisional, aos voluntários ou até mesmo aos estudantes 

que se estão a preparar para trabalhar nos estabelecimentos prisionais são: 

• Estudantes do Ensino superior e trabalhadores 

• VET Ensino e Formação profissional 

• Educação de Adultos para o staff.

4.3.  Como é que o diretor do estabelecimento prisional 
          pode promover a aprendizagem ao longo da vida 

A aprendizagem ao longo da vida abrange desde a idade pré-escolar até a pós-reforma. No que 

diz respeito à educação de adultos, este é um elemento-chave para atingir os objetivos definidos 

pela Estratégia Europa 2020 (Comissão Europeia, 2010) com o objetivo de modernizar as políticas 

sociais, aumentar a competitividade e alcançar um crescimento económico inclusivo. Conforme 

estabelecido na Resolução do Conselho sobre a Agenda Renovada para a Aprendizagem de Adultos 

(UE, 2011 cit em Monteiro et al., 2015), esta formação pode “contribuir para o desenvolvimento 

de uma economia competitiva baseada no conhecimento e na inovação que faça pleno uso dos 

seus recursos e capital humano.” (EU, 2011, p. 372/3 cit em Monteiro et al., 2015).

Podemos considerar a aprendizagem ao longo da vida com uma perspetiva dupla, incluindo o 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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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 caraterizadas 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. Considerando que a aprendizagem ao longo da vida é um instrumento eficaz contra 

o crime e requer intervenções em várias frentes, podemos dizer que os guardas prisionais 

representam uma das pré-condições para atender às necessidades educacionais das pessoas 

reclusas, construindo redes úteis de apoio.

Os conceitos abordados no âmbito da aprendizagem de adultos e aprendizagem ao longo da 

vida aplicam-se à educação prisional, conforme preconizado pela Recomendação do Conselho 

da Europa sobre a Educação na Prisão (2011, p.1 cit em Monteiro et al., 2015), onde afirma que “A 

educação para reclusos deve ser como a educação fornecida para grupos de idade semelhantes 

no mundo exterior, e a gama de oportunidades de aprendizagem deve ser a mais ampla possível” 

(Monteiro et al., 2015).

Acresce que, as Regras Penitenciárias Europeias que providenciam um conjunto de diretrizes 

comuns, postulam que: 

“Todas as prisões devem procurar fornecer a todos os reclusos acesso a programas 

educacionais que sejam tão abrangentes quanto possível e que atendam às suas 

necessidades individuais, tendo em consideração as suas aspirações”

A resolução do Conselho da Europa na área das aprendizagens ao longo da vida engloba os 

reclusos dentro de um grupo-alvo relevante, através de uma lente de coesão social e cidadania 

ativa. Neste âmbito, o Conselho da Europa propõe 6 estratégias ou formas de melhorar a 

educação em contexto prisional (Comissão Europeia,2018. Disponível em: https://epale.

ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 
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Figura 1- 6 estratégias para melhorar a educação no estabelecimento Prisional (Comissão Europeia, 2018)

Usar as alas do 
estabelecimento 

prisional

Acesso 
ao ensino 
através da 
internet

Integração entre 
os diferentes 

estabelecimentos 
prisionais

Um igual 
estatuto entre 
trabalho e 
educação

Aumentar a 
colaboração 

entre professores
Dar à educação 
prisional um foco 

estratégico

1. Usar as alas do estabelecimento prisional

Uma das barreiras à educação na prisão é a sobrelotação das prisões porque limita o espaço para 

as atividades e em consequência a motivação. Assim, para ultrapassar esta barreira podem-se 

utilizar as “alas prisionais”, ou seja, os edifícios onde os reclusos são alojados - como locais de 

ensino e não simplesmente para terem uma secção de ensino separada. Isso irá promover:

• A difusão da educação na cultura do estabelecimento prisional;

• Funciona dentro da limitação do espaço;

• Funciona como um complemento a outros espaços na prisão;

• A interação entre pares que estimula a motivação para o acesso e participação em atividade 

de aprendizagem ao longo da vida preenchendo as necessidades dos cidadãos reclusos;

2. Integração entre os diferentes estabelecimentos prisionais

Outra questão que se constitui como uma barreira que afeta a aprendizagem na prisão não é 

simplesmente a libertação antecipada, mas também a transferência entre estabelecimentos 

prisionais. Este obstáculo à educação pode claramente ser superado através de:

• Uma abordagem integrada de oportunidades de educação entre as prisões e entre as prisões 

e as instituições de educação locais;

• Cursos curtos e intensivos;

3. Aumentar a colaboração entre os professores

Introduzir uma maior colaboração entre os stakeholders, tais como os professores. É, assim, 
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necessário adotar um movimento chave para nos afastarmos de abordagens com um foco 

individualista (por exemplo, professor ou explicador isolado) para uma abordagem de cooperação 

entre todos os intervenientes; isto é particularmente importante em contextos de educação 

prisional em que podem ter os seus requerimentos específicos. 

4. Um igual estatuto entre o trabalho e a educação 

Por vezes, as pessoas reclusas querem estudar, mas o trabalho ocorre ao mesmo tempo que as 

aulas e se a pessoa reclusa escolher estudar em vez de trabalhar, pode perder os seus rendimentos. 

Portanto, é necessário realizar mudanças políticas e governamentais, pois isto viola as Regras 

Penitenciárias Europeias (28.4): “A Educação não deve ter um menor estatuto do que o trabalho 

dentro do regime prisional e os reclusos não devem ser prejudicados financeiramente ou de 

outra forma por participarem na educação.”

• Promover o mesmo direito ao trabalho e à educação;

• Promover horários flexíveis;

5. Acesso ao ensino através da internet 

Embora as razões para limitar a comunicação das pessoas reclusas com o mundo exterior 

sejam óbvias, deve ser tecnologicamente possível desenvolver programas que permitam uma 

comunicação externa limitada e com acesso a aspetos-chave da web para a educação à distância 

destas pessoas.

• Cursos E-learning e B-learning;

6. Dar à educação prisional um foco estratégico

É evidente em vários Estados-Membros da UE que a educação prisional carece de um foco 

estratégico de intervenção a nível nacional - esta colocação da educação prisional à margem da 

elaboração de políticas estratégicas nacionais para a educação e aprendizagem ao longo da vida 

em alguns países da UE é uma negligência que tem de mudar.

As condições chave para uma estratégia bem-sucedida de aprendizagem do ofensor é o 

compromisso e competência do staff prisional (Schuller, 2009). De acordo com Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner e Spiel (2007), entre as estratégias que promovem a 

aprendizagem ao longo da vida, que podem ser aplicadas neste caso específico ao papel dos 

guardas prisionais na motivação para a aprendizagem ao longo da vida dos reclusos, podemos 

encontrar:

• Incentivar uma orientação para os objetivos de aprendizagem

• Incentivar os interesses dos cidadãos reclusos

• Incentivar uma teoria implícita flexível
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5. O ponto de vista do diretor do 
     estabelecimento prisional 

No âmbito do Apoio para o Reforço Estrutural do Sistema Educativo em contexto prisional, 

foram realizadas quatro entrevistas com membros de instituições prisionais em França e Espanha. 

• 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 específica, 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)

• “Agency” relativamente à aprendizagem, ou seja, incentivar os reclusos a serem eles próprios 

responsáveis pela sua aprendizagem

• 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 que a aprendizagem ao longo da vida possa melhorar 

a situação criminal, 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).
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Através das entrevistas, foi possível perceber a situação atual destas instituições e os planos que 

se encontram a ser desenvolvidos relativamente á educação e reinserção de pessoas privadas 

de liberdade, e de forma mais específica, de grupos minoritários e mulheres. Assim, as principais 

ideais obtidas destas entrevistas foram:

• Objetivos do sistema penitenciário como uma comunidade educativa, que visa a 

reintegração das pessoas reclusas: Um dos objetivos do sistema penitenciário é a 

reintegração dos ofensores na sociedade após o período de reclusão, esperando-se que a 

pessoa adquira neste tempo valores e atitudes que lhe permitam reintegrar-se, sem reincidir. 

Contudo, embora o processo de reintegração se inicie a partir do momento em que a pessoa 

entra no estabelecimento prisional, este não termina aqui. Vários fatores exteriores à prisão 

intervêm, tais como fatores sociais, familiares e socioculturais. É importante compreender 

que a prisão não está isolada do mundo exterior e que é uma comunidade educativa. Assim, 

tem sido fundamental o desenvolvimento de algumas áreas nos últimos anos (pelo menos 

no caso espanhol), tais como a intervenção, educação, formação, emprego, inserção laboral, 

programas culturais, desportivos e recreativos.

• Trabalhar em contexto prisional:  É necessário compreender que o trabalho em contexto 

prisional não corresponde apenas a uma única pessoa, mas sim que é um ambiente 

multidisciplinar, onde é necessário existir um balanço entre todos os seus atores (psicólogos, 

educadores, diretores, trabalhadores sociais, formadores, etc.); assim, todo o staff que 

trabalha neste contexto está envolvido na reintegração dos cidadãos reclusos. 

 →   O papel do diretor do estabelecimento prisional: É essencial manter a ordem na 

prisão, supervisionando e controlando as atividades, reduzindo os conflitos, promovendo a 

reeducação para a prevenção da delinquência e para a reintegração da pessoa, assim como 

cumprir com os mandados Europeus e promover a educação através de valores.  

 →   O papel de outro staff prisional:  é também considerado essencial na preservação da 

segurança prisional e na implementação de atividades educativas.

• Atividades educativas em contexto prisional: Contudo, embora a formação seja uma 

componente central do processo de reintegração, a educação em contexto prisional representa 

um dos cenários mais complexos no que respeita à educação. Os estabelecimentos prisionais 

não têm atividades suficientes para envolver os cidadãos reclusos, sobretudo mulheres e 

minorias. De forma geral, muitos cidadãos reclusos não acedem a cursos de formação e isto 

gera tensão e até mesmo agressão entre as pessoas. Para as mulheres e minorias, a maioria 

das atividades desenvolvidas são cursos de línguas para os cidadãos estrangeiras que não 

conhecem a língua oficial. Depois de estes conhecerem a língua oficial, podem aceder a 

outros cursos tais como literatura, culinária, eletricidade, etc. Contudo, estas atividades não 

respondem à procura educativa existente no estabelecimento prisional.
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• Limitações educativas e restrições no sistema prisional: os estabelecimentos prisionais 

não dão as condições necessárias para promover a aprendizagem e formação. Isto deve-se a:

→   Situação da sobrelotação nas prisões: isto propicia situações de violência e radicalização 

dos cidadãos reclusos, tornando impossível o acesso a programas educativos por parte de 

todos. 

→    O nível educacional dos cidadãos reclusos:  abaixo da média geral, incluindo muitos 

casos de falhas de educação primária.

Foi possível perceber que alguns dos obstáculos dos cidadãos reclusos são a língua, o curto 

período para seguir os cursos (devido a penas de curta duração) e o seu ódio pela escola. Para 

melhorar as oportunidades laborais dos cidadãos reclusos, a inclusão social e a sua reintegração 

na sociedade, é essencial desenvolver programas de aprendizagem ao longo da vida durante o 

período de reclusão e pós-reclusão. 

Para os guardas e outros profissionais, os principais problemas são a falta de pessoal, dinheiro, 

segurança, tempo, e, sobretudo, a falta de qualificações para serem professores. Estas limitações 

dão resposta às políticas governamentais, sendo os principais atores que podem intervir para a 

melhoria dos estabelecimentos prisionais para as pessoas para as quais, infelizmente, a educação 

não é uma prioridade.

• Melhoria do sistema educativo atual:

→   Considerando que a prisão não é um organismo isolado da sociedade, é necessário insistir 

na investigação de respostas educativas compreensivas que funcionam para os cidadãos 

privados de liberdade, mas também para fora da prisão. 

→   Os obstáculos são normalmente o resultado de quadros legais e regras antigas e imutáveis 

→   Necessidade de procurar respostas educativas abrangentes. Por um lado, para reabilitar 

os cidadãos nos seus direitos e deveres cívicos e, por outro lado, para o desenvolvimento da 

personalidade daqueles que habitam lá e que contribuem para a sua autonomia e inclusão 

social, através de uma comunidade educativa que não deve nem pode ser isolada da 

sociedade. 

 →   No que diz respeito à educação, o acesso a melhorias tecnológicas, tais como a internet 

ou cursos à distância, pode ser uma vantagem para a formação dos cidadãos reclusos, quer 

para estes quer para o staff. Contudo, existe ainda alguma reticência em implementar estas 

ferramentas, apesar do benefício que trazem. 

 →   Por fim, para melhor a educação em contexto prisional, é fundamental ter professores 

qualificados para o efeito. Para além disso, todos os atores podem receber formação, ao 

nível educativo, sanitário, legal ou comportamental. A melhoria contínua deve ser o guia 

orientador.
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6. Experiência  EESPIP
Durante 2 anos, a parceria do Consórcio EESPIP desenvolveu quatro módulos autónomos 

que resultaram em   4 Produtos intelectuais do projeto.  Estes quatro módulos de formação 

contemplaram os seguintes aspetos:

• “A Prisão como um ambiente de aprendizagem”, o apoio da mentoria em consciência 

situacional

• Apoio à mentoria de guardas prisionais 

• Formação profissional para os trabalhadores prisionais 

• Apoio para a reforço estrutural do sistema educativo em contexto prisional 

Cada país pilotou uma série de módulos formativos com um ou mais dos seguintes grupos: 

• Diretores dos estabelecimentos prisionais

• Guardas prisionais

• Decisores políticos e

• Representantes de organismos de formação

O objetivo geral da formação foi mobilizar o staff prisional para a aquisição e reciclagem de 

conhecimentos e competências para promover junto dos cidadãos reclusos a sua motivação para 

a aprendizagem ao longo da vida e para testar os produtos desenvolvidos na parceria.  
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País Formato da 
Formação

Nº de 
participantes

Duração da 
Formação

Perfil dos 
participantes 

Nº de  
Estabele- 
cimentos-
Prisionais 
envolvidos

Pontos Positivos Sugestões de 
Melhoria

Avaliação Geral

França 100% online 11 1 dia Formadores, 
guardas 
prisionais, 
diretores dos 
estabelecimentos 
prisionais, 
representantes 
políticos

1 O assunto foi 
interessante e 
inovador. Poderá 
ser uma boa ideia 
realizá-lo com 
outros 
 stakeholders 
envolvidos na 
formação dos 
cidadãos reclusos.

Fazer a formação 
presencialmente 
e convidar mais 
guardas prisionais e 
diretores. 

Os participantes 
gostaram do conteúdo 
e da formação 
disponibilizada. 
Os participantes 
estavam motivados 
para comunicar com os 
colegas os resultados da 
formação.

Roménia Piloto 1 na 
Prisão de
Jilava –
15 de julho, 
online

Piloto 2, na 
prisão de
Ploiești 
– 4 de agosto, 
presencial

Piloto 1 na 
Prisão de
Jilava –
6 membros 
do staff

Piloto 2, na 
prisão de
Ploiești 
– 11 membros 
do staff

1 dia Educadores 
em contexto 
prisional

2 O tópico da 
compreensão 
da educação em 
diferentes níveis 
foi considerado 
muito importante 
e necessário por 
todos. 

Maiores conversas 
abertas, com mais 
colegas de todos os 
estabelecimentos 
prisionais e também 
de outros países.

Mais formação de forma 
interativa, partilha de 
experiências e apoio 
para a pedagogia de 
aprendizagem. 

Na Tabela 4, é possível encontrar os principais resultados da formação piloto do EESPIP:
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País Formato da 
Formação

Nº de 
participantes

Duração da 
Formação

Perfil dos 
participantes 

Nº de  
Estabele- 
cimentos-
Prisionais 
envolvidos

Pontos Positivos Sugestões de 
Melhoria

Avaliação Geral

Espanha Presencial 21 1 dia Presidentes da 
câmara, guardas 
prisionais, 
especialistas de 
autarquias locais, 
representantes 
políticos, 
agentes de 
desenvolvimento 
local e 
stakeholders.

2 A formação piloto 
foi desenvolvida 
num município 
com 6 prisões 
sobrelotadas. 
Considerou-se 
especialmente 
relevante 
implementar 
o piloto neste 
contexto.

Envolver todos os 
atores relacionados 
com a educação 
em contexto 
prisional na mesma 
sala. Aceder às 
instalações dos 
estabelecimentos 
prisionais e fazer a 
formação aí.  

Todos os participantes 
consideraram a formação 
necessária e importante. 
Para a próxima, a 
formação deve ser 
incorporada nas horas de 
trabalho. 

Polónia misto 10 1 dia e meio Staff relacionado 
com a educação, 
professores, 
estudantes da 
prisão, guardas 
prisionais e 
técnicos de 
reinserção 

2 Os Produtos EESPIP 
são utilizados em 
diversas instituições 
na PL como material 
de formação para 
a educação em 
contexto prisional. 

Não foram 
apontadas 
melhorias 
significativas. A 
única preocupação 
prendeu-se com a 
disseminação para 
o grupo-alvo. 

A avaliação geral foi 
muito positiva e os 
participantes consideram 
os conteúdos úteis e 
necessários. 

Portugal 100% Online
(síncronas e 
assíncronas)

27 3 dias e 
meio

Guardas 
prisionais; 
profissionais 
que trabalham 
nas áreas da 
educação e 
formação; 
adjunta da 
direção.

9 Tópicos relevantes; 
experiência muito 
positiva; experiência 
gratificante, tendo 
sido importante 
a interação com 
outros colegas 
de outros 
estabelecimentos 
prisionais. 

Incluir outros 
profissionais do 
sistema nestas 
iniciativas, criando 
uma ponte entre 
todos; Continuar a 
iniciativa noutras 
áreas do contexto 
prisional. 

A maioria dos 
participantes 
recomendaria a 
participação na formação 
a outras pessoas. A 
maioria dos participantes 
avaliou os conteúdos da 
formação como “muito 
bons”.

Tabela 4 – Resultados do piloto EESPIP  
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7. Recomendações para uma melhoria 
    estrutural da educação em contexto 
    prisional

Hoje, em dia a educação está relacionada com a aprendizagem ao longo da vida. Isto é um 
processo, faz parte da nossa vida quotidiana enquanto cidadãos ativos. Isto reflete-se quer ao 
nível prisional como em qualquer instituição de serviço público na nossa comunidade.

Em primeiro lugar, devemos promover a prisão como um serviço público de primeira importância 
e relevância.  Ora, isto deve ser compreendido pelos funcionários em todos os níveis, pela 
administração prisional mas também pelas comunidades locais. Este é o ambiente em que os 
estabelecimentos prisionais oferecem um contexto para a aprendizagem comunitária e para 
a aprendizagem ao longo da vida de todas as pessoas que a constituem: o staff, os cidadãos 
reclusos, as famílias dos cidadãos reclusos e as relações sociais, a sociedade civil, as instituições 
públicas relacionadas com os estabelecimentos prisionais. Isto ocorre, quer concordemos com 
isso, ou não. Portanto, neste contexto, o projeto EESPIP e os parceiros enviam esta mensagem 
para incentivar os trabalhadores prisionais com funções de gestão a assumir a responsabilidade 
pelo processo de aprendizagem ao longo da vida. 

Tal como afirmado desde o início da proposta de projeto, o projeto EESPIP tem o objetivo de abrir 
oportunidades de aprendizagem para o staff relacionadas com o desenvolvimento num ambiente 
que não se encontra associado à aprendizagem: o Estabelecimento Prisional. O projeto fornecerá 
assim conteúdos e atividades para os guardas prisionais para que possam, posteriormente, 
desenvolver a sua formação profissional, relacionada com o ambiente profissional.

O pensamento subjacente a este projeto é o da importância das relações humanas para a 
modelagem de uma carreira de aprendizagem.  Os cidadãos reclusos passam a maior parte do seu 
tempo com ou rodeados de guardas prisionais. O apoio coletivo, ou não, dos guardas prisionais 
tem o potencial de influenciar o progresso e desenvolvimento da educação de um cidadão 
recluso. Um dos resultados evidenciados no “ Relatório de Responsabilidades Partilhadas” foi 
o de que 34% dos governadores e gestores de educação reportaram existir, no seu ponto de 
vista, uma falta de compromisso com a educação entre os trabalhadores uniformizados nos seus 
estabelecimentos. A um nível muito prático, é o guarda prisional que abre a cela para que o cidadão 
recluso possa ir às aulas. O dia-a-dia dos estabelecimentos prisionais depende totalmente dos 
guardas prisionais, e isso, por sua vez, tem impacto na eficácia de qualquer politica educacional, 
quaisquer que sejam as aspirações dos decisores políticos. Neste ambiente, as relações tornam-
se especialmente importantes. As relações positivas podem potenciar a transformação de 
tempos desafiantes. 

Através deste documento nós gostaríamos de enviar uma mensagem de apoio e motivação  a 
todos os trabalhadores prisionais que têm algum poder de decisão: que iniciem o diálogo sobre 
a aprendizagem aos longo da vida e sobre a educação:
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• A educação dos seus próprios trabalhadores prisionais sobre o que estes necessitam e 
gostavam de aprende; ainda neste sentido a gestão de carreira e apoio na carreira é uma 
componente essencial na aprendizagem

• A educação sobre como criar um espaço positivo e consciente da saúde mental dentro das 
premissas dos estabelecimentos prisionais. 

• educação para lutar contra a discriminação, padrões, ignorância, atitudes radicalistas ou 
extremistas em todas as pessoas.

• educação para apoiar um estilo de vida mais ecológico,  sustentável e de respeito pelas 
pessoas e pelo ambiente.

• e muitos mais exemplos de educação que ocorrem em qualquer comunidade, sendo assim 
os estabelecimentos prisionais como uma comunidade.  

A um nível de gestão, existem alguns aspetos que os parceiros do EESPIP recomendam que os 
diretores tenham em consideração, antes de iniciar o diálogo com outras pessoas: 

1) Qual é a perspetiva dos cidadãos reclusos em relação à educação e às experiências de 
aprendizagem, pensando na sua relação com os funcionários prisionais. Como é que estes 
percecionam os guardas, administrativos, os funcionários do sistema prisional em geral? Como 
é que os cidadãos reclusos vêm as atitudes dos funcionários prisionais em relação à educação?

2) Como é que ocorre a educação no estabelecimento prisional, conectada com os aspetos 
práticos da movimentação de cidadãos reclusos?

3) Para quem são disponibilizadas as ofertas de educação e formação no seu estabelecimento 
prisional? Foi deixada alguma categoria de pessoas de fora?

4) Todos os alunos têm igual acesso a recursos, suporte, orientação e mentoria para as suas 
atividades educacionais?

5) Já alguma vez olhou e identificou as barreiras e os bloqueios importantes na aprendizagem no 
estabelecimento prisional?

6) Já alguma vez olhou para a educação que está a ser oferecida no seu estabelecimento prisional, 
considerando a enorme diversidade de diferentes capacidades, motivações, experiências de 
aprendizagem anteriores e realizações, bem como, as necessidades específicas de certos grupos, 
por exemplo, negros e minorias, cidadãos reclusos de diferentes etnias, cidadãs reclusas, jovens 
recluídos, cidadãos reclusos em cumprimento de penas de curta e longa duração, cidadãos 
reclusos em prisão preventiva, e pessoas privadas da liberdade que rejeitaram os métodos 
educativos mais tradicionais? E qual a oferta educativa da sua equipa de trabalho? A sua 
diversidade e necessidades diversas são levadas em consideração?

7) Procurou maximizar as oportunidades que tem em mãos, e apoiar o seu programa educativo? 
Cooperação da sociedade civil, programas de voluntariado e Projetos Europeus?
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8) Pensou em definir experiências educacionais mais adaptadas ao contexto e às necessidades 
dos seus alunos, tais como grupos de autoestudo, aprendizagem aberta e à distância, educação 
de pares, trabalho individual e de pares na cela, apoio no estudo por parte dos guardas prisionais 
na cela, estudar nas alas, e até mesmo ter aulas?

9) Pensou sobre a criação de um grupo de consultoria educativa informal no estabelecimento 
prisional: este incluiria grupos de stakeholders chave, tais como as pessoas privadas de liberdade, 
os educadores, os funcionários prisionais e grupos independentes relevantes na sociedade civil.

10) Analisou as práticas no seu estabelecimento prisional que estimulam o envolvimento na 
aprendizagem, especialmente para grupos vulneráveis tais como, minorias, cidadãos reclusos 
de diferentes etnias, cidadãs reclusas, jovens cidadãos reclusos, pessoas que cumprem penas de 
curta e longa duração, os cidadãos em liberdade condicional e os cidadãos que têm rejeitado as 
formas educativas mais tradicionais?

11) Alguma vez pensou em integrar a biblioteca de um modo ativo nos programas educacionais 
para todos no estabelecimento prisional?

Depois de pensar sobre os tópicos acima, valeria a pena ter uma conversa estruturada com 
os trabalhadores prisionais e com os cidadãos reclusos, utilizando, talvez, um formato de 
conferência não convencional. Sugerem-se alguns aspetos que podem ser abordados neste 
diálogo construtivo sobre a educação: 

1) O Currículo de todos os programas educativos: é construído, ajustado, tendo em consideração 
os utilizadores do estabelecimento prisional? Está interligado com programas de outros 
estabelecimentos prisionais, de forma a assegurar a continuidade em caso de transferência de 
pessoas reclusas?

2) Existem fundos, recursos, materiais e infraestruturas tecnológicas para apoiar a educação?

3) Existe uma avaliação padronizada das necessidades educacionais?

4) Os alunos que se queiram inscrever conhecem o processo de candidatura? Isto é feito de forma 
transparente? Em linguagem acessível para todos/as?

5) O percurso de aprendizagem dos alunos é documentado, monitorizado, registado e transferível?

6) Existem oportunidades de aprendizagem flexíveis, para garantir o acesso equitativo a todos os 
alunos, independentemente de também se envolverem em atividades de trabalho ou não?

7) A sociedade civil exterior é envolvida na disponibilização de contextos de aprendizagem no 
interior do estabelecimento prisional?

8) Existe um envolvimento da família e amigos no apoio à educação e formação?

9) Existe um diálogo aberto no estabelecimento prisional sobre possíveis formas que os guardas 
prisionais podem contribuir para incentivar e apoiar as oportunidades de aprendizagem para as 
pessoas privadas de liberdade?
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1. Integração entre os diferentes estabelecimentos prisionais

Uma abordagem integrada nas oportunidades educativas entre os diferentes estabelecimentos 
prisionais e as instituições educativas locais, de forma a ultrapassar os desafios da libertação 
antecipada ou transferência entre estabelecimentos dos cidadãos reclusos. Como já foi 
mencionado, isto pode desde logo ser feito fornecendo um currículo. Ainda que esta não seja 
diretamente uma tarefa do staff prisional com funções de gestão, você encontra-se na posição 
correta para levantar este tipo de questões, para comunicar com os seus colegas de outros 
estabelecimentos e para estabelecer pessoal responsável para facilitar as transições entre 
diferentes locais, mantendo um único currículo formativo. 

2. Promover a colaboração entre professores

Introduzir uma maior colaboração entre os diferentes stakeholders, entre os quais os professores. 
Assim, é necessário adotar um movimento chave para nos afastarmos de abordagens com um 
foco individualista do professor ou do mentor, para uma abordagem de cooperação entre todos 
os intervenientes; isto é particularmente importante em contextos de educação prisional em que 
podem ter os seus requerimentos específicos.

Isto irá também abrir a discussão acerca do staff vs staff do Ministério da Educação. É da 
competência dos profissionais na área da gestão prisional colocar na mesma mesa todos os 
professores, educadores, formadores, tutores, encarregados de oficinas, etc., independentemente 
do seu empregador, tendo em vista a criação de uma perspetiva unitária sobre a pedagogia 
correcional. Aqui, é necessário promover a retenção e a profissionalização dos funcionários 
formados, dedicados e inspirados a desenvolver os estabelecimentos prisionais como centros de 
aprendizagem ao longo da vida.

É essencial promover a colaboração entre professores externos e educadores que são funcionários 
do sistema prisional. É claro que os desafios que um profissional de educação de adultos 
“externo” que vem trabalhar para o sistema de justiça criminal enfrenta são elevados. O ambiente 
de aprendizagem é único e desafiador: o objetivo principal de um estabelecimento prisional é 
manter os indivíduos recluídos, sendo que os aspetos práticos da reclusão deixam pouco espaço 
de manobra para o desenvolvimento da prisão como um ambiente de aprendizagem. Os próprios 
alunos adultos são particulares, possuindo em primeiro lugar o estatuto de infratores, com 
todas as regras e restrições associadas. A sua motivação para se envolverem em experiências 

10) São apoiados eventos para celebrar as conquistas dos alunos no seu estabelecimento 
prisional?

Depois de ter esta discussão pública com os cidadãos reclusos, com o staff, com o seu superior e 
principais stakeholders que apoiam o seu estabelecimento prisional, o próximo passo a adotar 
é olhar para as partes estruturais que necessitam do seu envolvimento para assim propiciar a 
aprendizagem em contexto prisional.
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de aprendizagem é alterada por isto. Devido ao isolamento dos diferentes ambientes prisionais, 
os professores que trabalham em contexto prisional tiveram poucas oportunidades de se 
reunir em redes para partilhar e discutir boas práticas. O pessoal envolvido com o processo de 
aprendizagem é misto: por um lado, temos professores que vêm de “fora” de organizações/ 
instituições de ensino e, por outro, professores que vêm de “dentro” do sistema de justiça 
criminal. Cada grupo tem diferentes condições de serviço e tende a ser fiel a diferentes culturas, 
tradições e éticas em relação à aprendizagem, ensino e formação. Mas esses são desafios que 
um profissional de educação de adultos “externo” não tem a noção. Além disso, existem muitos 
aspetos que enfatizam o contexto da educação prisional, as necessidades de formação da equipa 
e as possibilidades de criar um ambiente de aprendizagem positivo, no qual os cidadãos reclusos 
possam aprender e progredir.

3. Um igual estatuto entre o trabalho e a educação

Às vezes, as pessoas reclusas querem estudar, mas o trabalho ocorre ao mesmo tempo que as 
aulas e se a pessoa reclusa escolher estudar em vez de trabalhar, pode perder os seus rendimentos. 
Portanto, é necessário realizar mudanças políticas e governamentais, pois isto viola as Regras 
Penitenciárias Europeias (28.4): “A Educação não deve ter um menor estatuto do que o trabalho 
dentro do regime prisional e os reclusos não devem ser prejudicados financeiramente ou de 
outra forma por participarem na educação.”

1) Promover o mesmo direito ao trabalho e à educação;

2) Promover horários flexíveis;

4. Acesso ao ensino através da Internet

Embora as razões para limitar a comunicação das pessoas reclusas com o mundo exterior 
sejam óbvias, deve ser tecnologicamente possível desenvolver programas que permitam uma 
comunicação externa limitada e com acesso a aspetos-chave da web para a educação à distância 
destas pessoas.

5. Dar à Educação Prisional um Foco Estratégico

Alguns países da UE colocam a educação prisional nas margens de uma estratégia política 
nacional para a educação e aprendizagem ao longo da vida. 

A Regulamentação Prisional Espanhola incorpora no seu texto os avanços realizados na área da 
intervenção e tratamento de cidadaos reclusos, consolidando assim o conceito de tratamento 
mais em linha com as ciencias comportamentais e dogmáticas, sublinhando a componente 
socializadora, em detrimento do conceito clínico. Assim, a Regulamentação opta por uma 
conceção mais abrangente de tratamento, que não inclui apenas as atividades terapêuticas, 
mas também a formação, educação, trabalho, atividades recreativas, culturais e desportivas. 
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Assim, esta vê a reintegração da pessoa reclusa como um processo de formação geral da sua 
personalidade, dando-lhes instrumentos eficazes para a sua própria emancipação. Da mesma 
forma, nas regras internacionais, as Regras Mínimas para o tratamento de reclusos, adotadas 
pelo Congresso das Nações Unidas na Prevenção do Crime e Tratamento de Ofensores (1977) 
e as Regras Penitenciárias Europeias (2006), sublinham a importância de um programa com 
atividades educativas, desportivas e recreativas. 

A estas 6 recomendações, o projeto EESPIP adicionou mais algumas:

6. O envolvimento de todos os membros do staff

Todos os membros do staff têm de estar envolvidos na formação nos estabelecimentos prisionais, 
caso contrário, o programa não irá acontecer ou poderá ficar em risco. Tem sido proposta 
a criação de uma nova escala de “Intervenção e Tratamento” dentro do Órgão de Gestão das 
Instituições Privativas da Liberdade. O tratamento em contexto privativo possui uma natureza 
multidisciplinar; é constituído por profissionais com diversas formações básicas, tal como 
determinado na Legislação Penitenciária. A tendência europeia é unificar uma abordagem mais 
integrada entre os funcionários.

7. Colocar em prática algum tipo de formação para os funcionários do sistema 
prisional, trabalhando como mentores.

A melhoria da formação inicial do staff prisional é crucial para melhorar a educação estrutural nos 
estabelecimentos prisionais. Através dos dados recolhidos durante o projeto, percebeu se que a 
maioria do staff afirmou não existir nada sobre a educação e formação das pessoas reclusas na 
sua formação inicial, enquanto metade reportou não existir discussão de temas relacionados 
com as competências básicas, mentoria ou coaching.

Deve ser garantida uma atualização e acompanhamento da formação, a todos os funcionários, 
para assegurar a qualidade da formação. Como se verificou no IO2, existe uma grande disparidade 
entre os países parceiros e o seu investimento na formação do staff, após a aprovação no 
concurso. Por isso, o Sistema de formação necessita de se organizar, devendo ser implementados 
programas de reabilitação que visem criar competências e aumentar a responsabilização pessoal 
dos trabalhadores na reinserção.

É fundamental facilitar os sistemas de apoio emocional e mental, para que os cidadãos reclusos 
possam ser reintegrados e se possam desenvolver pessoalmente. Isto deve ser estabelecido 
com os funcionários que sejam alvo de formação, bem como com pessoal que desempenhe o 
papel de mentor/ coach dos cidadãos reclusos. Estes serão cruciais ao serem uma fonte de apoio 
mental e emocional, e ao monitorizar a sua evolução e o bem-estar. Isto pode ser organizado em 
colaboração com as organizações e com os voluntários (cartas para os cidadãos reclusos).
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O chefe dos guardas prisionais afirma que os cidadãos reclusos não são monitorizados, dentro 
dos estabelecimentos prisionais: “Não há acompanhamento. Os reclusos não têm ninguém lá. 
Depois, a violência instala-se no estabelecimento prisional, porque isto é um sistema fechado, 
de certa forma é mais agressivo do que o mundo exterior, os fracos são sempre penalizados em 
comparação com as pessoas que não estão recluídas.” (Gonçalves, 2016 as cited in Salesse et al., 
n.d., p.15).

• Melhorar a retenção: “Embora o pagamento de recompensas e de formação adicional 
sejam despesas anuais significativas, estes custos devem ser considerados juntamente 
com os elevados custos do atrito. Reduzir o desperdício, e criar uma força laboral com 
maior capacidade, pode representar o maior benefício no investimento nos trabalhadores” 
(Shilson-Thomas, 2020, p. 25).

• Melhorar a formação “O ministério da Justiça também reconhece que a qualidade da 
formação e das oportunidades de progresso podem ter um impacto positivo na retenção. 
Para os novos recrutas, a HMPPS encontra-se a rever o curso de formação inicial para 
os guardas prisionais, pensando numa forma de o tornar mais prático. Adicionalmente, a 
formação no trabalho pode ajudar a abordar lacunas de competências e a melhorar as 
relações entre os trabalhadores e as pessoas reclusas. Por exemplo, a Offender Management 
in Custody keyworkers, que trabalha na gestão de pequenos grupos de cidadãos reclusos, 
recebe formação específica para o seu papel. A formação “Five Minute Intervention” 
ensina Aos guardas prisionais como devem abordar comportamentos negativos com 
cidadãos reclusos, pela comunicação. Para melhorar a retenção dos guardas prisionais mais 
experientes, sobretudo nas celas fechadas, estes estão a ser incentivados para progredirem 
para papéis mais avançados. O Grupo de Guardas Prisionais mais avançados (band 4) tem 
mais oportunidades para formação especializada, e os mentores da formação inicial aos 
guardas prisionais são responsáveis por acolher novos recrutas. Este papel de mentor é 
particularmente motivador, tal como tem sido reportado pela HMPPS que afirma tem sido “a 
intervenção mais promissora” para melhorar a retenção dos novos trabalhadores prisionais. 
A cada novo nível de experiência, a formação deve preparar melhor o staff para a exigência 
dos seus papéis e criar oportunidades de progressão no Serviço” (Shilson-Thomas, 2020, p. 
26).

8. Melhorar a formação dos professores, preparando-os para a educação no contexto 
prisional 

A maioria dos professores que trabalha em contexto prisional, tem experiência apenas na 
comunidade. Assim, os professores alocados aos estabelecimentos prisionais  devem ser formados 
para saberem como adequar a educação ao contexto prisional, focando-se nas necessidades 
especificas da população reclusa (Coates, 2016; Steurer, 2020).  Existe um número de fatores que 
influenciam a compreensão e o desenvolvimento dos professores no contexto prisional, que 
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emergem do nosso trabalho, de experiências piloto e de revisão científica prévia. Esses fatores 
são também sumariados pelo Loncon Center of Excellence na formação de professores. Os fatores 
organizacionais incluem: o papel central do Diretor/Governador do Estabelecimento Prisional em 
determinar até que ponto um ambiente privativo pode ser gerido para criar condições positivas 
para a aprendizagem; a estrutura rígida e hierárquica em que a educação se enquadra e que acaba 
por não ser priorizada; os procedimentos de segurança; sobrelotação e movimento constante de 
cidadãos reclusos. Para além disto, os professores em contexto prisional não têm um estatuto 
profissional claramente definido nem vias claras para a empregabilidade. 

Os fatores culturais incluem o ambiente físico, confinado, limitado pelo tempo – totalmente 
diferente de outros ambientes. Isto cria um ambiente de aprendizagem instável, marcado por 
interrupções e descontinuidades. As circunstâncias externas têm um grande peso na vida dos 
cidadãos reclusos, tendo um impacto significativo nos seus sentimentos; e isto origina altos 
níveis de “carga emocional” que afetam a dinâmica de aprendizagem e ensino. Isto é, por outras 
palavras, um conflito entre a identidade relativamente frágil do cidadão recluso estudante e o 
estatuto dominante, legalmente imposto pelo estatuto de cidadão recluso. 

Os fatores pedagógicos incluem a descontinuidade nos padrões de aprendizagem individual 
e padrões flutuantes de participação. Os grupos de aprendizagem são frequentemente 
caraterizados por uma grande variedade de necessidades individuais, que requerem um maior 
grau de diferenciação do que geralmente é necessário em ambientes de ensino regular. Os 
cidadãos reclusos apresentam geralmente uma identidade frágil como formandos/as, e baixa 
autoestima, falta de confiança, e pobres competências básicas. Os professores têm acesso 
limitado aos recursos da internet, sendo assim para eles, difícil encontrar formas de tornarem os 
recursos pedagógicos e os conteúdos relevantes.  Um dos fatores que mais influencia o ensino 
e a aprendizagem é a necessidade de gerir e lidar com a “carga emocional”, as necessidades de 
apoio prático e emocional que os cidadãos reclusos trazem consigo para a sala de aula, e que 
influenciam quer o aluno quer o professor, bem como, o clima emocional na sala de aula em 
contexto prisional. 
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8. Conclusão

“A educação deve estar no coração do sistema prisional”. Se a educação é o motor da mobilização 
social, também é o motor da reabilitação da população reclusa. Com o objetivo de alcançar este 
objetivo, propomos as seguintes recomendações: 

Um grande investimento nos recursos humanos e económicos para evitar estabelecimentos 
prisionais sobrelotados. Melhores condições nos estabelecimentos prisionais e uma maior 
percentagem de trabalhadores por cidadãos reclusos, num ambiente que permita a todo o staff 
estar mais envolvido nos programas educacionais. 

Melhorar a formação do staff (competências interpessoais, mentoria). Isto pode ser feito de 
diversas formas, tais como pelos Dias de Formação Europeus. Para incentivar a formação dos 
trabalhadores prisionais, as horas que estes dedicam à formação devem ser contabilizadas como 
horas de trabalho, devendo, assim, ser pagas.

Informar e promover o acesso a Ferramentas de oportunidades europeias para a formação de 
jovens e adultos. Paralelamente à melhoria da formação dos trabalhadores prisionais, existem 
inúmeras oportunidades de formação ao nível europeu, para jovens e adultos. 

Necessidade de desenvolver programas de educação sócio educacionais, competências 
interpessoais e até mesmo da autoconfiança. Estes programas são especialmente importantes 
para lidar com as pessoas reclusas que se encontram, por exemplo, com comportamentos 
aditivos. Através da implementação destes programas educacionais, podem ser atendidas 
algumas das necessidades dos cidadãos reclusos mais vulneráveis. 

O Feedback e a Avaliação de todos os funcionários envolvidos: Os serviços prisionais e de 
reinserção, e as autoridades educativas devem administrar, de forma regular, questionários à 
população reclusa. Isto permitirá identificar as suas necessidades, e averiguar se as atividades 
educacionais oferecidas respondem a essas necessidades. Um problema oposto que surge desta 
recomendação é o do apoio recebido pelos profissionais para motivarem a aprendizagem pelos 
cidadãos reclusos. Os diretores dos estabelecimentos prisionais referiram no estudo que os 
funcionários recebiam formação neste sentido, enquanto os próprios funcionários referiram não 
receber qualquer tipo de formação relacionada com estas questões.
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