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Resumo 

O impacto da experiência de reclusão vai para além da sua principal figura – o recluso, 

gerando efeitos colaterais mais vastos, nomeadamente a nível social e interpessoal. O 

conhecimento destas implicações exige uma abordagem holista do fenómeno que 

considere, simultaneamente, os efeitos psicológicos, diretos e indiretos, gerados no recluso, 

mas também os efeitos da reclusão a nível dos contextos familiares deste. Assim, esta 

investigação propõe-se explorar o impacto da experiência de reclusão nas diferentes 

esferas de vida dos indivíduos que cumprem pena e nos seus familiares mais próximos, 

com particular incidência na esfera das relações afetivas e considerando o ponto de vista 

das companheiras. Atenta-se, de forma especial, ao modo como a reclusão afeta as 

dinâmicas relacionais em dimensões como a fidelidade, intimidade e sexualidade, 

abordando-se, ainda, a vivência da parentalidade pelos reclusos. Neste sentido, foram 

realizados dois estudos distintos. Num primeiro estudo, em que participaram seis reclusos 

masculinos do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, todos eles pais e estando 

atualmente envolvidos numa relação, os resultados apontam para uma perceção 

marcadamente negativa da experiência de reclusão, apesar da maioria também encarar a 

mesma como uma oportunidade de mudança nas suas vidas. O afastamento dos filhos e da 

companheira, assim como a noção das implicações da reclusão para a vida dos familiares 

mais próximos surgem como os principais fatores na base da perceção negativa do 

encarceramento. A perceção do apoio externo disponível e as visitas recebidas em meio 

prisional surgem, por outro lado, como aspetos que ajudam a minimizar as “dores da 

reclusão”. Num segundo estudo, realizado com as companheiras de dois dos participantes, 

observa-se que, apesar de também elas percecionarem a reclusão do elemento masculino 

do casal como uma oportunidade de mudança positiva no futuro da vida a dois, 

prevalecem, sobretudo, vivências de carga emocional negativa decorrentes do confronto 

com as limitações de um quotidiano mais solitário e, cumulativamente, mais exigente no 

plano do sustento financeiro do lar e da educação dos filhos. Em suma, os resultados 

evidenciam o impacto negativo que a experiência de reclusão tende a produzir diretamente 

sobre quem cumpre pena, e indiretamente sobre os que sofrem as privações secundárias da 

reclusão mostrando a importância do planeamento de intervenções psicológicas em meio 

prisional que possam contemplar temas tão importantes como a conjugalidade e 

parentalidade e envolver figuras significativas da rede familiar de apoio. 
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  Palavras-chave: reclusão masculina, conjugalidade, parentalidade 

Abstract 

The impact of the imprisonment experience goes beyond its main subject – the prisoner 

himself, causing a wide range of side effects, namely in terms of his social and personal 

relationships. One’s awareness of these implications requires a holistic approach, which 

must consider simultaneously the direct and indirect psychological effects that occur in the 

prisoner as well as the imprisonment effects as far as his family is concerned. So, the aim 

of this study is to explore the impact of the imprisonment experience in the different areas 

of the prisoner’s and of his closest relatives’ life, focusing particularly on the emotional 

relationships and considering the partners’ point of view. Special attention is paid to the 

way how imprisonment affects the relationship dynamics, concerning fidelity, intimacy 

and sexuality, and considering the prisoners’ parental experience as well. Having this in 

mind, two different studies were carried out. In the first study, in which six male prisoners 

– from Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo - all parents currently with a 

relationship took part, the results point out an extremely negative perception of the 

imprisonment experience, though the majority also considers it to be an opportunity of 

change in his lives. The distance from partners and children and the consciousness of the 

implications it has in their closest relatives’ life are the main reasons for the negative 

perception of imprisonment. On the other hand, the awareness of the available external 

support and the visits they have inside the prison are the factors that contribute to minimize 

the pain of being a prisoner. In a second study, in which the partners of two participants 

involved in the first study took part, one can notice that although the imprisonment of the 

male element is also regarded as an opportunity of change in their future life as a couple, 

there is, above all, a very negative emotional impact due to loneliness, the lack of financial 

support and the absence as far as the children’s education is concerned. Summing up, the 

results point out the negative impact that the experience of imprisonment has directly on 

those who are prisoners and indirectly on those who feel its side privations, which shows 

the importance of planning psychological intervention in prisons that can consider 

important issues such as married and parental lives and involve significant figures from the 

relatives chain of support. 

 

  Key words: male imprisonment, married life, parental life 
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Resumé 

L’impact de l’expérience de l'emprisonnement va au-delà de son personnage principal - 

le reclus -, en étant la cause d’effets secondaires plus larges, en particulier, dans le domaine 

social et interpersonnel. La connaissance de ces implications exige une approche holistique 

du phénomène qui prend en compte, simultanément, les effets psychologiques, directs et 

indirects, provoqués sur le reclus, mais aussi les effets de l'isolement, par rapport au 

contexte de la famille de celui-ci. Ainsi, cette étude se propose d'exploiter l'impact de 

l'expérience de l'emprisonnement dans les différentes sphères de la vie des individus qui 

ont été condamnés, bien que les effets sur leur famille, avec un accent particulier dans le 

domaine des relations affectives, surtout le point de vue de leurs compagnes. On remarque, 

très spécifiquement, la façon dont l'incarcération affecte les dynamiques relationnelles au 

niveau des dimensions fondamentales telles que la loyauté, l'intimité et la sexualité, en 

faisant aussi une approche de l'expérience de la parentalité par les détenus. Dans ce sens, 

deux études distinctes ont été réalisées. Dans une première étude, impliquant six détenus 

du sexe masculin de la  prison de « Santa Cruz do Bispo », étant tous parents et 

actuellement  impliqués dans une relation affective, les résultats montrent une perception 

très négative de l'expérience de l'emprisonnement, bien que la plupart d’entre eux 

considère, également, que l’emprisonnement représente une opportunité de changement de 

leur vie. L'éloignement de leurs enfants et de leur compagne, ainsi que la notion des 

conséquences de l'emprisonnement à perpétuité pour la vie de la famille la plus proche, 

apparaissent comme les principaux facteurs à l’origine de la perception négative de la 

réclusion. La perception de l'aide extérieure disponible et les visites reçues en prison 

représentent, toutefois, les aspects qui aident à minimiser les «douleurs de 

l'emprisonnement». Dans une seconde étude, réalisée avec les compagnes de deux des 

participants, on constate que, d’une part, elles envisagent aussi l'isolement de l'élément 

mâle du couple comme une opportunité de changement positif dans l'avenir de la vie 

ensemble ; mais, d’autre part, il prédomine, surtout, des expériences émotionnelles 

négatives, résultant de la confrontation avec les limites d'un quotidien solitaire et, 

cumulativement, plus exigeant au niveau du support financier de la maison et de 

l’éducation des enfants. En conclusion, les résultats montrent l'impact négatif que 

l'expérience de l'emprisonnement tend à produire directement sur celui qui est emprisonné 

et, indirectement, sur ceux qui souffrent les privations secondaires de l'emprisonnement. 

En outre, les résultats montrent aussi l'importance de la planification d’interventions 
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psychologiques au sein des prisons, qui puissent inclure des sujets aussi significatifs que la 

conjugalité et la parentalité, bien qu’impliquer des figures du réseau d’appui familial. 

 

  Mots-clés : réclusion masculine, conjugalité, parentalité 
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Introdução 

 

A prisão, enquanto “instituição total” (Goffman, 1974), sofreu algumas alterações até 

aos dias de hoje, sendo que a sua versão contemporânea mostra-se já mais aberta ao 

exterior (Cunha, 2004). Quem se encontra nos seus meandros, os reclusos, apresentam 

também eles diferenças em relação ao passado: atualmente, as prisões albergam um 

elevado número de pessoas que, pela sua pertença a bairros sociais desfavorecidos, 

partilham uma rede de conhecimentos (Cunha, 2004) que torna permeável a barreira 

entre o mundo exterior e o que vai dentro dos muros da prisão, alterando a textura do 

meio prisional e talvez o impacto da experiência de reclusão. 

Na perspetiva dos condenados, a pena de prisão tem-se revelado uma experiência 

marcante pois, para além das implicações psicológicas negativas para o próprio recluso 

(Haney, 2001; Travis & Waul, 2003), tende, igualmente, a gerar efeitos colaterais de 

alcance social mais vasto (Carmo, 2009). Neste âmbito, são vários os autores que 

consideram os outros membros da família como vítimas do processo de reclusão de um 

parente próximo, designadamente Comfort (2003) que se refere a essas outras pessoas 

como “quase-reclusos”, ou seja, indivíduos que sofrem de “prisionização secundária”. 

Em particular, a companheira do indivíduo encarcerado pode experienciar uma 

dinâmica familiar diferente, resultante tanto da sobrecarga com a educação dos filhos, 

como dos problemas financeiros, do afastamento físico do elemento da díade casal, do 

estigma social, entre outros fatores que se traduzem num impacto que, dependendo dos 

casos, pode ser mais ou menos intenso.  

O presente estudo tem como principal objetivo analisar o impacto da reclusão nas 

figuras próximas do recluso, em particular, na sua atual companheira, valorizando, 

especialmente, a perceção de impacto nos filhos e as características da relação conjugal, 

antes e durante a pena. Os resultados desta investigação poderão revelar-se importantes 

para a avaliação das normas vigentes dentro dos Estabelecimentos Prisionais no que 

concerne a este tema e, possivelmente, contribuir para o aperfeiçoamento das mesmas, 

bem como poderão revelar-se úteis na, ainda tão escassa, prática clínica do psicólogo 

em contexto prisional, salientando-se a importância de contemplar a família dos 

reclusos nas práticas de intervenção psicológica que aí possam ser implementadas. 

O presente estudo encontra-se organizado em quatro diferentes capítulos. No 

primeiro, referente ao Enquadramento conceptual, são focadas questões como a prisão e 

quem, em Portugal, se encontra no seu interior, assim como o impacto da experiência de 
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reclusão no indivíduo encarcerado e na sua família, em particular, a companheira. 

Relativamente ao segundo capítulo, a Metodologia, é revelado o procedimento da 

investigação, seja os objetivos, participantes e instrumentos utilizados. A Apresentação 

dos resultados, dividida em dois grandes grupos referentes aos reclusos e companheiras, 

e disposta por categorias e subcategorias de forma a clarificar a informação, encontra-se 

no terceiro capítulo. No que concerne ao último, o quarto, pode aceder-se à Discussão 

de Resultados, onde são comparados os resultados desta investigação com a literatura 

existente sobre o tema.  
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Capítulo I. Enquadramento conceptual 

 

1. As prisões 

 

Segundo Goffman (1974), que atribuiu à prisão a definição de “instituição total”, os 

estabelecimentos prisionais representam “estufas para mudar pessoas” (p. 22), criadas 

para proteger a comunidade e o seu bem-estar, com características muito próprias, 

dentre as quais o isolamento de quem nelas habita, estabelecendo um corte com o 

mundo externo. Nesta lógica, as barreiras que separam as diferentes esferas de vida de 

um indivíduo colapsam, estando sujeitas a uma gestão comum, existindo apenas um 

único espaço onde são realizadas, dentro de horários pré-estabelecidos pela instituição.  

Também Foucault (1987) afirma que a prisão deve ser um aparelho disciplinar 

exaustivo, tendo a seu cargo todos os aspetos do indivíduo e sendo feita de uma 

disciplina incessante que remodela quem nela se encontra, exercendo influência nas 

suas relações familiares, económicas, entre outras. O mesmo autor refere que ao privar 

os indivíduos de liberdade, promove o isolamento, rompendo com as relações que não 

são controladas pelo poder instituído, e usa a solidão enquanto instrumento positivo de 

reforma pelo tempo dado à reflexão.  

A fronteira criada entre o “mundo doméstico e o mundo institucional” impossibilita 

as vivências quotidianas da vida familiar, ao mesmo tempo que cria uma tensão 

persistente, usada no controle dos reclusos. Esta rutura profunda é, segundo Goffman 

(1974) a primeira mutilação do eu, agora despojado dos seus papéis anteriores, de onde 

se salienta o papel de par romântico e o de pai. No primeiro caso, o facto de a prisão 

negar as oportunidades para relações heterossexuais pode causar medo de perda da 

masculinidade; no segundo caso, apesar de alguns papéis poderem vir a ser recuperados, 

a impossibilidade de participar no crescimento dos filhos pode ser sentida como uma 

perda irreparável. 

Contudo, as mudanças no sistema prisional, seja ela determinada por aspetos como a 

penetração dos media, os fluxos materiais ou os hétero-controlos, levam a que as prisões 

já não correspondam “aos velhos clichés”, havendo autores que questionam a 

adequação do modelo de Goffman
1
 (Cunha, 2004). Da mesma forma que a prisão sofreu 

alterações, também os reclusos que nela cumprem pena são agora um grupo 

                                                           
1
 Prisão enquanto “instituição total” (Goffman, 1974). 
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homogéneo, que partilha o seu background cultural. Em 1997, Cunha (2004) regressa a 

uma grande cadeia feminina
2
 e encontra um perfil da população reclusa assente na 

pobreza bastante vincada e nos crimes de droga; e redes de parentesco e vizinhança 

dentro do meio prisional. Este facto pode ser explicado pela detenção “sobretudo de 

indivíduos das franjas sociais mais desfavorecidas” (Fernandes & Silva, 2009; p. 32) ao 

serem realizadas intensas rusgas nos bairros pobres, que leva ao interior da prisão 

familiares, amigos e vizinhos (Cunha, 2008; Cunha, 2004; Cunha, 2003). Por este 

motivo, os filhos de reclusos podem “desaguar em instituições de acolhimento”, uma 

vez que os fenómenos de encarceramento coletivo podem sobrecarregar os mecanismos 

de entreajuda (Cunha, 2004; Cunha, 2003).  

De modo geral, e tal como Cunha (2003) refere “a prisão banalizou-se no bairro” 

(p.6), sendo uma realidade vulgar no quotidiano destas zonas, pelo que o estigma é 

agora muito mais estrutural pela pertença a um bairro mal conotado, do que 

circunstancial pelo facto de se ser recluso (Cunha, 2004). Esta é uma das razões pelas 

quais é, agora, difícil distinguir o estigma da reclusão do estigma da pobreza, ou etnia e, 

consequentemente, da exclusão social (Codd, 2008). Talvez, também por  isso, Megan 

Comfort (2008) se refira à prisão como a “primeira instância de serviços sociais” para 

homens pobres. 

Mas antes mesmo do efeito destes estigmas se fazerem sentir em máxima extensão, 

como acontece no regresso à liberdade, a prisão acarreta, logo à partida, e pelo seu 

próprio modo de funcionamento, algumas outras consequências não negligenciáveis 

tanto para o recluso como para aqueles que o acompanham nesta experiência. Com 

efeito, o afastamento físico do exterior, o estar isolado do mundo externo e a existência 

impedida de uma esfera privada de liberdade e autonomia para gerir as interações, assim 

como a absorção, por parte da prisão, de todas as esferas de vida do recluso, fazem da 

prisão um “satélite doméstico”, um sítio alternativo para a representação da vida 

“privada”. Tanto para os reclusos como para as famílias, o ambiente prisional passa a 

constituir-se como o único cenário possível de encontros, celebrações e romance. Este 

trabalho de investigação procura, justamente, atender ao modo como os reclusos e as 

suas companheiras encaram esta(s) circunstância(s) das suas vidas.    

 

2. Caracterização dos reclusos em Portugal 

 

                                                           
2
 Estabelecimento Prisional de Tires. 
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Conforme dados apresentados pela Direção Geral dos Serviços Prisionais, a 31 de 

dezembro de 2012, a população reclusa era maioritariamente masculina (n=12856), 

sendo que destes a maioria era de nacionalidade portuguesa (n=10429) (DGSP, 2012a).  

Relativamente à faixa etária dos reclusos masculinos de nacionalidade portuguesa, 

esta encontra-se, sobretudo, no intervalo dos 30 – 39 anos, onde está o maior número de 

indivíduos (n=3500), seguido pelo intervalo dos 40 – 49 anos (n=2394) e, em terceiro 

lugar, o intervalo dos 25 – 29 anos (n=1775) (DGSP, 2012b). 

No que concerne ao tipo de crimes cometidos pela população reclusa masculina e de 

nacionalidade portuguesa, são praticados um total de 2252 crimes relativos a 

estupefacientes, dos quais 1991 dizem respeito ao crime de tráfico (DGSP, 2012c). 

Em relação ao nível de instrução dos reclusos masculinos portugueses, a maioria 

possui o ensino básico, secundário, superior ou outros cursos (n=9.598), mais 

especificamente: 1º Básico (1º,2º, 3º e 4º anos), 3.304; 2º Básico (5º e 6º anos), 2.895; 3º 

Básico (7º, 8º e 9º anos), 2.455; Secundário (10º, 11º e 12º anos), 843; Superior, 91 e 

Outros cursos, 10 (DGSP, 2012d). 

Apesar de disponibilizar uma vasta informação, a DGSP não refere dados estatísticos 

acerca do estado civil dos reclusos e do número de filhos dos mesmos. Contudo, um 

estudo feito em Portugal por Torres e Gomes (2002) mostra que, numa amostra 

composta por 2057 indivíduos reclusos de ambos os sexos, os solteiros representam 

50,8%, os casados 20% e os que se encontravam em união de facto 14,4%, sendo estas 

as situações mais representativas.  

Na mesma amostra
3
, cerca de 44,4% dos reclusos masculinos viviam com a 

companheira e 19,8 % viviam com os filhos, podendo existir indivíduos que preenchem 

as duas condições. Assim, é possível verificar que estes estavam inseridos em redes de 

relações familiares próximas. Os resultados encontrados salientam ainda que, embora os 

solteiros sejam o grupo de maior expressão, tal facto não significa que não vivam em 

situações de conjugalidade. O mesmo estudo revela que a maioria dos reclusos 

masculinos tem filhos
4
 (55,7%). 

Mais tarde, Torres (2008) replica o estudo realizado em 2001 por Torres e Gomes 

(2002) e observa que se mantém a tendência, sendo a maioria dos reclusos do sexo 

masculino, jovem e com situação conjugal solteiro ou a viver em união de facto.  

 

                                                           
3
 Base=2057; Casos válidos=2049. 

4
 Base=2057; Casos válidos=2029. 
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3. Impacto no Recluso 

 

O termo «institucionalização» é usado para descrever o processo pelo qual os 

reclusos são moldados e transformados pelo ambiente institucional em que vivem. 

Algumas vezes chamado «prisionalização» quando ocorre em ambiente correcional, este 

processo envolve um set único de adaptações psicológicas que tipicamente ocorrem – 

em vários graus – em resposta às exigências na vida da prisão (Goffman, 1974). Este set 

único de contingências e pressões, definido por Sykes (1958) como as “dores da 

reclusão” exige que os reclusos reajam e se adaptem para sobreviver à experiência de 

reclusão, podendo criar hábitos de agir e pensar extremamente disfuncionais no mundo 

exterior (Travis & Waul, 2003). 

Wildeman e Western (2010) referem que o ambiente frequentemente brutal das 

prisões pode prejudicar a saúde mental, produzindo consequências a nível do sucesso no 

mercado de trabalho, na estabilidade da relação e na qualidade parental. Neste sentido, 

Travis e Waul (2003) afirmam que os efeitos psicológicos advindos da experiência de 

reclusão podem variar de indivíduo para indivíduo, sendo frequentemente reversíveis, 

existindo, contudo, reclusos nos quais a mudança é permanente. Um conhecido efeito é 

a apatia emocional crónica, desenvolvida pela tentativa de esconder constantemente os 

sentimentos e que debilita as interações sociais e relações íntimas. Também a falta de 

controlo interpessoal que caracteriza o ambiente da prisão, à qual é necessária uma 

adaptação funcional, torna o investimento nas relações imprevisível e arriscado. 

Como anteriormente visto através dos estudos de Torres e Gomes (2002) e Torres 

(2008), a maioria dos reclusos masculinos portugueses têm filhos, o que leva ao 

aparecimento de uma outra importante componente – a parentalidade e o impacto que 

esta tem sobre os indivíduos em tempos de reclusão. Assim, um estudo recente sobre 

reclusos com filhos (Arditti, Smock & Parkman, 2005) mostra que muitos sentem uma 

total falta de poder para levar a cabo as suas funções parentais. Em particular, os 

reclusos expressam incapacidade de preencher os seus papéis de pai nas áreas de 

proteção, suporte, orientação e disciplina. Para os participantes neste estudo, a prisão 

tornou-se uma barreira à paternidade e, consequentemente, a perda de controlo é 

percebida como “tirar a um homem a sua identidade enquanto pai” (p. 276). Outros 

estudos mostram que a incapacidade do recluso em ser pai das suas crianças conduz a 

sentimentos de falta de poder, baixa autoestima e a sentir-se pessoalmente desvalorizado 

(Hairston, 2001a). 
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Zuckerman e Wright (2010) revelam que pais reclusos expressam um imenso 

desespero pela incapacidade de estarem com os seus filhos e descrevem sentimentos de 

amor e cuidado pelos mesmos. Estes sentimentos levam os pais reclusos a terem alguns 

comportamentos específicos na tentativa de protegerem o bem-estar emocional e 

psicológico das crianças. Um exemplo disto é o erro cometido frequentemente, tanto 

pelo recluso como pela família, em mentir às crianças acerca da reclusão do pai (Purvis, 

2011), dizendo que este está longe por se encontrar em trabalho, escola ou tropa 

(Hairston, 2001b). A frequência deste comportamento é maior se a criança for nova e 

incapaz de compreender a noção de reclusão (Purvis, 2011). Contudo, apesar das 

intenções serem boas, estudos indicam que as crianças que sabem a verdade lidam 

melhor com a reclusão do pai do que aquelas que não a sabem (Dawson, Brookes, 

Carter, Larman & Jackson, 2013), podendo algumas das razões serem o facto de, desta 

forma, existir espaço para falar sobre os sentimentos (Mazza, 2002 citado por Codd, 

2008), para explorar os desejos de contacto com o pai e ajudá-la a lidar com o estigma 

(Dawson et al., 2013).  

Embora existam estudos científicos que revelam que há aspetos positivos no 

envolvimento e na vinculação das crianças a adultos que se preocupem com elas e 

efeitos negativos na disrupção da família e ausência do pai (Hairston, 2001b), muitos 

dos reclusos não querem que os seus filhos os visitem na prisão e/ou não fazem esforço 

para os contactar, motivados pela crença de que quem ficou com a custódia da criança 

não vê com agrado este contacto ou porque julgam que a visita é demasiado dolorosa 

em termos emocionais (Hairston, 1991b citado por Hairston, 2001b). Outros pais, 

erradamente, acreditam que não há nada que possam fazer pelos seus filhos a partir da 

prisão e que lhes podem dar tudo assim que termine a pena (Hairston, 2001b).  

Não obstante, quando o pai é encarcerado, para trás deixa a família e os filhos com a 

necessidade de lidar não só com a separação mas também com o estigma social e a 

perda de suporte financeiro (Arditti, 2005). Estas crianças têm mais probabilidade do 

que aquelas sem pais presos de fazerem parte de grupo étnico minoritário (Glaze & 

Maruschak, 2008), serem expostas ao consumo ilegal de droga por parte dos pais 

(Mumola, 2000) e viver em condições de extrema pobreza (Phillips, Burns, Wagner, 

Kramer & Robbins, 2002).  

Em suma, apesar de a reclusão obrigar os reclusos a abandonar a sua liberdade e a 

autonomia de fazer as próprias escolhas e tomar decisões, o que requer um ajuste 

doloroso que alguns nunca aceitam (Travis & Waul, 2003), alguns estudos referem que 
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a experiência de reclusão pode mudar o comportamento do homem para melhor, 

revelando a investigação etnográfica que, por exemplo, a prisão oferece aos reclusos o 

tempo necessário para pensarem como e porquê devem “fazer as coisas certas”, 

podendo ter também um efeito positivo nos que consumiam substâncias psicoativas ao 

limitar o uso das mesmas e ao proporcionar o seu tratamento (Western & Wildeman, 

2010). 

 

4. Impacto na Família 

 

As famílias dos reclusos não são um grupo homogéneo, apesar de a literatura se focar 

muito ainda na família heterossexual, usualmente envolvendo um pai recluso e uma mãe 

jovem não-reclusa que cuida dos filhos pequenos (Boswell & Wedge, 2002), sendo este 

o modelo dominante de “família do recluso” (Codd, 2008).   

O impacto da reclusão nas famílias tem sido conceptualizado como uma forma de 

crise familiar (Fishman, 1990, citado por Hairston, 2001b), perda e desmoralização 

(Schneller, 1976, citado por Hairston, 2001b) e vitimização das crianças (Bloom & 

Steinhart, 1993). Um dos muitos aspetos que contribui para essa crise é, por exemplo, a 

separação traumática que conduz ao desmembramento da família, sendo que alguns 

estudos científicos afirmam que perder um parente para a prisão é ainda mais 

desmoralizante para a companheira e filhos do que uma perda resultante de morte 

(Miller, 2006; Phillips & Gates, 2011).  

A maior parte dos reclusos são membros de famílias, parentes ou pertencem a redes 

de amigos (Paylor & Smith, 1994, citado por Codd, 2008) e, por isso, percebe-se o 

impacto que a reclusão traz a quem está próximo do recluso. Enquanto este sofre os 

efeitos primários da detenção e da privação de liberdade, as famílias vivem as suas 

vidas na sombra da prisão, podendo ser mais afetadas do que o próprio recluso, 

dependendo das mudanças sociais e do clima penal (Codd, 2008).  

Como refere Megan Comfort (2002), a família acaba por viver a sua vida familiar em 

múltiplos lugares, entre os quais a prisão, sendo que para muitas delas a reclusão é um 

desafio para as suas relações, embora nem sempre se traduza no fim das mesmas (Codd, 

2008). Alguns autores (Bearse, 2008; La Vigne, Naser, Brooks & Castro, 2005; Naser 

& Visher, 2006) defendem que os laços familiares podem trazer benefícios para os 

reclusos e para a sua família em vários pontos durante o cumprimento da sentença e, 

para os homens, pode também desempenhar um importante papel na prevenção da 
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recidiva. Contudo, a reclusão pode afetar negativamente as relações familiares pelo 

facto de os reclusos não se encontrarem em liberdade e de o contacto com a família ser 

restrito, podendo mesmo ser qualificada como uma fonte de disrupção nas relações (La 

Vigne et al., 2005). Laing (2003, citado por Codd, 2008) refere que Broasky (1975) 

defende que relações familiares fortes tendem a tornar-se melhores e relações familiares 

más tendem a piorar, continuando no padrão que existia antes da reclusão (Swan, 1981, 

citado por Codd, 2008).  

As famílias dos reclusos são, em muitos casos, a personificação de múltiplas 

privações e desafios socioeconómicos (Walker & McCarthy, 2005). Neste sentido, as 

dificuldades económicas que as famílias experienciam como resultado da reclusão 

podem acentuar o impacto sofrido pela mesma, isto é, com a detenção da figura reclusa 

pode ocorrer a perda de rendimento da mesma, existem despesas associadas à defesa 

criminal, custos em manter o contacto durante a reclusão e em manter o próprio recluso 

enquanto está na prisão, podendo ainda as famílias enviarem, voluntariamente ou a 

pedido, dinheiro para o recluso. Assim, as dificuldades financeiras são ainda maiores 

quando se tenta manter o recluso como membro da família (Hairston, 2001b), mesmo 

estando este a viver noutro lugar (Western & Wildeman, 2010). Uma forma encontrada 

pelos reclusos para minorar os efeitos da reclusão, no campo financeiro, é trabalhar 

dentro dos muros da prisão. Todavia, segundo Cunha (2008), o trabalho, nos dias de 

hoje, não está disponível para todos e existe uma longa espera até algo ser conseguido.  

Como já referido, manter o contacto com o recluso torna-se dispendioso. No entanto, 

a investigação revela a alta importância deste contacto fomentar a união, especialmente 

na relação pai-filho, desempenhando os laços familiares um papel de relevo na 

promoção da reentrada bem-sucedida em comunidade dos reclusos e, 

consequentemente, a diminuição da probabilidade de recidiva (Codd, 2008; Bearse, 

2008; Castre et al., 2005; Naser & Visher, 2006).  

No entanto, se as evidências são claras quanto ao facto de os laços de suporte 

familiar serem benéficos para os reclusos durante a pena, escasseiam estudos acerca do 

bem-estar das famílias não podendo ser assumido que o contacto seja também benéfico 

para os membros da família que se encontram no mundo exterior (Codd, 2008). Neste 

sentido, e como Comfort (2003) refere, os familiares e amigos dos reclusos estão 

sujeitos aquilo que chama de “prisionização secundária”, assumindo um estatuto de 

quase-reclusos, ou seja, eles encontram-se no espaço físico e simbólico da prisão e 

começam a ser definidos e dirigidos na relação com a mesma, tornando-se, embora que 
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temporariamente, pessoas não livres, uma “categoria peculiar de reclusos”. Para além 

disto, quando a família visita a prisão pode ser estigmatizada, facto agravado pela 

exposição pública à qual está sujeita (Codd, 2008). 

Estas mesmas famílias são socialmente marginalizadas como famílias estigmatizadas 

de reclusos mas, dependendo do crime e da prevalência da taxa de reclusão do meio 

onde vivem, estas podem não ser objeto de estigma social ou hostilidade por parte da 

vizinhança, podendo, inclusivamente, os vizinhos, parentes e amigos ajudar a lidar com 

a situação, providenciando babysitting e cuidando das crianças aquando das visitas, 

contribuindo monetariamente (Codd, 2008) e oferecendo transporte para a prisão, uma 

vez que membros de diferentes famílias pertencentes a bairros sociais desfavorecidos 

viajam juntos até aos estabelecimentos prisionais (Cunha, 2008).  

Todavia, o impacto negativo pode não advir puramente da reclusão, podendo ser 

provocado por um conjunto de outros aspetos que tornam particular esta experiência 

específica, sendo eles a pobreza, problemas domésticos, solidão, estigma social e 

problemas práticos associados à separação (Codd, 2008). 

 

4.1. Impacto na Companheira 

 

A reclusão contribui também para a dissolução das relações amorosas. Mesmo que 

não impeça a formação de relações estáveis, os seus efeitos são substanciais e fazem 

aumentar o risco de divórcio e separação, assim como o número de crianças que 

crescem em famílias frágeis (Western & Wildeman, 2010).  

Estudos etnográficos sugerem que os custos sociais e emocionais de ter um 

companheiro preso são grandes. Considerando um primeiro efeito, a reclusão do 

companheiro pode conduzir à depressão que, junto com o isolamento, e quando 

combinados com a pobreza, podem comprometer o bem-estar da mulher (Western & 

Wildeman, 2010). 

De um ponto de vista feminino, a evidência de que as mulheres são profundamente 

afetadas pela reclusão do companheiro é incontestável. No entanto, a forma como a 

experiência de reclusão do companheiro é vivenciada pelas mulheres difere: existem 

mulheres que a encaram cheias de força, poder e determinação e mulheres intimidadas, 

deprimidas e doentes (Codd, 2008) como consequência dos elevados níveis de stresse e 

ansiedade a que estão expostas (Lowenstein’s, 1984, citado por Codd, 2008). 



11 
 

Com a reclusão, é negada aos casais a intimidade sexual e o estar presente nas 

interações do dia a dia, experiências e partilhas que sustentam a relação adulta 

(Hairston, 2001b). Apesar do conceito de intimidade se revelar o mais abrangente e 

mais complexo de todos os elementos estruturais de uma relação conjugal, emergem 

aspetos comuns às diversas definições, com destaque para os sentimentos de 

proximidade (Laurenceau, Feldman & Rovine, 2005). Com efeito, estes elementos, 

juntamente com outros de igualmente importantes, como a partilha de sentimentos e de 

afeto reciproco, a confiança e a coesão para que a relação se mantenha e perdure no 

tempo (Praguer, 1995 citado por Duarte, 2011), fazem parte de um processo que o casal 

vai coconstruindo numa atmosfera de comunicação positiva em que ouvir e aceitar o 

outro são componentes essenciais (Duarte, 2011) sendo esse um processo que a prisão 

pode disromper de forma significativa. 

Todavia, para alguns casais este tempo de encarceramento é transformado no que 

Fishman (1990, p.162, citado por Comfort, 2007) chama «namoro renovado» que, em 

grande parte, poderá ser contrastante e favorecer até o sentido da vida doméstica e da 

interação quotidiana fora da prisão. Paradoxalmente, a permanência de ligações para 

além e no interior das fronteiras penais aprisiona os laços íntimos, tornando, em muitos 

casos, o meio correcional um instrumento regulador que – apesar de exigir um enorme 

sacrifício, humilhação e controlo – se torna parte integrante do funcionamento das 

relações (Comfort, 2007).  

Referida anteriormente a importância de manter o recluso em contacto com a família, 

compreende-se que as visitas sejam um meio primário, encontrado pelas companheiras, 

para combaterem a “institucionalização” do elemento recluído do casal, aproveitando 

essas ocasiões para fornecerem um intenso suporte emocional e reafirmarem a ligação 

do companheiro ao mundo exterior (Comfort, 2002). Para as próprias companheiras, as 

visitas parecem poder ser uma fonte de antecipação, felicidade, stresse e/ou tristeza 

(Christian, 2005). 

Se, em alguns casos, a separação por motivo de reclusão pode exacerbar as 

dificuldades pré-existentes na relação (Klein, Bartholomew & Hibbert, 2002), outras há 

em que o romance intensificado pela separação, o aumento da tensão sexual por 

interdição, e os scripts culturais para que as mulheres auxiliem os companheiros e 

demonstrem fidelidade, resulta numa forma de intimidade curiosa que encontra o seu 

auge quando o homem é mantido geograficamente afastado mas emocionalmente 

disponível. É ainda devido a esta fidelidade e ao amor que sentem pelo companheiro 
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que muitas mulheres relatam que permanecem sexualmente abstinentes, afirmando os 

seus papéis de género tradicionais e suprimindo as suas necessidades sexuais por 

períodos longos de tempo (Comfort, Grinstead, McCartney, Bourgois & Knight, 2010).  

A este propósito, encontra-se o pressuposto de amor fusional
5
, presente nas culturas 

ocidentais, em que “as pessoas podem associar a exclusividade ao amor: o que perturba 

mais na infidelidade é pensar que o envolvimento com outrem manifesta uma 

diminuição ou mesmo ausência de amor – o amor será então uma questão central da 

fidelidade” (Castro, Coimbra & Poeschl, 2006, p.43). 

No entanto, se várias são as consequências negativas que a reclusão do companheiro 

pode trazer à vida da mulher - como o afastamento físico do homem, o estigma social e 

as dificuldades económicas que podem ter de enfrentar e que podem obriga-las a 

trabalhar durante horas e a ter dois empregos, em busca da reorganização e 

reestruturação das dinâmicas familiares, e colocando até, por vezes, as suas crianças em 

risco por falta de supervisão (Aaron & Dallaire, 2010) –, esta mesma experiência 

também pode ter um efeito positivo nos casos em que interrompe a exposição a agentes 

stressores domésticos
6
, tais como alcoolismo, abuso de drogas, envolvimento na 

economia de rua ou violência doméstica (Comfort, 2002), trazendo à mesma algum 

controlo sob a sua vida (Comfort, 2008).  

Assim, segundo Comfort (2002), a mulher cujo companheiro se encontra recluído 

pode encontrar-se segura, embora que solitária, liberta da tirania doméstica, mas 

deliberadamente sujeita ao controlo correcional, junta na relação mas separada pelos 

muros da prisão, sendo agora a sua vida familiar construída entre o lugar doméstico e 

correcional e a sua relação íntima como que “institucionalizada”, restrita às regras e 

limites estabelecidos pela prisão. 

 

                                                           
5
Torres (2002) distingue três configurações empíricas acerca da conjugalidade – conjugalidade 

“institucional”; conjugalidade “fusional” e “conjugalidade “associativa”. Focando apenas a 
conjugalidade “fusional”, que se revela socialmente mais abrangente, sendo prevalecente em gerações 
mais jovens, esta tem como base e manutenção da união conjugal o amor romântico, constituindo a 
vida a dois uma aposta que dá sentido à vida de cada elemento da díade casal. Não obstante, os filhos 
surgem como um projeto do casal, uma realização expressa do sentimento amoroso comum, em que o 
centramento familiar tende a contemplar a relação conjugal e parental.  
6
Sabe-se que estes agentes stressores de vida, como o uso de substâncias, “contribuem em cerca de 

20% para o aumento da violência conjugal e familiar, situação agudizada pelo facto de tanto a família 
como a sociedade estarem mal preparadas para lidar com os mesmos na medida em que cada vez mais 
são células isoladas e em que a sociedade não apresenta alternativas de apoio comunitário 
consistentes” (Cano & Vivian, 2003, citado por Duarte, 2011, p. 115).  
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Capítulo II. Metodologia 

 

1. Objetivos de investigação 

 

Esta investigação será constituída por dois estudos. Num primeiro estudo, realizado 

com população reclusa (apenas elementos do sexo masculino), pretende-se explorar (1) 

o significado e impacto da reclusão na vida do indivíduo recluso; (2) a perceção do 

recluso acerca do impacto da reclusão nos seus familiares mais próximos, em particular 

companheira e filhos; (3) a importância da perceção do apoio externo, em particular das 

visitas, e (4) o impacto da reclusão na sua relação amorosa e as mudanças percebidas na 

qualidade da mesma decorrentes da prisão. Num segundo estudo, realizado com as 

companheiras dos indivíduos em questão, os objetivos são explorar (1) o significado e o 

impacto da reclusão do companheiro na vida destas mulheres; (2) a perceção do impacto 

da reclusão na sua relação amorosa e as mudanças relacionais percebidas na qualidade 

da mesma decorrentes da prisão e, (3) a perceção do impacto no recluso do seu 

afastamento em relação aos filhos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. Participantes 

 

Participaram voluntariamente no estudo seis indivíduos recluídos no Estabelecimento 

Prisional de Santa Cruz do Bispo, com idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos. 

Dos seis reclusos, um é de etnia cigana e pertence à Igreja Evangélica, sendo praticante. 

Relativamente ao estado civil os reclusos identificam-se como solteiros ou em união de 

facto, sendo que em alguma altura das suas vidas, já todos partilharam habitação com a 

atual companheira. Todos referiram ter uma relação estável com a atual companheira, 

apesar de, no caso de dois reclusos, a relação ser marcada por alguns períodos de 

separação sendo de assinalar que à data da detenção não viviam com as atuais 

companheiras. Todos os participantes têm filhos num número variável entre um e três e 

com idades entre os dois e os oito anos quando considerados os filhos fruto da relação 

com a atual companheira. Foram julgados sobretudo, pelo crime de tráfico de 

estupefacientes (cinco reclusos) sendo que a um deles se junta o crime de desobediência 

qualificada e coação, e crime de condução perigosa e suspeita de roubo, em um caso. 

Relativamente à pena a cumprir, esta varia entre três anos e seis meses e sete anos e 

cinco meses e sete dias. Quanto ao tempo de reclusão já cumprido, este varia entre os 17 

meses e os dois anos e sete meses.  

Todos os reclusos participantes eram beneficiários das visitas VIP – Visiting In 

Prison. O projeto VIP foi um projeto do Programa Grundtvig cujos objetivos são (1) 

favorecer os laços entre pais e filhos durante o cumprimento da pena, (2) criar um livro 

para apoiar famílias e crianças na visita à prisão, (3) conhecer e partilhar as boas 

práticas dos estabelecimentos prisionais parceiros e (4) desenvolver a noção de 

cidadania europeia. Este projeto, em Portugal, desenrolou-se no Estabelecimento 

Prisional de Santa Cruz do Bispo
7
 e no Estabelecimento Prisional Regional de Braga e 

teve a consultoria e colaboração do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade 

do Minho. O projeto iniciou a prática de um programa de visitas dos reclusos com os 

filhos até aos quinze anos, numa sala especialmente preparada e decorada para o efeito, 

com duração de 90 minutos e periocidade semanal, sendo esta visita uma oportunidade 

para os reclusos partilharem e participarem no processo de educação e socialização dos 

                                                           
7
Apesar do projeto ter sido concluído em julho de 2009, devido ao grau de adesão e ao reconhecimento 

de que as visitas VIP constituem “um corredor de liberdade” e uma participação mais ativa e digna no 
processo familiar durante o cumprimento da pena, o EP de Santa Cruz do Bispo mantém esta prática 
semanalmente aos sábados e domingos (VIP Project, 2013). 
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seus filhos e para que o cumprimento de pena tivesse um menor impacto nos laços e 

deveres de família
8
. 

Colaboraram ainda no estudo as companheiras atuais de dois dos reclusos 

participantes. As idades destas são 24 e 42 anos. Em relação ao estado civil, ambas 

referem ser solteiras, embora partilhassem habitação com o companheiro agora 

encarcerado. No que concerne ao tipo de relação, ambas consideram as respetivas 

relações como estáveis, tendo uma a duração de quatro anos (embora com algumas 

separações de 15 dias no máximo) e a outra de oito anos (seis anos de cohabitação e 

dois anos de namoro). Uma das participantes tem, em conjunto com o companheiro 

recluso, um filho, de dois anos de idade, enquanto a outra participante tem dois filhos, 

em conjunto com o companheiro recluso, de dois e quatro anos de idade. Nenhuma 

delas tem outros filhos para além dos referidos e, em ambos os casos, as crianças vivem 

com a mãe. O crime cometido pelos companheiros foi o tráfico de estupefacientes, 

desobediência qualificada e coação, com pena a cumprir de sete anos, cinco meses e 

sete dias; e, condução perigosa e suspeita de roubo, com pena a cumprir de cinco anos e 

dois meses. Em relação à ocupação, uma das participantes refere estar desempregada, 

enquanto a outra trabalha nas limpezas e no talho.  

A tabela 1 sistematiza em maior detalhe os dados de caracterização de cada um dos 

reclusos e das companheiras participantes. Importa salientar que os nomes de todos os 

participantes foram alterados de modo a salvaguardar as suas verdadeiras identidades. 

                                                           
8
 VIP Project (2013). Acedido em 

http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Activ_SocCult/APRES_VIP_%202013%
20_2_.pdf 

http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Activ_SocCult/APRES_VIP_%202013%20_2_.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Activ_SocCult/APRES_VIP_%202013%20_2_.pdf
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Tabela 1 

 

Dados de caracterização dos participantes 

  

Reclusos Tipo de Crime 
Idades 

(anos) 
Estado civil 

Nível de 

Instrução 
Nº de filhos Filhos

* Idades dos filhos 

(anos) 

Pena a 

cumprir 

Tempo 

cumprido 

Abel 
Tráfico de 

estupefacientes 
30 Solteiro 6.º ano 1 1 4 5 anos 2 anos 

Gil 

Tráfico de 

estupefacientes; 

Desobediência 

qualificada e 

Coação 

39 União de facto 9.º ano (RVCC) 3 1 
20, 16 e 2 anos e 

6 meses
*
 

7 anos, 5 meses 

e 7 dias 
2 anos 

Ivo 
Tráfico de 

estupefacientes 
31 União de facto 9.º ano (RVCC) 1 1 7 

4 anos e 3 

meses 
17 meses 

Luís Condução perigosa 25 União de facto 5.º ano 2 2 4 e 2 
5 anos e 2 

meses 
2 anos 

Rui 
Tráfico de 

estupefacientes 
36 União de facto 9.º ano (RVCC) 3 3 8, 6 e 3 

3 anos e 6 

meses 

1 ano e 9 

meses 

Tomé 
Tráfico de 

estupefacientes 
27 União de facto 12.º ano 2 1 7 e 8

*
 5 anos 

2 anos e 7 

meses 

Companheiras Recluso  Ocupação 

Ana Gil 42 União de facto 6.º ano 1 1 2 anos e 6 meses Desempregada 

Rita Luís 24 União de facto 8.º ano 2 2 4 e 2 Trabalha em limpezas e talho 

* Filhos em conjunto com a atual companheira. 



17 
 

3. Instrumentos 

 

Optou-se pelo método de investigação qualitativo, uma vez que este é mais capaz de 

oferecer uma visão crítica sobre a perspetiva dos indivíduos do que outros métodos de 

pesquisa (Flory & Iglesias, 2010) e através dele é possível reter informações importantes 

acerca da vida dos reclusos e das suas companheiras, bem como da realidade que 

enfrentam os filhos de ambos que, apesar de não participarem no estudo por questões 

práticas e éticas, encontram parte da sua presença no discurso das figuras parentais (Codd, 

2008). 

As narrativas contadas pelos participantes carregam consigo significados (Flory & 

Iglesias, 2010), demonstram o processo de partilha de conhecimento e valor (Bonet & 

Sauquet, 2010) e, lançam luz sobre como um determinado evento foi experienciado sendo 

estas algumas das dimensões a que o presente estudo procurou aceder (Hawkins & Saleem, 

2012).Assim, no sentido de explorar as histórias de vida e das relações, o impacto social e 

emocional, as perceções sobre a intimidade (Comfort et al., 2010) e a parentalidade, foram 

construídos guiões destinados à realização de entrevistas semiestruturadas junto do recluso 

e da atual companheira.  

A construção das entrevistas teve por base alguns temas orientadores adaptados de 

Comfort (2008) que se apresenta de seguida: 

 

1. Relação com a companheira/ relação com o companheiro encarcerado: história e 

estado da relação (e.g. “11. Como era a sua vida amorosa antes de ser preso?”, 

entrevista ao recluso), contacto mantido com o companheiro/a durante a reclusão 

(e.g. “14. Como são as visitas que faz ao seu companheiro?”, entrevista à 

companheira), planos futuros para a relação (e.g. “15. Como vê a vossa relação no 

futuro?”, entrevista ao recluso), questões ligadas à intimidade (e.g. “30. Qual a 

importância que a intimidade tem, a seu ver, numa relação amorosa?”, entrevista à 

companheira) e sexualidade do casal (29. c) Em que medida o facto de não poder 

manter-se sexualmente mais ativo o afeta?”, entrevista ao recluso), bem como à 

fidelidade (e.g. “24. O que é para si «ser fiel»?”, entrevista ao recluso). 

2. Impacto da reclusão no próprio/a e no seu lar: mudanças na vida doméstica 

aquando da reclusão do companheiro (e.g. “36. Como são os seus dias desde que o 

seu companheiro está preso?”, entrevista à companheira), impacto que a reclusão 

tem nas suas vidas (e.g. “32. Como é que tem vindo a encarar e a lidar com esta 
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experiência?”, entrevista ao recluso), nos filhos e noutras pessoas significativas 

(e.g. “41. Como julga que o(s) seu(s) filho(s) vivem esta experiência?”, entrevista 

ao recluso). 

3. Rede social e recursos: situação de vida dos participantes (e.g. “1. Como se tem 

vindo a ocupar dentro do estabelecimento prisional?”, entrevista ao recluso), 

relação com os parentes e amigos (e.g. “6. Qual a sua relação com a sua família?”, 

entrevista à companheira), atividades sociais e sistema de suporte (e.g. “7. Em que 

medida os seus amigos o apoiam nesta etapa da sua vida?”, entrevista ao recluso).  

 

 As entrevistas preparadas para o recluso e a companheira englobam um conjunto de 

47 questões cada (cf. anexo I).  

 

4. Procedimentos de acesso aos participantes e de recolha de dados 

 

No sentido da obtenção do acesso aos reclusos do EP de Santa Cruz do Bispo, foi 

enviada uma carta registada acompanhada de um documento de apresentação do estudo 

(cf. anexo II) para a Direção Geral dos Serviços Prisionais que, após um período de espera, 

deu o seu parecer positivo para a realização da investigação, através de ofício (cf. anexo 

III). 

Escolhido o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo
9
 como local de recolha 

de dados, a direção do mesmo sugeriu elaborar o estudo com reclusos beneficiários das 

visitas VIP. Disponibilizada a lista dos 16 beneficiários destas visitas, 10 reclusos 

mostraram-se interessados em participar no estudo tendo seis deles efetivado a sua 

colaboração. Das respetivas companheiras, apenas duas se disponibilizaram a participar. 

De todos eles foi obtido o consentimento informado relativamente à colaboração na 

investigação (cf. anexo IV). 

O tempo total de realização de cada entrevista foi, em média, de uma hora, no caso dos 

reclusos, e de uma hora e 30 minutos, no caso das companheiras. No intuito de diminuir as 

dúvidas, os objetivos do estudo foram expostos oralmente a cada participante, tendo sido 

salientada a confidencialidade das respostas e a importância de responderem a todas as 

questões, ressalvando, no entanto, que a entrevista poderia ter o seu término a qualquer 

momento, por vontade dos próprios. As entrevistas, gravadas em formato áudio, 

                                                           
9
Os motivos que levaram à opção pelo EP de Santa Cruz do Bispo prendem-se com razões de conveniência 

geográfica.  



19 
 

realizaram-se, no caso dos reclusos, no estabelecimento prisional e, no caso das 

companheiras, em suas casas em data e hora previamente combinadas com as mesmas 

através de contacto telefónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Capítulo III. Apresentação dos resultados 

 

Após a transcrição das entrevistas, o tratamento dos dados recolhidos através das 

mesmas, foi efetuado com o programa informático NVIVO 10 para Windows. Procedeu-se 

à construção de um sistema de categorias resultante dos temas organizadores do guião que 

orientou a realização das entrevistas bem como da identificação de regularidades nos temas 

presentes no discurso dos participantes. Algumas destas categorias encontram-se ainda 

divididas em subcategorias de modo a tornar a análise mais específica e concreta (cf. anexo 

V).  

 

A. Entrevistas aos reclusos 

 

1. Crime cometido 

 

Como anteriormente já foi referido, a maioria dos participantes, mais concretamente 

cinco, encontrava-se preso pelo mesmo tipo de crime, ou seja tráfico de estupefacientes. O 

restante cometeu o crime de condução perigosa e suspeita de roubo. Ao longo dos seus 

discursos pode encontrar-se algumas referências aos comportamentos desviantes que os 

conduziram ao contexto de reclusão, embora não sendo referido exclusivamente o crime, 

uma vez que surge sempre associado a outras questões. Veja-se, a este propósito, o 

exemplo de Tomé que afirma que “não digo que quero voltar ao tráfico, porque eu não 

sou bandido, só tenho um processo na vida por tráfico. O máximo que posso ser é 

traficante, não sou bandido.”  

É frequente existir ligação entre o motivo do crime, no caso do tráfico de 

estupefacientes, e o consumo de substâncias, bem como a referência à obtenção de 

dinheiro fácil que está também relacionada, em parte, com o facto de os participantes 

advirem de bairros sociais desfavorecidos ou zonas problemáticas. Abel, por exemplo, 

refere que “depois comecei a consumir outra vez e eram toxicodependentes como eu era, 

não vou estar a mentir. Ficou tudo ali muito preso ao mundo da droga (…)” e Tomé conta 

que “quis ter tudo depressa demais e deu nisto. A tentação era maior.” 

 

2. O passado 
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Nesta categoria encontram-se as questões relacionadas com os locais de origem, bem 

como referências às vivências de infância. Relativamente ao sítio de onde provêm, 

encontraram-se dois participantes que cresceram na Rua Escura, conhecida pelo intenso 

tráfico e consumo de substâncias psicoativas, e três oriundos de bairros sociais 

desfavorecidos. A este propósito, analisa-se o discurso de Tomé, que ao referir que é de um 

bairro social, automaticamente efetua uma alusão ao crime, dizendo que “nós vivemos num 

bairro, um ambiente social desfavorecido e muitos também procuram manter-se através do 

tráfico e outros através de outros crimes e eu também não procuro muito frequentar esse 

lugar para não voltar tudo outra vez.” 

No caso de Luís, preso por condução perigosa e suspeita de roubo, este refere de igual 

forma que durante a sua infância a família mudou-se para um bairro social, marcado pelo 

problema do consumo e tráfico de droga, mas refere um ponto importante e que é comum a 

outros participantes: a infância difícil, no seio de uma família disfuncional. Todas as 

referências que faz sobre a sua família são de carga negativa, sendo possível notar a revolta 

que ainda sente. 

 

Eu é que fui sempre um problema. Não fui educado da maneira certa desde pequeno. Éramos muitos 

filhos e faltou tudo. Amor, carinho. Faltou tudo. Só não faltou era porradinha, isso nunca faltou. Que 

de resto… Fui obrigado a ir trabalhar para as obras aos 14 anos. Coisas que já não se usam nesta 

geração. Somos seis irmãos, só tenho uma mais nova que eu. Foi a única que sempre teve tudo, foi o 

grande problema. Depois fomos parar ao bairro que é muito problemático por causa da droga e dos 

ciganos. Muita coisa ali naquele bairro há uns 8 anos, 9 anos atrás. Mas depois mudou, ficou mais 

tranquilo. Foi tudo preso, não há hipótese. Aqueles guardas de Matosinhos limparam tudo. Aquilo 

agora já nem parece um bairro. Para mim aquele bairro diz-me zero, tirando a parte que conheci a 

minha mulher. Tirando isso não me trouxe nada de bom. Começando pela escola que fui logo expulso e 

então fui trabalhar. Fomos mal-educados desde pequenos. Os meus irmãos fugiam de casa e eu fazia 

igual. Os meus outros 3 irmãos que foram para o colégio torceram a orelha. Eu e mais 2, torcemos a 

orelha com os castigos. Sou o único que já estive preso 4 vezes. Só eu é que fiz asneiras por causa dos 

carros. Os carros é que me estragaram mais. 

 (Luís) 

 

No caso de Abel e Gil, ambos foram criados pelas respetivas avós, que desempenharam 

o papel de mãe. Este último sofreu um evento traumático aos 13 anos, aquando do divórcio 

dos pais, que lhe trouxe consequências negativas e acentua os seus medos em relação à sua 

filha mais nova. Ainda no excerto que se segue é possível verificar uma figura paterna com 

ligações ao mundo do crime. 

 

Porque eu passei por isso quando o meu pai se separou da minha mãe, eu fiquei muito revoltado. 

Sempre fui uma criança normal e aos 13 anos fui assistir ao divórcio dos meus pais e o meu pai 

apareceu algemado, eu vi as algemas e os polícias… E a partir daquele dia eu comecei a urinar 2/3 
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vezes por noite, com 13/14 anos, já era um homem. Com o tempo fui ficando mais calmo, mas também a 

minha forma de vida, o ser criado com a minha avó… 

(Gil) 

 

O facto de pertencerem a bairros sociais ou zonas desfavorecidas conduz ainda a que os 

participantes encontrem ou tenham encontrado dentro das prisões por onde passaram 

conhecidos, familiares e amigos. Esta teia imprime ao contexto prisional um ambiente que 

pode, assim, ser considerado familiar para os reclusos. Neste sentido, Tomé refere que 

“muitos deles [dos amigos] já passaram por aqui, outros estão sujeitos a passar” e Luís 

conta que “uns desses amigos, um ano depois de eu vir preso, vieram ter comigo aqui a 

esta cadeira e eu disse-lhes que ainda os hei de encontrar aqui. Dito e feito.” 

 

3. Reclusão 

 

A categoria reclusão aparece, inevitavelmente, identificada em todas as narrativas e em 

torno dela giram diferentes conceitos que dão origem a subcategorias. Tema central, a 

reclusão é a experiência que serve de motor para promover a mudança, ao oferecer um 

espaço sem liberdade ao indivíduo e tempo para pensar, provocando um impacto tanto no 

próprio recluso como na família do mesmo. Assim, encontramos três diferentes 

subcategorias para abranger os diferentes discursos, sendo elas a Perceção de estar preso, a 

Perceção do impacto na família e os Problemas Financeiros.  

 

3.1.Perceção de estar preso 

 

A perceção de estar preso surge em todas as narrativas a partir do momento em que os 

indivíduos se confrontam com a mudança de contexto de suas vidas do mundo exterior 

para dentro dos muros da prisão. Nos testemunhos encontram-se referências à experiência 

de reclusão como um corte com o estilo de vida que levavam e uma oportunidade de 

mudança no futuro. Contudo, alguns indivíduos não descartam a possibilidade de voltarem 

a cometer um crime caso não consigam, de outra forma, sustentar os filhos. Veja-se, a este 

propósito, o exemplo de Tomé, que refere não querer voltar ao tráfico, mas que o fará caso 

a família passe dificuldades. 

 

Não quero passar pelo mesmo, vou-me afastar sempre das possibilidades que aparecem, sinto-me uma 

pessoa capaz e inteligente para conseguir viver das minhas próprias mãos. Agora se não for o caso, se 

mexerem na minha família, a minha filha não vai passar dificuldades… Quero mudar, mas devido ao 
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que eu sei da vida, ao que eu já passei, antes prefiro estar preso do que saber que a minha filha passa 

fome ou necessidades. 

(Tomé)  

 

Como já referido, todos os indivíduos encaram esta fase como uma oportunidade de 

mudança, revelando vontade de ter uma vida diferente da que levavam até ao momento da 

retenção. Podemos ainda encontrar nos relatos a alusão aos erros que cometeram no 

passado e à consciência dos mesmos, bem como à mudança de comportamentos, seja o 

consumo de substâncias psicoativas. 

 

Aprendi muito, cada vez mais. Apesar de haver muitos que entram aqui e saem pior do que o que 

entram. Eu não. Não acho que me vá acontecer isso. E também não deixo (…) Foi um grande corte com 

o estilo de vida que eu tinha. Já não bebo desde o dia 15 de maio de 2011, que vim preso. E eu bebia 

muito. Era isso que estava a estragar tudo. Não tenciono voltar a fazê-lo. 

(Luís) 

 

Neste sentido, pode referir-se que a prisão teve um impacto positivo na vida destes 

indivíduos uma vez que possibilitou a sua recuperação no que concerne aos consumos que, 

como os mesmos referem, eram vistos como fonte causadora de problemas nas suas vidas, 

mais concretamente, nas suas relações amorosas. Não obstante, Abel relata de forma direta 

que foi para si bom ir preso por ter sido um corte com o anterior estilo de vida, dizendo 

“neste momento fez-me bem vir preso. Não estou a dizer que gosto de estar preso, mas fez-

me bem para cortar com a vida em que andava.” 

Mais, no caso de Luís, este afirma que se não fosse o ter sido preso, possivelmente já 

não estaria com a sua companheira. 

Realçando, mais uma vez, a experiência da reclusão como um corte no decurso de suas 

vidas e nos estilos que adotavam até então, todos referem planos de futuro distantes do 

mundo do crime. Dos relatos existentes, destaca-se a alusão a um trabalho honesto e a 

vontade de ter uma vida dita normal, juntamente com a companheira e filhos. A este 

propósito, Tomé refere que “quero voltar a reconstruir a minha vida. Ir trabalhar, não me 

estou a ver preso novamente. Fazer o que sempre fiz, que nunca tive problemas com isso. 

Sempre trabalhei desde os 15 anos e sempre estudei também.” 

Contudo, se a experiência de reclusão promoveu a possível mudança futura, as 

perceções sobre este período das suas vidas são extremamente negativas. Nos vários 

relatos encontra-se que estar preso significa a perda da liberdade, o estar longe de todas as 

pessoas de quem se gosta, um tempo de vida estagnada, imbuído de sofrimento. No caso de 
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Rui, este refere que a prisão não torna melhor quem lá se encontra a cumprir castigo; pelo 

contrário, torna-os revoltados e maiores conhecedores do mundo do crime. 

 

Ui, o inferno. O inferno mesmo. Não desejo isto ao meu pior inimigo. Isto é outro mundo, não é o nosso 

mundo mesmo. É muito diferente. Não aprendes, desaprendes. Dizem que vai preso e vai aprender a ser 

homem. Não aprendes. Saem daqui mesmo revoltados com eles próprios. Entraram meigos mas saem 

daqui maus. Aqui aprende-se tudo, é uma escola do crime. Eu aguentei bem, mas tive colegas meus em 

Aveiro que não aguentavam. Um até se queria matar, meter a corda ao pescoço. Da cadeia não saem 

homens, saem bichos. Saem revoltados. 

(Rui) 

 

Não obstante, estar preso implica um corte com o mundo exterior, pelo que em todos os 

testemunhos são encontradas também referências ao que mais saudades deixa do mundo 

para além dos muros da prisão e que é, sem dúvida, a família e os filhos. Neste sentido, Ivo 

refere que o que lhe faz mais falta é “a família. Nem é os amigos”. Contudo, um dos 

indivíduos refere que consegue suportar a falta dos filhos através das visitas e do contacto 

telefónico, acrescentando que lhe deixa saudade o ar da rua e o convívio com os amigos.  

Em suma, se por um lado a experiência de reclusão pode ser entendida como uma 

mudança positiva nas vidas destes indivíduos, por outro lado é notório o impacto negativo 

que trouxe, no momento presente, às suas vidas, onde muitos referem a perda do 

crescimento dos filhos. 

A este propósito, veja-se o caso de Tomé que relata as consequências que este período 

lhe trouxe. 

 

Para mim as consequências foram estar prestes a perder a minha família, perdi o crescimento da 

minha filha, a entrada dela na escola, tudo o que eu planeava para o meu futuro, apagou-se. Chegou 

ali aquele ponto, estagnou e ficou suspenso até eu sair daqui, não é? Perdi um trabalho que eu gostava 

de fazer, perdi a hipótese de o voltar a fazer nos próximos cinco anos, perdi certa confiança da minha 

mulher. 

(Tomé) 

 

No sentido da experiência de reclusão ser um corte com a vida para além dos muros da 

prisão, dois dos reclusos entrevistados referem que tentam evitar pensar no que se passa no 

mundo exterior e que, muitas vezes, os problemas que ocorrem dentro do EP são 

originários nesses pensamentos, como conta Ivo,  

 

(…)eu tenho uma coisa boa: os problemas aqui normalmente acontecem quando a gente está a pensar 

no mundo exterior e eu tento não o fazer, não pensar em lá fora e viver este mundo cá dentro. Estraga 

mais se a gente está aqui e começa a pensar em lá fora. 

(Ivo)   
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No caso de Tomé, este afirma que é muito difícil viver “duas vidas”, ou seja, uma vida 

presa fisicamente ao espaço restrito que a prisão impõe e a vida que psicologicamente 

continua a viver em liberdade.  

 

(…) é muito difícil uma pessoa estar aqui dentro concentrado e ter pessoas a depender de nós lá fora. É 

difícil viver duas vidas e eu passei por isso. Viver a vida daqui de dentro, que estar aqui dentro é uma 

vida, viver aqui é uma vida e conciliar esta vida com as nossas preocupações lá de fora. Isso mói muito 

a cabeça, muito muito muito. A gente estar a viver fisicamente cá dentro e psicologicamente estarmos a 

viver na rua. É muito complicado, dá dor de cabeça, tudo. Dá que pensar. 

(Tomé) 

 

3.2. Perceção do Impacto na Família 

 

A Perceção do Impacto na Família surge nos diferentes testemunhos quando os reclusos 

referem que o seu encarceramento trouxe consequências negativas para si, mas também 

para as suas famílias, enumerando as figuras familiares às quais julga que esta experiência 

mais afetou. Dentro destas figuras, é notório o destaque da companheira, filhos e familiares 

próximos. Gil, que foi criado pela sua avó, como anteriormente foi referido, menciona que 

é a esta que a sua reclusão mais afeta, tanto devido aos fortes laços emocionais que os 

ligam, como à já avançada idade que traz consigo o medo de morrer sem voltar a ver o 

neto em liberdade.  

 

Eu acho que a pessoa a quem mais afeta isto é a minha avó. Foi ela que me criou e a minha avó já tem 

alguma idade, faz 89 anos e ela cisma que tem medo de morrer e não me ver lá fora (…) Também tenho 

medo de já não a voltar a ver, claro. Mas creio que não, evito pensar nisso. Ela tem aguentado muito. 

O meu tio esteve preso 15 anos, eu já estive preso outra vez, foi ela que me criou, não é? Sou neto, sou 

amigo dela (…) A pessoa a quem mais afetou a minha reclusão, mas sem dúvida nenhuma, foi a minha 

avó. E mãe sofre, mas a minha avó… Começa a falar bem mas no fim, quando a gente se está a 

despedir, aquela voz dela começa a desfalecer, aquela coisa de dizer adeus e olhar para trás… Porque 

é que é diferente o amor de uma mãe e de uma avó? 

(Gil) 

 

No caso de Rui, este refere os filhos como os principais afetados pela reclusão do pai, 

mencionando que estes sofrem com a ausência do pai, principalmente quando confrontados 

com situações do quotidiano onde se espera a participação de ambas as figuras parentais.  

 

Afetou os meus filhos. Eles sofrem comigo. Então à minha filha, quando na escola perguntam por mim 

e ela diz que eu estou a viajar. Mas claro que toda a gente sabe, nunca escondi nada de ninguém, 

nunca foi uma vergonha. Afetou muito a minha família, principalmente os meus filhos. Se quiserem o 

apoio do pai, não têm. Se quiseres algo, têm a mãe. É complicado, claro. Afetou também a minha 

companheira. Os meus pais aguentam. São pais claros, mas somos todos adultos. Agora os meus 
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filhos… eles são pequenos. E perderam a presença do pai. Vão à escola e não têm o pai, só a mãe. 

Custa a minha filha dizer-lhe que a professora pede que os pais vão à escola na avaliação e ela ter que 

dizer “O meu pai não está, só está a minha mãe”. Eu sei que ela fica triste. 

(Rui) 

 

Não obstante, ao percecionarem o impacto que a sua reclusão teve na família, dois dos 

participantes referem sentirem-se culpados pela atual situação em que envolveram os 

familiares mais próximos. No caso de Gil, este conta de forma clara o motivo pelo qual, 

tantas vezes, enfrenta uma dualidade de sentimentos em relação às visitas.  

 

(…) já aconteceu outras vezes eu ter visita e gosto tanto deles, mas ao mesmo tempo estava morto para 

que a visita acabe. Talvez isto se prenda com o facto de eu os querer proteger em demasia, não querer 

sujeitar a vida deles à minha reclusão e se calhar carregar esse sentimento de culpa por eles estarem a 

passar por isto que cria transtorno… Para mim e para eles, não é? Frio, chuva, horas ali à espera. 

Almoçam mal ou à força… 

(Gil) 

 

Por sua vez, Tomé afirma que não é possível, para quem vive para lá dos muros da 

prisão, ser feliz quando enfrentam a reclusão de alguém querido e que a vida fica como que 

estagnada. 

 

(…) quem fica lá fora fica suscetível a muita coisa, está a perder a vida por ter alguém aqui dentro de 

quem é dependente, a vida não corre lá fora, não anda, não se é feliz, não se consegue ter felicidade 

com uma pessoa que se gosta presa. E não é possível ser-se feliz cá dentro. 

(Tomé) 

 

O mesmo recluso revela que parte da sua família não sabe que se encontra recluído, 

tendo sido dito aos familiares do lado paterno que iria trabalhar para a Suíça. 

 

3.3. Problemas Financeiros 

 

Um dos temas encontrado em algumas narrativas são os problemas financeiros que as 

famílias enfrentam aquando da reclusão. Neste sentido, os reclusos referem que 

compreendem a situação pela qual passam as suas companheiras e alguns sentem-se 

incapazes por não conseguir ajudar. Luís revela que, para além das despesas atuais da sua 

companheira, tais como, por exemplo, renda de casa e despesas com as duas filhas, esta 

está ainda encarregue de contas antigas, como as multas dele. 

Não obstante, Ivo refere que a reclusão lhe retirou a possibilidade de ajudar nas 

despesas familiares e compreende as dificuldades pelas quais a sua companheira passa, 
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afirmando que “por isso é que eu digo que faço falta lá fora para ajudar na luta. É muito 

pesado para ela. Só a renda da minha casa são setenta contos. É muito dinheiro. A 

despesa da menina, escola, tudo.” 

Contudo, quatro dos participantes trabalham dentro do estabelecimento prisional, 

auferindo algum dinheiro por essa mesma atividade. Apenas dois relatam que parte do seu 

ordenado é enviado para o exterior, no sentido de ajudar nas despesas dos filhos. No caso 

de Gil, este menciona que envia algum dinheiro para ajudar a pagar o infantário da filha. Já 

Abel refere apenas que envia parte do seu ordenado para a filha pois, apesar de ele 

precisar, sabe que ela precisa mais. Relativamente aos outros dois reclusos que trabalham, 

um refere que metade do ordenado vai para um fundo de reserva e a outra metade para 

satisfazer as suas necessidades dentro da prisão. O outro recluso menciona que o dinheiro 

auferido é gasto em cafés e também para comprar produtos alimentares para os filhos 

vendidos na máquina de snacks existente dentro do estabelecimento prisional. Os restantes 

dois participantes, ao não lhes ser possível obter trabalho, por variadas razões, são 

sustentados pela companheira e família próxima.  

 

4. Rede Social e Recursos 

 

Esta categoria encerra em si vários aspetos encontrados nas narrativas acerca das 

perceções do apoio externo, mais concretamente do apoio familiar e do grupo de amigos. 

Muito deste apoio é percecionado através das visitas, telefonemas e outros tipos de 

contacto mantido como, por exemplo, os amigos questionarem os familiares mais 

próximos sobre o recluso. Dentro desta categoria podemos encontrar duas diferentes 

categorias, sendo elas a Relação com a Família e Perceção do Apoio Familiar e o Grupo de 

Amigos e Perceção do seu Apoio. 

 

4.1. Relação com a Família e Perceção do Apoio Familiar 

 

A subcategoria Relação com a Família e Perceção do Apoio Familiar foca-se nos relatos 

que todos os participantes tiveram acerca das suas famílias e de como é a relação que os 

liga. Torna-se pertinente que, inicialmente, seja analisado o tipo de relação familiar 

existente para que, depois, seja melhor compreendido o apoio prestado pela mesma. A 

maioria dos reclusos afirma que a sua ligação à família é positiva, sendo possível notar nos 

seus discursos a importância que esse facto tem. Veja-se, neste sentido, o caso de Ivo que 
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afirma que a sua relação é “muito boa, graças a Deus. É a única coisa que eu tenho. 

Quando falo em família, falo da minha mulher e o meu lado da família. A minha tia, a 

minha mãe, não me falta nada, graças a Deus.” 

No caso de Rui, a relação familiar é retratada como uma ligação forte, tendo a família 

um papel importante na vida deste recluso. Contudo, mostra-se imperativo referir que Rui 

é de etnia cigana o que, a seu ver, explica a coesão do núcleo familiar. Este revela que “a 

nossa relação é boa, mesmo forte. Somos uma família unida, muito junta para o bom e 

para o mau. O facto de ser cigano também nos torna mais coesos. E quando se têm filhos 

ainda nos tornamos mais unidos para nos protegermos.” 

Contudo, existem dois dos participantes cuja relação familiar não é relatada de forma 

tão positiva como as anteriores, sendo que um deles – Luís – refere mesmo que a ligação 

com a sua família não existe desde que mudou do estabelecimento prisional de Custóias 

para o de Santa Cruz do Bispo, contando que “desde que vim para esta cadeira, a relação 

é zero. Só tenho a minha mulher e as minhas filhas.” 

Relativamente à perceção do apoio familiar, os testemunhos conduzem a uma divisão 

entre os dois reclusos cuja relação familiar é relatada como fraca e os restantes quatro que 

afirmam terem uma ligação positiva às suas famílias. Assim, nos casos em que a relação 

não é boa, o apoio percecionado pelos participantes é igualmente pobre. No caso de Luís, 

este afirma que não pode contar com o apoio da sua família, referindo apenas que tem um 

tio a trabalhar no estrangeiro que pode ser uma mais-valia na procura de emprego pós-

reclusão e os sogros que tomam conta das suas filhas quando a companheira vai trabalhar. 

Este refere ainda que a sua companheira tem sido o seu grande apoio. Já Abel relata que, 

apesar de a relação com a sua família não ser a melhor, esta ajuda a sua filha e conta ainda 

com o apoio da família aquando da procura de emprego pós-reclusão.  

No que concerne aos casos em que a relação familiar é descrita como boa, os quatro 

participantes percecionam o apoio da família como algo positivo. De estes, todos referem 

as visitas, tanto as normais com os familiares, filhos e companheiras, as íntimas com a 

companheira e as VIP com os filhos e companheiras, como uma fonte importante de apoio, 

assim como os telefonemas. Do apoio prestado, maioritariamente pelas companheiras, 

filhos e pais, este é tanto psicológico como financeiro. Mais, também estes reclusos 

percecionam a apoio familiar como uma mais-valia na procura de emprego pós-reclusão. 

Veja-se, a este propósito, o exemplo de Ivo. 

 
Em tudo. Em tudo o que eu preciso. Estou preso há 17 meses e não me posso queixar da minha família. 

Tenho sempre visitas com a família, tenho visitas VIP com a minha filha e mulher e visitas íntimas com 
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a minha mulher, que ainda tive ontem. Já tive umas 4 ou 5 visitas íntimas e ajudam um bocadinho na 

relação. E assim também sobra mais tempo para as visitas com a minha mãe e com a minha filha que 

às vezes é complicado. 

  Os advogados é sempre a minha família que paga, tenho sempre à volta de 50 ou 60 euros por 

semana, por isso não me falta nada. 

(Ivo) 

 

4.2. Grupo de amigos e Perceção do seu Apoio 

 

No que diz respeito ao grupo de amigos, apenas dois reclusos afirmam que alguns dos 

seus amigos se afastaram a partir do momento em que foram presos, podendo apenas 

contar, no caso de Luís com um amigo, ao qual chama compadre e o qual acredita que o vá 

ajudar na procura de emprego e, no caso de Ivo, com um amigo que é dono de um 

cabeleireiro no qual conta a vir a ser empregado futuramente. Contudo, os restantes 

participantes referem que nenhum dos seus amigos se afastou deles devido à reclusão, 

havendo, inclusivamente, um que afirma que a experiência da reclusão os aproximou mais. 

Relativamente ao apoio sentido, este resulta, sobretudo, do contacto com os familiares 

mais próximos, que são questionados acerca do amigo recluso. Contudo, os participantes 

afirmam compreender que os amigos não os visitem na prisão, uma vez que para isso 

teriam que perder a visita dos seus familiares, da qual não querem abdicar. Estes amigos 

apresentam-se, segundo a perceção dos reclusos, como uma mais-valia no apoio que 

podem prestar aquando do término da pena, tanto com apoio psicológico, como no auxílio 

na procura de emprego. No entanto, no caso de Tomé, este refere que apenas vai querer 

dos amigos o convívio e a amizade. 

 

Sinceramente, eu não vou procurar muito apoio dos meus amigos quando sair daqui, vou procurar 

mais apoio na minha família e procurar mais em mim (…) o único apoio que eu vou querer deles é o 

convívio e a amizade. Quando digo apoio que não vou procurar é apoio financeiro ou ajudar-me a 

tentar arranjar trabalho, acho que não vou por ai porque me sinto-me mais apoiado pela minha família 

e tem mais hipóteses de dar certo por aí. Mas claro que precisamos de amigos. 

(Tomé) 

 

5. Impacto na Relação com a companheira 

 

Esta categoria enquadra todos os aspetos que foram sendo referidos ao longo das 

entrevistas no que concerne à relação com a atual companheira. Dentro da mesma são 

encontrados temas como os valores mais importantes de uma relação, perceção da relação 

antes do período de reclusão, mudanças impostas pela prisão no relacionamento, o impacto 
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destas mudanças na qualidade da relação atual, bem como o papel que a companheira 

desempenha nas vidas dos reclusos entrevistados. Para além disso, existem ainda duas 

subcategorias – a Fidelidade e a Intimidade, englobando esta última a componente da 

Sexualidade.   

No que concerne aos valores mais importantes de uma relação, os mais apresentados 

pelos participantes são a confiança e o respeito, assim como o amor.  

Relativamente à perceção que têm sobre as suas relações amorosas antes da experiência 

de reclusão, existe apenas um recluso que afirma que a sua relação com a atual 

companheira era má devido ao estilo de vida que levava – consumo de drogas – e que não 

era bem aceite por parte da companheira, o que os levou a permanecer algum tempo 

afastados. Todavia, os restantes referem que as suas relações eram boas, embora exista 

referência a alguns conflitos, considerados normais pelos participantes. Neste sentido, 

vejamos o exemplo de Ivo. 

 

Era boa. Sempre boa, sempre bem. Nunca tivemos problemas. Nunca tivemos separados. Nem agora 

(…) Tínhamos as discussões normais de um casal. Mas depois quando a minha filha nasceu menos 

discussões havia porque bastava eu berrar que ela começava a chorar. Então eu saia fora da porta e 

quando voltava já estava tudo mais calmo. Aprendemos a funcionar assim também para proteger a 

menina. 

(Ivo)  

 

Contudo, a reclusão trouxe consigo algumas mudanças na relação e no próprio recluso. 

Em três dos casos, os participantes referem que a experiência de reclusão os uniu mais às 

respetivas companheiras. Atentando nestes exemplos mais em particular, um deles relata 

que o ter abandonado o consumo de substâncias psicoativas, dentro do estabelecimento 

prisional, o aproximou da companheira; os outros dois afirmam que a prisão tornou a 

relação mais forte. No caso de Rui, toda esta experiência deu mais força ao casal, 

aproximando-os e levando-os a confiar mais um no outro. 

 

Sinceramente ficou mais forte o amor ainda. Não foi uma separação definitiva, mas parece que nos deu 

um abanão. Juntámo-nos mais. E confiamos mais um no outro agora. Podia ter-nos afastado mas não. 

Ela precisa do meu apoio e eu preciso do dela, então deu-nos mais força. Parece que o nosso amor 

cresceu. 

(Rui) 

No caso de Ivo, este refere que a prisão não alterou nada na sua relação a não ser a 

distância física a que agora se encontra da sua companheira, afirmando que não se tornou 

mais enciumado devido a este afastamento. Contrariamente, dois reclusos relatam que toda 

esta experiência os tornou mais ciumentos.  
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Já no que concerne a Gil, este afirma que a relação permaneceu igual durante o período 

de reclusão, sofrendo apenas algumas alterações devido à ausência física e aos transtornos 

causados pelas visitas que envolvem deslocações à prisão. No entanto, é percetível na 

história contada por este recluso que a sua companheira se tornou mais ciumenta, 

pensando, inclusive, que este falava com outras mulheres. Esta crença é justificada pelo 

recluso do seguinte modo: 

 

Pensava que eu falava com outras mulheres, porque houve uma altura em que eu não falava com a 

minha filha [de 16 anos] e então para entrar em contacto com ela foi através da mãe [ex-mulher]. E ela 

chateou-se porque não lhe contei antes e porque falei com a mãe [ex-mulher]. Não lhe contei que 

depois a minha filha foi ao hospital para me ver e foi aí que fizemos as pazes. E eu disse-lhe «não te 

contei antes porque entendi que não tinha que te contar. A minha filha é um mundo à parte meu e teu e 

tu não te vais meter, nem eu vou deixar que tu te metas.» (…) Agora a indiferença da parte de um 

homem se calhar levou àquele pensamento da minha companheira [durante uma visita intima, Gil não 

conseguiu concretizar o ato sexual]. Mas às vezes um homem está aborrecido, ou cansado, também já 

não tenho aquela idade em que a gente se beija em qualquer lado, é tudo muito rápido. Eu creio que foi 

a ansiedade que causou aquilo, não vejo outro fator. Pode ser o cansaço da cadeia, o stresse… Eu não 

consigo saber o que seja, mas sinto-me mais desanimado. Andava o dia todo lá fora e agora estou aqui 

mais preso [fala de uma lesão que o obrigou a ficar de baixa do trabalho]. Mas vou-lhe dizer, eu estava 

ali na visita com ela mas era como se não estivesse, até me senti mal. Mas disse-lhe «se tu gostas de 

mim tens que me ajudar porque se vais estar a chorar e a apontar razões para isto… Tu só tens é de 

confiar em mim.» 

(Gil) 

 

Embora não seja direta a relação entre estes acontecimentos e a mudança provocada 

pela reclusão na relação deste casal, é possível que estes tenham tido algum impacto na 

mesma, podendo não ser totalmente verdadeiro afirmar que a relação permaneceu igual ao 

que era na fase pré-reclusão. 

No caso de Tomé, a sua relação com a companheira também sofreu algumas 

transformações ao longo da reclusão. Após ter sido detido, Tomé notou diferenças na sua 

companheira e acabou por descobrir que havia sido traído pela mesma. Por sua vez, a sua 

companheira descobriu também as anteriores traições de Tomé, antes de ser preso. 

Separados durante três meses, ambos conheceram novas pessoas, o que, segundo o 

participante, trouxe sofrimento aos dois. Contudo, este reconhece que foi necessária essa 

dor para se aperceberem que faz mais sentido estarem juntos e acabaram por reatar a 

relação, tendo acontecido uma grande mudança na mesma. 

 

Há mais conversa, há mais diálogo. Vive-se mais a realidade, falamos muito sobre a realidade da vida, 

o que é que pode e não pode acontecer, o que se deve afastar, o que devemos seguir. Agora a nossa 

relação é falada, não é uma relação vivida. Mas é uma relação falada. O tempo que a gente tem, 

basicamente, é perdido a falar. Ou é ganho a falar. É a falar que a gente gasta o tempo. Nós temos 

falado muito, visto bem a realidade das coisas, estamos cientes de qual o caminho a seguir e o que 

devemos fazer para preservar a nossa relação e o que fazíamos mal, o que víamos mal antigamente. 
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Agora tivemos uma conversa franca e sincera um com o outro e vimos no que estávamos errados. Eu 

em certas maneiras de agir e pensar, assim como ela. 

(Tomé) 

 

Relativamente à perceção da relação atual, todos os participantes referem que esta se 

apresenta boa, dentro dos limites que a prisão obriga e sentem-se satisfeitos com a mesma. 

Não obstante, três destes afirmam que para que a relação se torne melhor, basta que 

saiam em liberdade e voltem para junto das suas companheiras.  

No que concerne ao papel que as companheiras desempenham nas suas vidas, as 

narrativas revelam a importância desta figura na vida dos reclusos, sendo percecionada 

como um dos maiores apoios tanto durante o tempo de reclusão como após o cumprimento 

do mesmo. Dois dos reclusos referem a sorte que têm em ter as suas companheiras 

presentes nas suas vidas, havendo um que afirma que sem ela não seria capaz de enfrentar 

toda esta nova experiência. Todavia, mesmo referindo que a sua companheira desempenha 

um papel importante, Gil sente que conseguiria viver sem ela, embora não queira esse 

desfecho, contando que “é importante para mim, mas não é nada que eu sem ela não 

vivesse (…) Mas não me estou a ver sem ela, claro que não. Conseguia estar sem ela, mas 

não me estou a ver sem ela.” 

De todos os participantes, apenas Tomé refere já ter sentido muita vontade de terminar a 

relação, embora no momento atual já não pense de igual forma, o que justifica com a 

confiança que agora tem na sua relação. Todos os outros revelam que nunca pretenderam 

terminar a relação. Contudo, quatro dos reclusos afirmam que, nos primeiros tempos de 

reclusão, disseram às suas companheiras que o melhor seria terminarem a relação e 

seguirem caminhos diferentes, não querendo sujeitar a vida delas a toda a esta experiência. 

Esta atitude acaba por, em alguns casos, revelar altruísmo e compreensão por parte do 

recluso como se vê, de seguida, no caso de Rui. 

 

Como homem, se gosto, não quero ver a pessoa de que eu gosto a sofrer. Se ela estiver a sofrer por 

mim, eu prefiro que ela me esqueça. Mas ela não aceitou e dou graças a Deus por ela estar aqui ainda. 

Eu tentei fazer o mais certo, mesmo que com o coração nas mãos, com a minha força, mas sempre a 

pensar “ai se ela me deixar, o que será de mim?”. Mas claro, tive que ter força para lhe dizer para ela 

seguir e fazer o melhor para ela. E quando ela disse “não” foi um alívio tão grande. 

(Rui) 

 

Acreditando que as companheiras não os abandonaram por sentirem amor, por terem 

uma história de vida em conjunto e um bom entendimento, todos os entrevistados revelam 

terem planos de futuro enquanto casal e expectativas positivas na relação amorosa. A este 
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propósito, Abel afirma que pretende ficar com a atual companheira e com a filha de ambos. 

 

5.1. Fidelidade 

 

No que concerne à subcategoria Fidelidade, os participantes revelam que, na sua 

perceção, “ser fiel” é respeitar a outra pessoa, valorizando qualidades como a sinceridade. 

Neste sentido, todos esperam das suas companheiras comportamentos que as afastem de 

cometer eventuais traições, seja evitar conversas e contactos mais íntimos com outros 

homens. A par disto, os reclusos esperam ainda que as suas companheiras lhes contem a 

verdade sobre aquilo que acontece no mundo para lá dos muros da prisão.  

Relativamente à hipótese de ocorrer uma traição, as respostas são opostas. De um lado, 

três dos entrevistados referem que não se preocupam com uma eventual traição, mas os 

motivos diferem muito – um relata que a companheira trabalha demais e, por essa razão, 

não lhe sobra tempo para outras coisas; outro afirma que confia totalmente porque conhece 

bem a sua companheira e, por último, o outro recluso mostra alguma indiferença 

relativamente à questão, dizendo que “mulheres há muitas”. Do outro lado, encontramos 

três indivíduos que afirmam terem algum receio relativamente à possibilidade de traição. 

No entanto, todos eles referem que apesar do medo que sentem, confiam na companheira e 

um acrescenta que, caso viesse a acontecer, iria compreender porque admite que a sua 

companheira passou por uma fase complicada devido a erros cometidos pelo entrevistado 

no passado.  

 

5.2. Intimidade 

 

Relativamente à subcategoria Intimidade, esta surge enquanto parte integrante da 

relação amorosa, sendo aqui referida a componente sexual e as alterações que a prisão 

trouxe neste campo. As definições encontradas sobre este conceito revelam, sobretudo, que 

os reclusos percecionam a intimidade como uma questão de confiança, conhecimento 

mútuo e bem-estar, revelando também a importância da sexualidade. Contudo, a definição 

da palavra intimidade, pela sua subjetividade, levantou dúvidas e dificuldades aos 

participantes. Não obstante, todos são claros quando afirmam que, para si, a intimidade 

tem muita importância na relação amorosa. 

 

5.2.1. A sexualidade 



34 
 

A sexualidade foi, nas entrevistas decorridas entre os reclusos, um tema central, sendo 

crucial a sua análise para a compreensão das relações amorosas. Apesar de ser notório o 

pouco à vontade ao falarem desta componente aquando das entrevistas, o que revela que 

este tema ainda se apresenta como um assunto tabu, todos fizeram referência a como era 

vivida a sua sexualidade antes da reclusão, bem como as alterações que esta sofreu com as 

limitações da prisão e respetivo impacto na sua relação amorosa. 

Em cinco dos casos, os participantes referem que a sexualidade antes da reclusão era 

vivida de uma forma muito boa, considerando que se sentiam realizados com a mesma. 

Contudo, Tomé revela uma narrativa diferente ao afirmar que não se sentia satisfeito 

com a sua vida sexual e que essa era também uma das razões que o levava a procurar 

outras experiências, culminando em traições. Tomé conta ainda que havia falta de 

comunicação entre si e a sua companheira e que esta, por problemas de saúde, não queria 

ter relações sexuais tão frequentemente como era desejado por ele, o que dava origem a 

discussões. Este participante revela também que o seu segundo filho é fruto de uma traição. 

 

Não era muito satisfatória para mim porque quando uma pessoa está satisfeita não procura fora, não 

dá asas a que aconteça isso com outras pessoas (…) Se calhar quando eu tinha o fetiche de uma coisa 

dessas, eu não procurava a minha mulher (…) Ela também é um bocado complicada a nível sexual 

porque cria muitas infeções na bexiga, toma uma medicação por causa da Epilepsia e essa medicação 

corta-lhe a vontade. E essa medicação ela vai tomar para a vida. Eu percebia que era uma mulher que 

fazíamos hoje e se eu quisesse amanhã, ela já não fazia. Então como já haviam discussões anteriores 

sobre isso e para não estar sempre a discutir, procurei fora. Disse que não tinha dúvidas do que sentia 

por ela nem do que queria para a minha vida mas foi por necessidade e por não querer estar sempre 

em conflito com ela com assuntos meios complicados e que me faziam passar por machão ou por… 

sentir-me mal por estar sempre a parar (…) As coisas [traições] acabavam por acontecer porque eu 

sentia coisas que já não sentia na minha relação. Um pouco por falta de conversa e de puxar a 

realidade para o assunto (…) A mãe da outra minha filha era uma grande amiga minha e no dia que 

nasceu a minha filha mais velha fiz a minha filha mais nova. 

(Tomé) 

 

A vida sexual destes reclusos sofreu algumas alterações desde que estão presos, sendo 

que todos revelam que a mudança foi negativa. No entanto, as razões prendem-se com 

vários fatores: em dois dos casos, os reclusos não têm, neste momento, direito às visitas 

íntimas – um deles aguarda resposta a um recurso que apresentou por se ter visto envolvido 

em um processo dado que os guardas capturaram um telemóvel na cela que partilha com 

outro recluso, pelo que perdeu o acesso às visitas íntimas e precárias; o outro por ter 

precárias, de dois em dois meses, e isto o impossibilitar de ter acesso às visitas íntimas. 

Outros três participantes beneficiam das visitas íntimas, que acontecem de mês a mês. No 

entanto, no caso de Ivo, este refere que a duração das visitas íntimas (3h) com a sua 

companheira é pouco tempo e Gil afirma que, apesar das boas condições, o ambiente é 
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estranho e só o facto de existirem horários condiciona muito. Este, depois da sua última 

visita íntima ter sido, como ele refere, “um desastre”, decidiu em conjunto com a sua 

companheira não marcar, por enquanto, outras. Já no caso de Abel, este conta que a sua 

sexualidade desde que está preso é “péssima”, uma vez que a sua companheira, por 

vergonha, não está disponível a comparecer nas visitas íntimas. 

 

Péssima. Ela também não quer vir às visitas intimas, por isso só tenho direito a uns beijinhos (…) Tem 

vergonha, está a perceber? Tem vergonha de chegar aqui e olharem para ela e pensarem “olha esta 

vem para aqui…”. Porque, de resto, ela vinha logo que ela também quer, como eu quero. Tento sempre 

dar-lhe a volta, falo sempre nisso, mas tenho fé que um dia vou conseguir… 

(Abel) 

 

Não obstante, nos testemunhos dados pelos reclusos é notório que a privação de uma 

vida sexual ativa e/ou as limitações da atual atividade sexual os afeta. Contudo, Gil revela 

que, apesar de esta questão o afetar, não se apresenta para ele como prioritária. Já Ivo 

refere que as visitas íntimas, apesar de não serem suficientes, tornaram-se uma mais-valia 

no seu relacionamento.  

Quatro dos reclusos entrevistados afirmam que as limitações que a prisão trouxe às suas 

vidas sexuais não prejudicaram as respetivas relações com as companheiras; 

contrariamente, Abel revela que afetou uma vez que criou alguma insegurança no próprio e 

Tomé julga que se não fossem as limitações impostas pela sua reclusão, a sua companheira 

nunca o teria traído, ressalvando que isto não se deve só à parte sexual, uma vez que ela 

não dava muita importância, mas sim ao estarem afastados, de forma geral, o que leva 

Tomé a pensar que tudo se passou em um período de carência que podia ter sido evitado 

caso este não estivesse preso.  

 

6. As Visitas 

 

A categoria Visitas foi criada dada a relevância que este tema assume nas narrativas dos 

reclusos, uma vez que são uma das únicas formas de contacto com o mundo exterior e com 

as suas famílias, a par dos telefonemas. Através destas é também possível aos reclusos 

percecionarem o apoio externo prestado pelos seus familiares e amigos, pelo que este 

contacto se apresenta como uma mais-valia.  

Relativamente às visitas, todos os reclusos entrevistados referem ter acesso às visitas 

normais, visitas VIP e visitas íntimas, sendo que três não beneficiam destas últimas, pelos 

motivos atrás apresentados. No que concerne às visitas normais, estas acontecem todos os 



36 
 

sábados e domingos, sendo que todos têm visitas das companheiras, filhos e família mais 

próxima em um desses dias ou nos dois, com exceção do caso de Luís que é apenas 

visitado pela sua companheira e filhas. Em relação às restantes visitas, estas não têm datas 

fixas para ocorrerem uma vez que se inserem num sistema de rotatividade, e a sua 

ocorrência vai variando mediante o número de reclusos que têm direito às mesmas. 

Focando, em particular, as visitas íntimas, apesar de referirem que para um recluso a 

duração e frequência destas não são suficientes, entendem que foi um grande passo 

existirem, atualmente, estas visitas. Neste sentido, as principais mudanças que gostariam 

de ver acontecer prendem-se com o aumento do número de visitas por mês e o aumento ou 

divisão do tempo de duração. Contudo, a maioria refere que, mesmo mudando algumas 

características das visitas, compreendem que estas são as condições que a prisão pode 

oferecer. Ainda nos relatos de alguns dos reclusos é possível verificar um certo estigma e 

vergonha associados às visitas íntimas. Como atrás já havia sido referido, Abel afirma que 

a sua companheira não quer ter este tipo de visitas devido à vergonha que sente. Já em 

outros dois casos, são notórios alguns problemas por parte dos reclusos em pedir às suas 

companheiras que compareçam nestas visitas sendo possível verificar que a questão da 

sexualidade se encontra ainda muito envolta em vergonha e repressão social. No caso de 

Rui, este afirma que a sua companheira se disponibilizou para ir às visitas mas, no entanto, 

caso tal não tivesse acontecido, ele iria compreender. 

 

Eu falei-lhe das visitas e ela disse que vinha, disponibilizou-se logo. Foi tudo natural. Mas claro que 

custa porque ela ficou assim a olhar, é um espaço diferente, os guardas, tudo (…) Ela aceitou vir, mas 

caso não tivesse aceitado, eu compreendia. É difícil para uma mulher vir à cadeia, ir para o quarto 

com os guardas a olhar e a saberem para onde ela vai. 

(Rui) 

 

7. Parentalidade 

 

O conteúdo que deu origem a esta categoria está ligado ao facto de todos os 

participantes serem pais e da importância que ao longo das suas narrativas é dada aos seus 

filhos. Todos os reclusos se referem à experiência da paternidade como extremamente 

positiva. Luís revela que ser pai é “a melhor coisa do mundo”, Rui afirma que, para ele, 

“ser pai é tudo” e Tomé revela que, apesar de ser também uma grande responsabilidade, 

para ele foi o “concretizar de um sonho”. Não obstante, todos se descrevem como bons 

pais e frequentemente utilizam a expressão de “pai babado” o que, juntamente com a 

emoção com que falam dos seus filhos e não é transmissível em palavras, mostram a 
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importância que ser pai desempenha nas suas vidas. Exemplo disto é a frase de Rui que diz 

“dou a minha vida pelos meus filhos”. Mas, se por um lado os filhos são uma das 

principais razões para que os reclusos queiram levar a sua reclusão de forma correta e lhes 

dá força, por outro lado, para dois dos participantes, estes são o motivo da existência de 

alguns medos. Tanto para Abel e Gil, o principal medo que existe caso houvesse uma 

separação das respetivas companheiras era que estas os proibissem de ver os filhos. Neste 

sentido, é notório que o medo que a relação termine não se prende apenas com questões 

amorosas mas, e sobretudo, com o receio do distanciamento em relação aos filhos.  

Ainda sobre os filhos, no caso dos reclusos que têm crianças de diferentes 

companheiras, como é o caso de Gil e Tomé, ambos referem que o amor que sentem por 

cada um é diferente. Gil refere que o filho pelo qual o sentimento é maior é fruto do seu 

casamento com a ex-mulher, referindo que esta viveu com ele até aos seis/sete anos, que a 

sua primeira palavra foi “papá”, partilhando laços muito fortes. Gil afirma ainda que a sua 

separação da ex-mulher teve um grande impacto na criança, tendo esta deixado de lhe falar 

e passado a negar que ele era seu pai. No entanto, já durante a reclusão de Gil, ambos se 

reconciliaram. No caso de Tomé, este refere que se encontra mais ligado à filha mais velha 

porque sempre a acompanhou e cuidou dela nos primeiros tempos, não tendo tido a mesma 

oportunidade com a filha mais nova
10

. Relativamente aos restantes reclusos, estes apenas 

têm filhos em conjunto com as companheiras atuais.  

Todavia, as referências ao ser pai, estando preso, alteram-se significativamente, tendo 

os participantes relatado esta situação como dolorosa. Dois deles referem, inclusivamente, 

que preferiam não ter filhos para, assim, poupar as crianças à dor provocada pela reclusão. 

Contrariamente a estes testemunhos, Gil afirma que julga “ser ainda mais pai”, uma 

vez que tenta arranjar forma de “ser mais forte, mais amigo e mais compreensivo”.  

Em relação aos sentimentos advindos de toda esta experiência de ser pai dentro dos 

muros da prisão, todos relatam sentimentos de profunda tristeza e mal-estar uma vez que 

não conseguem estar presentes na vida dos filhos e isso implica a perda do seu 

crescimento. A este propósito, Ivo afirma que estar longe das filhas é o pior de estar preso, 

“é matarem-me mesmo. É o que me custa mais de estar na cadeia é isso (…) Quando a 

gente tem pessoas que ama, isto torna-se muito complicado.” 

                                                           
10

Recorde-se que a filha mais nova de Tomé, fruto de uma traição sua com a melhor amiga, foi concebida 
no dia de nascimento da filha com a atual companheira. A fim de comemorar o facto de ser pai, Tomé ficou 
alcoolizado e envolveu-se, segundo ele, pela primeira e única vez com a melhor amiga.  



38 
 

Com o objetivo de proteger os filhos, cinco dos entrevistados esconderam a verdade 

acerca da sua reclusão, havendo dito aos mesmos que se encontravam a trabalhar, a ganhar 

dinheiro para eles, justificando esta atitude com o facto de julgarem que as crianças não 

têm ainda idade para compreender toda a situação. Contudo, esperam contar a verdade 

quando forem mais velhas. Já no caso de Rui, este decidiu contar aos filhos que foi preso e 

pretende, posteriormente, explicar melhor os motivos que o levaram ao estabelecimento 

prisional. Este recluso afirma que “sempre contei a verdade, nunca a escondi de ninguém. 

E eles perceberam. Mas mais para a frente vou contar melhor o que se passou comigo.” 

Ainda assim, sabendo ou não a verdade acerca da ausência do pai, as opiniões sobre o 

impacto da reclusão nos filhos são unânimes, revelando que acreditam que esta experiência 

está a ser negativa para eles. Dois dos reclusos relatam, inclusivamente, que as suas filhas 

estão a ser acompanhadas psicologicamente de modo a minorar os efeitos prejudiciais. 

Uma das principais causas que provoca sofrimento às crianças é, segundo os reclusos, o 

facto de estes não as poderem acompanhar à escola ou infantário, o que leva os colegas 

delas a questionarem-nas acerca do pai. No caso de Tomé, este revela que, a seu ver, a sua 

filha mais velha sofreu muito com esta situação dado que se encontrava afetivamente mais 

ligada ao pai. 

 

Acabou por se habituar mas passou mal, não a nível de dificuldades porque a minha família não 

deixou, mas sofreu com isto, é acompanhada psicologicamente. Está triste com isto, claro (…) Sofreu 

muito, sentiu muito a minha ausência, precisou muito de mim nos primeiros tempos porque estava mais 

ligada a mim do que à mãe. 

(Tomé) 

 

Todos os reclusos têm contacto com os filhos, tanto telefonicamente como através das 

visitas. Contudo, os dois reclusos que têm filhos com outras mulheres que não as atuais 

companheiras apenas contactam com esses filhos telefonicamente. Relativamente às 

visitas, os reclusos revelam que as visitas VIP são as preferidas tanto das crianças como 

dos pais, uma vez que possibilitam que exista um espaço mais familiar e restrito para as 

brincadeiras e conversas, tendo também uma maior duração.  

Apesar da distância física a que se veem obrigados durante o tempo de pena, quatro dos 

reclusos acreditam que esta não tem impacto na relação pai-filho, no momento presente. 

No entanto, Abel revela que sente a filha mais afastada dele, sentimento que lhe é 

transmitido sobretudo quando lhe telefona e ela não quer falar por estar a brincar. Também 

Gil se mostra preocupado com o impacto causado na relação uma vez que, segundo ele, 

quando terminar a pena já a filha se encontra na escola, situação que pela sua envolvência 
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social pode afetar o seu bem-estar psicológico. Tal preocupação ganha outra importância 

derivado a acontecimentos pessoais do passado de Gil, já mencionados atrás. 

A experiência de reclusão, mesmo que possuindo características negativas, trouxe aos 

participantes algumas mudanças positivas enquanto pais. Tanto Abel como Gil afirmam 

que aprenderam a dar mais valor aos momentos passados com os filhos e a cuidar melhor 

de quem gostam; Luís refere que esta experiência lhe abriu os olhos e que quer ter a 

oportunidade de dar à filha mais nova o mesmo que a mais velha teve; Ivo refere que sente 

agora uma responsabilidade maior e que quando sair quer recuperar o tempo perdido; Rui 

conta que, pelos filhos, não irá voltar a cometer os erros do passado; contudo, Tomé afirma 

que existe apenas “uma coisa boa que a reclusão” lhe trouxe: o não voltar a passar pela 

situação que se encontra neste momento, por ele, pela família e pela filha, mas foram mais 

as consequências negativas, tais como o afastamento da filha e a perda do seu crescimento.  

Relativamente à relação pós-reclusão, todos acreditam que esta será muito boa, mais 

forte do que era. Apenas Luís refere que não se irá alterar uma vez que, a seu ver, “a 

relação não pode ficar melhor”, considerando-a muito boa já. Em paralelo, os desejos em 

relação aos filhos dos participantes são partilhados por todos e assentam em ser um pai 

presente e cuidador. 

 

B. Entrevistas às companheiras 

 

1. Rede Social e Recursos 

 

Esta categoria surgiu no decurso da análise das entrevistas realizadas às duas 

companheiras, onde estas focaram aspetos importantes e que amenizam o impacto da 

reclusão como a Relação com a Família e Perceção do apoio familiar; assim como, e 

apesar de não ocupar um lugar de destaque como a componente anteriormente referida, o 

Grupo de Amigos e Perceção do seu apoio. 

 

1.1.Relação com a família e Perceção do apoio familiar 

 

A relação com a família ganha um novo lugar no discurso destas mulheres aquando da 

reclusão do seu companheiro sendo que, nos dois casos, ambas referem que a relação é 

boa, embora com grandes diferenças. No caso de Rita, esta refere que a relação com a sua 

família melhorou com a prisão de Luís, uma vez que agora passa mais tempo com os pais e 
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irmãos, sendo estes o maior apoio emocional, prático e financeiro, para ela e para as suas 

filhas. Esta revela ainda que os seus pais desempenham um papel fundamental na sua vida. 

Já no caso de Ana, companheira de Gil, apesar de a relação com a família ser boa, de 

onde destaca uma irmã sempre presente e cuidadora da sobrinha, esta relata que existe um 

mau ambiente na casa pertencente à sua mãe, habitada juntamente com esta e com o irmão 

mais velho. Ana conta ainda que voltou de França, onde vivia e trabalhava, para cuidar da 

mãe doente, mas demonstra-se arrependida por agora se encontrar desempregada e por não 

ter o seu próprio espaço, ao mesmo tempo que refere que a relação de ambas sempre foi 

conflituosa e ninguém lhe dá valor.  

 

1.2. Grupo de Amigos e Perceção do seu apoio 

 

Relativamente aos amigos, ambas revelam que nenhum destes se afastou delas devido à 

reclusão do companheiro. A distância que existe deve-se, a seu ver, a outros fatores. No 

caso de Rita, esta afirma que foi ela que se afastou do seu grupo de amigos, embora saiba 

que eles estão disponíveis para a ajudar emocional e financeiramente. A falta de tempo, a 

pouca vontade devido ao cansaço e o evitar falar na reclusão de Luís são os motivos com 

que Rita justifica este afastamento. A propósito, a mesma acaba por brincar com a 

situação, referindo que agora tem 3 filhos, dependendo também Luís dos seus cuidados, 

afirmando que “(…) agora tenho que pensar nos dias seguintes porque eu sou sozinha 

para todos, para os meus três filhos”. Rita conta ainda que, dentro dos muros da prisão, ela 

e as filhas acabaram por fazer amigas, o que ameniza a experiência dura que tem sido a 

reclusão do companheiro.  

No caso de Ana, esta refere, de igual forma, que nenhum amigo se afastou dela devido à 

reclusão de Gil e que o afastamento que houve se deveu aos ciúmes existentes no início da 

sua relação. Contudo, acrescenta que só tem dois ou três amigos de verdade que, embora 

não a apoiem a “100%”, dão-lhe força, não considerando nenhuma das pessoas que 

conheceu dentro da prisão como amigos. Ana revela ainda que, algumas vezes, usufrui da 

boleia de uma vizinha que também tem o companheiro preso no mesmo estabelecimento 

prisional que Gil. 

 

2. Reclusão 
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A experiência de reclusão dos companheiros é recorrente nos discursos destas mulheres 

e revela-se um tema central ao qual os restantes se encontram subjugados. Contudo, se a 

experiência é semelhante e ambas revelam também nunca terem sentido qualquer tipo de 

estigma associado, a aceitação da prisão difere nos dois casos. Enquanto Rita, apesar de 

não gostar de visitar o companheiro no estabelecimento prisional, encara a experiência de 

forma mais ou menos positiva, admitindo que “foi a melhor coisa para nós [casal]”, dado 

que fortaleceu a relação, embora refira também algum sofrimento associado, Ana tem um 

discurso marcado pela negação, mostrando que ainda não conseguiu aceitar esta nova fase 

da sua vida que considera como “uma prisão psicológica”, embora por vontade própria. 

No entanto, Ana espera que o tempo que a prisão oferece a Gil seja passado a refletir e 

provoque nele a vontade de querer mudar aquando da sua libertação. A este propósito, Ana 

revela que a sua relação antes do encarceramento do seu companheiro era marcada por 

episódios de violência doméstica, algo que também já havia observado na sua família de 

origem, na infância. 

 

Ele vai ter mesmo que mudar porque eu não quero que a minha filha cresça com a mãe a levar porrada 

como eu cresci a ver a minha a levar. Isso eu não quero para a minha filha, de maneira alguma. O que 

eu passei não quero que a minha filha passe. Ter mal ambiente, maus tratos verbais e físicos. Já sei o 

que passei até ela ter 2 meses de idade, não quero mais isso. 

(Ana) 

 

2.1. Mudanças provocadas pela Reclusão 

 

Ao analisar o discurso de ambas as mulheres é possível observar que a reclusão dos seus 

companheiros trouxe consigo mudanças significativas como, por exemplo, o facto de se 

encontrarem sozinhas a educar e cuidar das filhas. Relativamente ao trabalho, Ana refere 

que se encontra desempregada desde que engravidou, mas Rita afirma que passou a ter um 

emprego e horários a cumprir quando Luís foi preso, dado que era este que sustentava a 

casa. Neste momento, Rita relata que os seus dias “são muito mais cansativos e 

ocupados”, acrescentando que um ponto positivo de ter muitas tarefas a seu encargo é o 

evitar pensar no seu companheiro, o que lhe provoca grandes preocupações. Ainda acerca 

da alteração de rotinas, Rita faz referência às mudanças inscritas na dinâmica prisional. 

 

Tenho que lavar a roupa dele, passar, fazer comer para lhe levar, preparar o saco. O mais complicado 

também é levar o comer porque não entra tudo o que a gente quer e chegamos a um ponto que não 

sabemos o que levar (…) Ele nunca sabe o que quer, diz que prefere surpresa. Mas eu também estou 
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tão cansada, tão cheia de trabalho… É complicado. E depois levanto-me tão cedo para lhe preparar o 

comer e levar fresquinho e estar às 8h a apanhar o autocarro para ir. 

(Rita) 

 

Mais, é notório nas suas narrativas que a reclusão do companheiro acarreta para estas 

mulheres mudanças a nível psicológico, existindo impacto na relação consigo próprias. No 

caso de Rita, esta refere que, por falta de tempo e cansaço e não de amor-próprio, não 

cuida de si como em outros tempos. 

 

É como o cabelo, o Luís gosta que eu ande de cabelo solto, só que eu já não tenho paciência. Ele está 

sempre a mandar vir comigo por causa disso. Desde que ele está preso só duas vezes é que eu soltei o 

cabelo, em dois anos. Não foi o amor por mim que perdi, mas não tenho paciência e ando cansada. 

(Rita) 

 

No caso de Ana, encontramos uma mulher deprimida que, com bastante facilidade, se 

emociona, desmotivada com a vida que leva e com baixa autoestima. A mesma refere que 

não é feliz “nem a 50%” e que não se sente realizada. As diferenças são ainda mais 

marcadas quando mostra uma fotografia sua antiga, onde se apresenta como uma mulher 

bem cuidada e segundo ela “muito vaidosa”.  

 

Acha que antes me via assim aqui, mesmo em casa? Eu por casa ando assim vestida, quero lá saber, eu 

não tenho motivação. Ando desmotivada em tanta coisa. Eu quero lá saber. Eu quero só andar limpa e 

com o banhinho tomado. Mas eu não era assim, eu era muito vaidosa. Era sempre assim [aponta para 

uma fotografia em que está arranjada]. Mas depois do Gil ter sido preso, tudo mudou. Também não 

posso comprar o que podia comprar, primeiro está a minha filha em tudo e depois está o resto. Mas a 

gente desmazela-se. Eu, muitas não. Mas eu sim porque não aceitei. 

(Ana) 

 

3. Impacto na Relação com o Companheiro 

 

No que concerne à relação amorosa antes da reclusão do companheiro, ambas referem 

que esta não era plena. No caso de Rita, a sua relação era marcada por momentos negativos 

que tinham origem na família, dado que esta, segundo Rita, “dizia e inventava muitas 

coisas (…) e aquilo começava a moer” e nos amigos, por motivos de ciúme. Não obstante, 

Rita refere que tinha dúvidas acerca dos sentimentos de Luís, confessando que ele a havia 

traído anteriormente e que tinha medo de se voltar a magoar. Neste sentido, conta que a 

reclusão do companheiro trouxe uma maior solidez à relação dado que se apercebeu dos 

sentimentos de Luís pois, segundo ela, ultrapassar diariamente a experiência de reclusão é 
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duro, contando que “nem toda a gente aguenta isto [experiência de reclusão], só quem 

gosta muito é que passa pelo que a gente passa.” 

Por sua vez, Ana refere que ela e o seu companheiro, Gil, se davam bem mas que, com 

o passar do tempo, foram ocorrendo situações que os foram afastando. Como citado 

anteriormente, esta relação era marcada por episódios de violência doméstica e pelo tráfico 

e consumo de substâncias psicoativas por parte de Gil, algo que Ana não aceitava.  

 

Tive risco de aborto, uma gravidez de risco, a levar porrada na gravidez, mesmo no dia que fui ter a 

minha filha fui ameaçada por ele de porrada, ele levou-me à maternidade para ter a minha filha e 

ameaçou-me de porrada. Só para ver a loucura que estava o Gil naquela altura (…) 

Independentemente dessas situações, o Gil tem bom coração, amigo do amigo, ajudava-me. Mas tinha 

aquelas coisas, maldita coca que era fatal (…) quando vi ele estava enterrado até à cabeça. Foi-se 

tudo, até o dinheiro de poupança da minha filha. Muitas vezes não quis ver a verdade. O meu irmão 

morreu por causa da droga, eu conhecia tudo, mas muitas vezes perdoei e escondi da minha família. 

(Ana) 

 

Toda a nova realidade que a prisão impôs mudou ambas as relações, contudo estas 

mudanças são bastante díspares. Rita refere que a experiência da reclusão melhorou a sua 

relação com Luís, comparando esta fase ao início do seu namoro. Ao mesmo tempo, tornou 

o seu companheiro alguém “mais amigo (…) mais preocupado com a gente que ele antes 

não dava tanta atenção como nós precisávamos.” Já no caso de Ana, esta mostra-se 

prudente no seu discurso uma vez que julga que Gil “está com outra maneira de pensar”, 

mas o facto de não partilharem o dia a dia leva-a a não criar muitas expectativas acerca da 

mudança do companheiro. Para Ana, o seu companheiro não tem o mesmo sentimento que 

antes, embora ele o negue; no entanto, esta perceção, juntamente com o facto de estarem 

ainda mais distantes do que anteriormente, tornam esta fase muito dolorosa.  

 

(…) Acho que agora ainda estamos mais distantes do que éramos. Ele diz que são coisas da minha 

cabeça mas não são (…) Não há aquele carinho que havia, o toque de pele, o Gil está longe. Talvez a 

cadeia, mas não sei. Pode estar saturado de mim, pode pensar que gostava de mim e não gostar (…) 

Há alguma coisa entre nós que não está a bater certo. 

(Ana) 

 

Neste sentido, enquanto Rita relata que se sente muito satisfeita com a atual relação 

(“De zero a dez, dava um dez”), Ana refere precisamente o contrário (“Acha que estou 

satisfeita com uma relação de cadeia? Claro que não estou. Isto não é vida.”). 

Acerca do papel do companheiro, Rita afirma que este tem um papel fundamental dado 

que é o seu confidente e conselheiro; já Ana é perentória, afirmando “é o pai da minha 

filha. O meu companheiro? Como é que eu vou dizer que é o meu companheiro se estamos 
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tão longe, tão distantes?”. No entanto, o que a leva a permanecer nesta relação é “o amor” 

que sente por Gil. Por sua vez, Rita refere que Luís “foi sempre tudo” para ela, 

acrescentando também que “tivemos que fugir porque os meus pais e os dele não queriam. 

Mas nós ganhámos.” 

Não obstante, apesar de desempenhar um papel importante na sua vida, Rita sentiu, no 

passado, vontade de terminar a relação com o seu companheiro por medo de voltar a ser 

traída. Mais, Rita revela ainda que já sentiu vontade de se envolver com outro homem, o 

seu ex-namorado, justificando que o via muitas vezes e que “ao início, eu não gostava 

mesmo dele [atual companheiro] como gosto hoje, a gente foi construindo as coisas. 

Porque me juntei não sei, mas aconteceu.” No caso de Ana, esta refere que nunca sentiu 

vontade de terminar a relação, a não ser que houvesse uma traição por parte do seu 

companheiro. 

Relativamente às expectativas de futuro da relação, Rita mostra-se disposta a esforçar-

se para que esta seja melhor ainda e julga que Luís “abriu os olhos” em relação aos 

assuntos familiares que anteriormente eram fonte de conflito entre o casal. Pretende viver 

junto, como já acontecia antes da reclusão, e que tanto ela como Luís tenham um trabalho. 

De igual forma, Ana refere que quer, com o seu companheiro, ter uma vida dita normal, 

com um trabalho honesto, longe do mundo do tráfico de drogas. Tem como planos viver 

junto e ter um bom ambiente familiar; no entanto, mostra-se relutante, referindo que “o 

futuro só Deus sabe”. Afirma ainda que esta é a última oportunidade para a sua relação 

com Gil, esperando que “(…) esta experiência o mude senão as coisas não vão resultar. 

Por mais que eu sofra por gostar dele, mas eu nunca mais o vou querer na minha vida.” 

 

3.1. Fidelidade 

 

Conforme acima referido, Rita afirma que, para ela, ser fiel é não trair a outra pessoa, 

tendo por base valores como a sinceridade. A mesma relata que, desde que tem o 

companheiro preso, houve hipóteses de um envolvimento. No entanto, tal não aconteceu, 

sobretudo por respeito às filhas. 

Por sua vez, Ana refere que ser fiel é respeitar o outro e que caso isso exista a traição 

não acontece. A mesma acrescenta que nunca pensou em envolver-se com outra pessoa, 

afirmando que “os meus olhos são o Gil, é tudo para o Gil”. 

 

3.2. Intimidade 
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Relativamente ao conceito de intimidade, Rita define-o como “dar carinho, atenção, 

compreender (…) estarmos presentes”; já Ana afirma que, para si, intimidade é a vida 

privada de um casal e que “tudo o que se passa numa relação, morrer ali.” Contudo, 

apesar de apresentarem definições diferentes, ambas concordam que a intimidade é muito 

importante.  

 

3.2.1. A sexualidade 

Em relação ao tema Sexualidade, surgem nas narrativas de ambas as companheiras dois 

momentos diferentes no tempo: a sexualidade pré-reclusão e como é vivenciada no 

presente, com as mudanças impostas pelo sistema prisional. Neste sentido, antes da 

reclusão do companheiro, Rita afirma que a sua sexualidade era vivida de forma normal e 

Ana refere que “era muito intensa, muito ativa, muito satisfatória”. No entanto, são 

notórias grandes diferenças na forma como é encarada a sexualidade dentro dos muros da 

prisão. No caso de Rita conta que, ao início, por não beneficiar de visitas íntimas, se sentiu 

mais afastada do companheiro mas, neste momento, já com visitas, a relação melhorou, 

não sentindo que esta saiu prejudicada por não poderem ter uma vida sexual tão ativa como 

antes. Todavia, refere que sente vergonha, contando que “(…) não gosto que as pessoas 

saibam que vamos para ali fazer ou não fazer (…) tenho vergonha, é muito diferente. Mas 

depois as coisas correm bem.” Já Ana afirma que as alterações à sua vida sexual afetaram 

muito a relação com o companheiro dado que existiu uma grande diferença e mudança de 

comportamento por parte de Gil o que cria dúvidas e tem um impacto bastante negativo na 

autoestima de Ana. 

 

Um homem que era quente, tínhamos uma relação muito ativa e estamos neste ponto, acho que não é 

muito normal (…) Fui a primeira a estrear as visitas íntimas com ele na cadeia, foi tudo muito lindo no 

primeiro mês, mas tudo mudou (…) Como é que ele pode dizer que me ama, que me adora, se chegamos 

ao momento da verdade e é tudo um caos? (…) É uma diferença muito grande, é como se não 

tivéssemos relação, como se tivéssemos ali por termos uma filha, por exemplo (…)Ele não olha para o 

meu corpo, eu já sei que estou magra, a minha vida foi abaixo, estou deprimida, mas se não me vê com 

olhos de ver o meu corpo, ele que me diga. 

(Ana) 

 

4. As visitas 

 

As visitas apresentam-se, no discurso de ambas, como o tempo disponível para partilha 

do mesmo espaço físico com os companheiros, existindo três diferentes regimes: visitas 

normais, íntimas e VIP’s, das quais as duas beneficiam. Rita refere que aproveita ao 
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máximo as visitas das quais pode usufruir, sejam elas aos feriados e/ou fins de semana, 

contando que “quantas mais visitas tiver, melhor.” 

No caso de Ana, esta afirma que apenas “vou uma vez por semana”, no que se refere às 

visitas normais e que tem, ultimamente, usufruído novamente
11

 das visitas íntimas. 

Todavia, estas apresentam-se como um acontecimento de impacto negativo dado que 

Ana refere que a distância que sente do companheiro tem-lhe provocado alguma 

frustração. A entrevistada relata ainda que, sempre que pode, se desloca às visitas VIP na 

companhia da filha. 

Relativamente às regras que regem as visitas íntimas, ambas referem que as condições 

são boas, não apontando qualquer alteração a fazer.   

É ainda através das visitas que ambas as mulheres têm oportunidade de prestar um 

maior apoio aos seus companheiros, trazendo e levando as suas roupas lavadas e, no caso 

de Rita, levando-lhe comida caseira. 

 

5. Parentalidade 

 

A categoria Parentalidade surge como uma parte importante do discurso de ambas as 

companheiras, referindo estas que as filhas são uma força para os pais encarcerados e o ser 

pai é um dos papéis principais que, atualmente, os companheiros desempenham nas suas 

vidas. Não obstante, Rita refere que o seu companheiro, Luís, tem uma relação muito boa 

com as duas filhas, o que justifica com a grande vontade que este sempre teve de ser pai. 

Inclusivamente, refere que Luís tem desejo em aumentar a família, mas que “eu disse que 

para já não pelo que estou a passar sozinha com elas.” 

No caso de Ana, esta afirma que Gil sempre foi bom pai, desde a gravidez e que, na sua 

perceção, “a filha é um Deus na vida dele”, acrescentando que foi uma criança muito 

desejada e bem aceite. Neste sentido, ambas referem que os seus companheiros se sentem 

tristes por se encontrarem afastados das filhas e, por isso, não partilharem com elas o dia a 

dia e todo o processo de crescimento. Ana acrescenta ainda que Gil tem medo que a filha 

não lhe reconheça o papel de pai uma vez que tem sido também educada pelo cunhado, 

marido da irmã de Ana, cuja relação é definida como ótima.  

                                                           
11

 Após o incidente ocorrido durante uma visita intima em que Gil não conseguiu concretizar o ato sexual, o 
casal decidiu realizar uma pausa nas mesmas, tendo agora retomado. 
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No que diz respeito à explicação dada às filhas acerca da ausência do pai, Ana corrobora 

a informação transmitida pelo seu companheiro, afirmando que conta à filha que “o pai 

está na tropa, a ganhar dinheirinho mas tem que ficar lá”. Já Rita revela que apenas 

contou à filha mais velha, de 4 anos, que “o pai se tinha portado mal e agora estava com 

os polícias a trabalhar no castigo”. 

Relativamente às vivências das filhas, determinadas pela reclusão do pai, ambas 

acreditam que o facto de as crianças terem idades compreendidas entre 2 e 4 anos ajuda a 

que a experiência seja menos marcante. Rita afirma que “com esta idade acho que é mais 

fácil porque estou cá eu a fazer papel por mim e por ele”, e Ana revela que a sua filha 

apenas conhece a realidade atual uma vez que Gil foi detido quando esta tinha 5 meses, 

contando que (…) foi educada a ver o pai ali, ela conhece o pai da cadeia, não tem 

memória dele em liberdade. Ela vai estranhar um dia é quando o pai vier para casa”. 

Todavia, julga que a filha sente saudades do pai porque esta “falava do pai às educadoras 

(…) fala para as fotografias, fica toda contente por atender o telefone quando sabe que é o 

pai. Beija o telefone e tudo (…) está sempre a dizer “amo-te muito, pai”.  

(Ana) 

 

No que concerne ao possível impacto que a experiência de reclusão possa ter na relação 

pai-filho, ambas referem que acreditam que a relação seja próxima quando terminar a pena 

dos companheiros. Rita justifica esta crença com o facto de as filhas serem ainda muito 

novas, acreditando que não sentem tanto esta experiência, enquanto Ana julga que pai e 

filha vão querer recuperar o tempo perdido, acreditando que se virão a dar bem dado que a 

relação é boa. Contudo, esta refere ainda que a ausência do pai nos primeiros anos de vida 

da filha pode levar a que esta não lhe reconheça autoridade no futuro, revelando que “não 

digo que quando ele vier cá para fora e ela for mais velhinha, ela não pense: “Mas quem é 

este agora para estar a mandar em mim?”. Mas penso que não porque a relação deles é 

porreira.” 
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Capítulo IV. Discussão dos resultados 

 

Ao longo do último capítulo os resultados foram apresentados com base nas categorias 

usadas na análise dos conteúdos presentes nas diferentes narrativas apresentadas pelos 

reclusos e companheiras. Proceder-se-á, agora, à discussão dos principais resultados 

procurando, sempre que possível, integrar elementos teóricos que se revelem importantes e 

pertinentes para a melhor compreensão da experiência dos participantes.  

Este capítulo encontra-se organizado pelos temas de maior importância apresentados 

aquando dos resultados, sendo eles a pertença a bairros desfavorecidos; a reclusão, de onde 

se destaca a perceção do impacto na família, relevando o impacto financeiro na mesma; a 

perceção do apoio externo, focando as visitas; o impacto na relação amorosa e, por fim, a 

parentalidade.  

 

1. Pertença a bairros desfavorecidos 

 

Verificou-se que a maioria dos participantes era pertencente a bairros sociais 

desfavorecidos, sendo que o crime mais cometido é o de tráfico de estupefacientes. Tal 

pode ser explicado através da política específica de repressão penal voltada para o tráfico 

de droga, sendo as intervenções da polícia cada vez mais intensas nos bairros pobres que se 

tornaram alvos de frequentes rusgas (Cunha, 2008). A juntar a esta repressão, encontra-se 

uma economia das drogas que, atualmente, é vista como uma agência que organiza 

peregrinações entre as comunidades urbanas desfavorecidas e a prisão, devido à sua 

especificidade no registo da estrutura social pobre dos bairros portugueses (Cunha, 2008). 

Desta forma, é compreensível que dentro dos muros das prisões existam redes de laços 

criados antes da experiência da reclusão, o que permite uma continuidade com o mundo 

exterior, sendo a existência de conhecidos dentro do meio prisional uma característica 

encontrada nos resultados desta investigação. Muitos dos participantes referem que tiveram 

ou têm amigos ou familiares recluídos em outro ou no mesmo estabelecimento prisional, o 

que pode alterar a textura da sociedade prisional, bem como a experiência de reclusão. 

Não obstante, à vida passada nestas zonas desfavorecidas, acrescentamos infâncias 

difíceis das quais os reclusos entrevistados foram alvo. Segundo Zuckerman e Wright 

(2010), homens que se tornam reclusos têm uma alta incidência de experiências negativas 

na sua infância, frequentemente crescem em famílias onde há prevalência de 

comportamentos violentos, abuso de substâncias e outras formas de abuso. Um estudo em 
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Tennessee com pais reclusos encontrou que a maioria cresceu sem a presença do pai e nos 

que tinham o pai presente a relação raramente era positiva (Zuckerman & Wright, 2010). 

Relativamente às companheiras, uma delas habita um bairro social e beneficia da boleia 

de uma vizinha cujo namorado também se encontra recluído sendo esta, de acordo com 

Cunha (2008), uma situação comum em famílias pertencentes a bairros sociais 

desfavorecidos cujos membros viajam juntos até aos estabelecimentos prisionais com o 

objetivo de visitar os seus familiares e amigos, tirando a maior vantagem possível da boleia 

de carro oferecida por um vizinho. 

 

2. A reclusão 

 

O discurso de todos os participantes aponta no sentido de a experiência de reclusão se 

apresentar como uma oportunidade de mudança e um corte com o estilo de vida que 

levavam até então. Em dois dos casos, os reclusos referem a mesma como positiva uma 

vez que lhes possibilitou a recuperação do consumo de substâncias e a conservação das 

suas relações amorosas. Todavia, estar preso é percecionado como perda de liberdade, a 

distância e saudade de quem se gosta, vida estagnada e cheia de sofrimento. Sentimentos 

como solidão e saudade são usuais em indivíduos que experienciam a reclusão (Daniel & 

Barrett, 1981; King, 1993; Lanier, 1993 citado em Hairston, 2001b). A este propósito, 

Goffman (1999, citado por Cunha, 2008) refere que uma pena de prisão é, em muito 

aspetos, tirar a vida a alguém e Travis & Waul (2003) referem que as “dores da reclusão” 

carregam alguns custos psicológicos, estando os reclusos confrontados com um set único 

de contingências e pressões para as quais necessitam de reagir e adaptar para sobreviver à 

experiência de reclusão.  

Contudo, no caso do recluso Rui, este pertence à etnia cigana e faz parte da Igreja 

Evangélica, com importante e progressiva implementação entre os ciganos de Portugal 

(Blanes, 2007). Estes dois aspetos – família e religião - podem funcionar como fatores de 

proteção facilitadores da experiência de reclusão. Relativamente ao primeiro fator, no 

contexto cultural específico da etnia cigana, a família desempenha um papel central, 

enquanto valor moral por excelência, sendo também esta etnia conhecida pela sua 

solidariedade entre os membros, tornando-se os laços mais fortes em situações difíceis, 

como a reclusão de um elemento (Mendes, n.d.). Neste sentido, compreende-se o apoio 

externo por parte da família sentido pelo recluso participante. 
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No que concerne ao segundo fator, um estudo de Clear e Sumter (2002) refere que o 

desafio mais básico da reclusão é lidar com a privação de liberdade, sendo que para alguns 

reclusos o vínculo a uma religião pode constituir um importante mecanismo de coping. Os 

mesmos autores encontraram ligação entre a religiosidade do recluso e a sua adaptação ao 

ambiente prisional bem como entre a religiosidade e o bom comportamento do recluso. 

Assim, apesar de não ser linear, talvez possa considerar-se que a pertença à Igreja 

Evangélica e a fé do recluso em questão auxiliam a sua conduta dentro do estabelecimento 

prisional, minorando o impacto da reclusão no próprio. Consequentemente, segundo Rui, o 

seu bom comportamento sossega a sua família mais próxima, assim como lhe permite 

continuar a usufruir de momentos importantes que potenciem o contacto com a mesma 

como seja, por exemplo, as saídas precárias. Neste sentido, talvez se possa afirmar que, ao 

mesmo tempo que minoram o impacto da reclusão no próprio, também o fazem, de algum 

modo, na sua família. 

Ainda sobre os resultados encontrados acerca do impacto da experiência de reclusão, 

dois dos reclusos revelam que os problemas em meio prisional surgem, muitas vezes, da 

vontade de viver duas vidas – a vida dentro dos muros da prisão e a vida em liberdade - e 

dos sentimentos que daí advêm pelo que, de forma a minimizar o desconforto que tais 

sentimentos lhes causam, ambos evitam pensar no mundo exterior. Neste sentido, um 

estudo de Mills (2005) refere que para a maioria dos reclusos o aspeto mais duro de estar 

preso é estar separado da família e amigos, frequentemente sentirem-se sem poder e 

frustrados quando não conseguem fazer nada se as suas famílias tiverem problemas, assim 

como lidar com as dificuldades de comunicação e com as incertezas dos sentimentos da 

companheira, o que, neste caso específico, até parece ter tornado alguns dos entrevistados 

mais ciumentos.  

Por sua vez, as companheiras percecionam a experiência de reclusão também como uma 

oportunidade de mudança nas suas vidas. Em um dos casos, a companheira refere que, 

apesar do sofrimento associado, esta experiência foi positiva para o seu relacionamento. 

Paralelamente, e como anteriormente já foi referido, o seu companheiro recluído partilha 

da mesma crença. No caso da outra companheira, ao longo da sua narrativa é notória a não-

aceitação desta experiência. Para ambas, esta situação acarreta mudanças a nível prático, 

uma vez que ficaram inteiramente responsáveis pela educação das filhas e, a nível 

psicológico, com a apresentação de sinais de uma frágil autoestima por ambas e, em um 

dos casos, de uma marcada tristeza. Conforme a investigação indica, uma dificuldade que a 

reclusão traz é a perda do companheiro e pai, que torna a mulher uma “mãe solteira”. 
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Frequentemente isto conduz a que a mulher assuma novos papéis debaixo de circunstâncias 

stressantes (Rosenfeld, Rosenstein & Raab, 1973 citado em Carlson & Cervera, 1991). 

Esta perda também se traduz na perda do companheiro de vida, o que pode despoletar 

sentimentos complexos na mulher (Carlson & Cervera, 1991).  

  

2.1. Perceção acerca do impacto da reclusão na família 

 

No que concerne à perceção que os reclusos têm sobre o impacto do seu encarceramento 

na família, todos sentem que os familiares mais próximos, seja pais, companheira e filhos, 

são claramente afetados por esta experiência. Ambos, família e recluso, experimentam um 

sentimento de perda que, também no caso destes reclusos, parece aumentar quando existem 

filhos envolvidos (Daniel & Barrett, 1981; King, 1993; Lanier, 1993 citado em Hairston, 

2001b). Dois dos participantes referem mesmo sentirem-se culpados pela situação que a 

família atravessa. Contudo, se para muitos reclusos, esta é uma das razões que os leva a 

decidir passar estes “tempos difíceis” sem ver a família, de modo a salvá-la do stresse e 

desprazer das visitas (Codd, 2008), o mesmo não acontece com os participantes neste 

estudo que, apesar de tudo, prezam bastante as visitas familiares.  

No que diz respeito à relação com a família, a maioria dos reclusos afirma que esta é 

positiva, percecionando o apoio externo prestado pela mesma como importante. Apesar de 

as relações familiares serem desafiadas pela reclusão como aconteceu, de resto, com Luís, 

as relações de suporte com a família podem ser essenciais para o bem-estar do recluso 

(Codd, 2008).Segundo Mills (2005), um apoio ativo da família pode melhorar as “dores da 

reclusão” (Sykes, 1958) e aumentar o amor e autoestima (Adams, 1992). Apesar de a 

investigação demonstrar que a maioria dos reclusos com historial de abuso de substâncias 

tem pouco contacto com os seus familiares (Lemieux, 2002 citado em Canteiro, 2006) não 

parece ser esse o caso dos reclusos em questão. Por sua vez, Luís cuja relação com a 

família é inexistente apresenta uma narrativa marcada pela raiva dado que desconhece os 

motivos que levaram a este afastamento. Contudo, tanto este como os restantes, podem 

contar com o interesse e suporte das companheiras e filhos. 

Relativamente às companheiras, ambas referem que a relação com a família é boa, 

sendo que uma afirma que melhorou com a reclusão do companheiro.  

 

2.1.1. Perceção do impacto financeiro na família 
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Um outro fator que, também neste grupo de reclusos, está na origem de tensão familiar 

são os problemas de índole financeira. Com efeito, os reclusos entrevistados compreendem 

a situação económica difícil que as suas companheiras enfrentam e sentem-se impotentes 

para ajudar, uma vez presos. O impacto financeiro da reclusão é maior quando as famílias 

tentam manter a relação com o recluso e ainda veem este como um membro da família, 

embora vivendo noutro lugar; e quando o membro da família encarcerado cumpriu um 

papel parental funcional antes da sua detenção (Western & Wildeman, 2010). A situação 

familiar do recluso não é alterada pela reclusão, contudo ele deixa de poder providenciar 

suporte financeiro como aquando em liberdade (Western & Wildeman, 2010). Embora 

alguns reclusos tenham atividade profissional dentro do estabelecimento prisional, 

enviando parte do ordenado auferido para ajudar nas despesas familiares, tal não é 

conseguido por todos, o que corrobora Cunha (2008) que refere que não é fácil obter 

trabalho na prisão. 

Um momento presente na dinâmica prisional que contribui e acentua o impacto 

financeiro na família são as visitas. Neste sentido, foi percetível no discurso de uma das 

companheiras, desempregada, que as deslocações até à prisão podem apresentar-se 

complicadas uma vez que envolvem uma boa gestão de rendimentos que nem sempre é 

possível. Como refere Comfort (2002), as despesas com as visitas aos reclusos são uma 

dura consequência financeira para as famílias, podendo, como afirmam Western e 

Wildman (2010) ser ainda agravada quando as famílias dos reclusos pertencem a uma 

classe social baixa. Outro gasto financeiro que surge no decorrer das visitas e é referido por 

alguns reclusos são as máquinas de snacks existentes dentro da prisão. De forma a 

satisfazer as vontades dos filhos, os pais reclusos frequentemente despendem algum do seu 

dinheiro nas mesmas. Comfort (2002) revela, no entanto, as vantagens da presença destas 

máquinas em contexto prisional ao, considerá-las uma distração bem-vinda e uma forma 

dos reclusos terem algumas oportunidades de exercício da liberdade num ambiente 

fisicamente restrito e austero.  

 

2.2. Perceção do apoio externo 

 

O apoio externo por parte destes elementos significativos é sentido como uma mais-

valia em todo o processo e experiência de reclusão. Nos casos em que os reclusos afirmam 

ter uma relação positiva com a família, estes usufruem de apoio psicológico e financeiro 

por parte desta, assim como manifestam contar com a família para conseguirem um 
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emprego pós-reclusão. A este respeito, importa realçar que existe uma forte evidência 

empírica de que a família de um recluso que volta à liberdade tem um impacto 

significativo no sucesso ou no fracasso que se observa no período de pós-reclusão. A força 

da relação com a família antes e durante a reclusão, incluindo a frequência do contacto e a 

influência pró-social ou antissocial que a família tem no recluso, juntamente com o tipo e 

nível de suporte (emocional, financeiro ou outro) dispensado pela família depois da saída 

da prisão são algumas das características que contribuem para o sucesso ou não da pós-

reclusão (La Vigne, Visher & Castro, 2004).  

Já as companheiras revelam que a família proporciona um apoio prático, emocional e 

financeiro. Familiares próximos ajudam as companheiras a lidar com a situação, 

providenciando babysitting e cuidando das suas crianças aquando do trabalho ou visitas 

(Codd, 2008). 

Em relação ao grupo de amigos, a maioria dos reclusos e as duas companheiras 

entrevistadas referem que nenhum amigo se afastou devido à situação de reclusão. Este 

facto faz com que, no caso das companheiras, lhes seja possível obter apoio emocional 

junto dos amigos, não havendo, ao contrário do descrito na literatura, sentimentos de 

vergonha associados tanto às circunstâncias da reclusão, como também à perceção de 

inabilidade para lidar com a situação (Codd, 2008). 

 

2.2.1. Visitas 

No que concerne às visitas
12

, estas desempenham um importante papel na aproximação 

entre o recluso e a sua família e tal está bem presente nos discursos dos participantes. No 

caso dos reclusos, as suas narrativas revelam que manterem-se em contacto com a família, 

em particular com os filhos, é uma mais-valia dado que, desta forma, podem acompanhar o 

processo de crescimento dos mesmos. A par disto, os telefonemas ajudam a que exista um 

contacto mais frequente e que saibam novidades do mundo exterior dado que, segundo 

Comfort (2007), são condutores da experiência em «tempo real» do controlo penal na 

esfera doméstica.  

                                                           
12

Hudson (2006) afirma que o tempo que a família leva a viajar até à prisão é um fator fundamental na 
determinação das visitas que o recluso recebe. Reclusos que vivem a menos de uma hora de distância da 
prisão têm aproximadamente nove vezes mais probabilidade de receber visitas (citado por Action for 
Prisoners’ Families, 2007). Todavia, não é isso que se verifica entre os participantes nesta investigação uma 
vez que a família de um dos reclusos vive a cerca de uma hora de distância do EP de Santa Cruz do Bispo e 
não é notada discrepância na frequência de visitas entre este e os outros reclusos. 
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Apenas um dos participantes (Tomé) não usufrui em pleno das visitas da família. Trata-

se de um recluso que optou por não contar a verdade a toda a sua família, revelando que os 

familiares paternos não conhecem a sua situação, julgando que este se encontra a trabalhar 

no estrangeiro. Neste caso, um componente-chave é o segredo que é mantido, escondendo 

o paradeiro do recluso e criando uma razão para a sua ausência, o que pode causar aos 

membros da família mais stresse pela pressão de manter o segredo (Codd, 2008). Em 

simultâneo, esta opção tomada pelo recluso limita o seu contacto social (Codd, 2008), uma 

vez que parte da família não participa nas visitas por desconhecimento da reclusão do 

próprio. 

Para Luís e Rita, um dos casais entrevistados, um aspeto importante das visitas recai 

sobre a comida caseira que, sempre que possível, Rita leva, e que é esperada com grande 

expectativa por parte do companheiro. Com efeito, na prisão, o fornecimento de alimentos 

torna-se um ato central para a criação de proximidade e ligação, sendo que as mulheres 

encaram esta oportunidade como uma ocasião para recriarem ou importarem o ambiente 

familiar para dentro das paredes da prisão (Comfort, 2002). 

Em relação às visitas VIP, a sua criação é bem-vista no meio dos entrevistados, 

reconhecendo-lhe valor. Neste sentido, os testemunhos estão de acordo com o que foi 

encontrado por Hartworth e Hartworth (2005) que referem que as oportunidades que 

surgem para que os reclusos passem algum tempo com os seus filhos são extremamente 

benéficas para todos os envolvidos e também por Wilson, Gonzalez, Romero, Henry e 

Cerbana (2010) que revelam que manter a comunicação entre o pai recluso e filhos é vital 

para os manter unidos e afasta as experiências negativas ligadas ao abandono. Existe ainda 

a evidência de que manter o contacto com o pai encarcerado pode ser uma forma efetiva de 

melhorar a resposta emocional da criança à reclusão do pai e reduzir a incidência do 

comportamento problemático e ansiedade, ao mesmo tempo que pode ajudar o pai recluso, 

reduzindo o risco de recidiva (Bearse, 2008). 

Contudo, se a investigação aponta para os benefícios de manter os laços de suporte 

familiar para os reclusos durante a pena, existe escassez de estudos acerca do bem-estar 

das famílias e não pode ser assumido que o contacto é benéfico também para os membros 

da família que se encontram no mundo exterior (Codd, 2008). A este propósito, para uma 

das companheiras as visitas íntimas são experienciadas de forma intensa e marcadas por 

elevados níveis de ansiedade, o que não contribui para o bem-estar desta. A outra 

companheira também refere que não gosta de ir às visitas, mas que o faz por compreender 

a importância que estas têm para o homem. As duas mulheres parecem, assim, acusar o 
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fenómeno de “prisionização secundária”
13 

a que se refere Comfort (2003). No contacto 

com a instituição prisional aquando das visitas, estas mulheres para além dos 

constrangimentos de autonomia pessoal e da privação de bens e serviços sofrem o impacto 

estigmatizador assinalado por Comfort (2003) mas, acrescentar-se-ia, na dupla condição de 

mulher de preso e de objeto sexuado.   

 

2.3. Impacto na relação amorosa 

 

No que concerne à relação amorosa dos entrevistados, nenhum dos pares se encontra 

casado, o que está em linha com o encontrado por Mumola (2000) quando verificou que a 

maioria dos pais e mães na prisão não estão casados. A maioria dos reclusos refere que a 

relação pré-reclusão era “boa”, enquanto as duas companheiras mostram algumas reservas 

no que se refere à classificação do estado do relacionamento como bom no período anterior 

à reclusão. Seja como for, e talvez em resultado das mudanças impostas pela experiência, 

três dos reclusos entrevistados, assim como uma das companheiras, afirmam que a sua 

relação melhorou, tendo o casal ficado mais unido. A este propósito, estudos indicam que 

durante o período de reclusão os casais veem-se inseridos num esquema de troca que 

acentua e engrandece a devoção romântica e o desejo na relação (Comfort et al., 2010; 

Comfort, 2007), transformando o encarceramento do homem num prolongamento daquilo 

a que Laura Fishman (1990, p. 162 citado por Comfort, 2007) chama de «namoro 

renovado». 

Relativamente ao referido pelas companheiras, uma delas, Rita, afirma que a relação 

pré-reclusão era marcada por momentos negativos motivados por familiares e amigos e 

que, neste sentido, melhorou com a reclusão. Esta informação corrobora os dados que 

afirmam que algumas das dificuldades encontradas na relação conjugal são consequência 

dos problemas existentes nas famílias de origem (Topham, Larson & Holman, 2005), 

sendo que, para alguns casais, a reclusão permite a distância social que pode melhorar a 

relação através da retirada de tensões que existiam antes da sentença (Wolff & Draine, 

2004). Ana refere que a relação era marcada por graves episódios de violência doméstica 

sendo que, embora possa considerar-se que a reclusão do companheiro atuou como um 

                                                           
13

Como anteriormente referido, no contacto com a instituição prisional aquando das visitas, os familiares 
dos reclusos experienciam constrangimentos de autonomia pessoal, privação de bens e serviços e impactos 
estigmatizadores (Comfort, 2003). 
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fator de proteção para esta mulher e para a sua filha, na verdade, como se pode perceber 

pelas suas respostas, não é esta a perceção desta companheira. 

Contrariamente aos dados que indicam que a reclusão contribui para a dissolução das 

relações amorosas (Western & Wildeman, 2010), não é isso que se observa neste grupo 

pois todos os reclusos permanecem nas relações e consideram-nas estáveis. Contudo, 

através das narrativas de dois dos reclusos percebe-se que a reclusão produziu efeitos 

substanciais nesses relacionamentos: um deles foi traído pela atual companheira e outro 

vive um período turbulento motivado pela desconfiança da sua companheira. Não pode, 

porém, desprezar-se o facto de três dos entrevistados e uma das companheiras referirem ter 

pensado em terminar a relação no início da pena, havendo, inclusivamente um recluso que 

rompeu a mesma aquando da descoberta de traição, tendo-a reatado meses mais tarde após 

a confissão privada da infidelidade pela companheira
14

, o que parece dar razão a Western e 

Wildeman (2010) quando assinalam que a experiência de reclusão faz aumentar o risco de 

divórcio e separação.  

Mas a julgar pelo que Codd (2008) refere a propósito da dificuldade em separar os 

efeitos da reclusão de outros efeitos na qualidade destas relações, a avaliação do que 

acontece nestes relacionamentos deve ser prudente. No caso de Gil e Rita, por exemplo, as 

razões para o mal-estar que atualmente a sua relação vive parecem prender-se com as 

dúvidas de Gil em relação aos seus sentimentos pela atual companheira. Não obstante, 

quando questionado pela companheira, Gil usa a estratégia de evitamento na resolução de 

conflitos o que, por ser recorrente, parece criar insatisfação conjugal na mulher que é quem 

mais pressiona e exige (Duarte, 2011).  

Relativamente à componente Fidelidade, as definições do conceito assentaram, 

sobretudo, em valores como o respeito e a sinceridade, tanto por parte dos reclusos, como 

das companheiras. Para que não ocorra uma traição, todos afirmam que devem ser tidos 

comportamentos que promovam a exclusividade, não havendo envolvimentos 

extraconjugais. A expectativa destes comportamentos pode ser entendida, como refere 

Castro et al. (2006) pela presença do pressuposto de amor fusional nas culturais ocidentais, 

onde, tendencialmente, a fidelidade é um tema central do amor. Não obstante, o amor é 

uma das principais razões referidas pelas companheiras e percecionadas pelos reclusos que 

leva as mulheres a permanecerem na relação. Ainda tendo como pano de fundo o ideal de 

                                                           
14

O facto de a traição ter sido contada pela companheira, e não por terceiros pode, segundo Afifi, Falato e 

Weiner (2001) ter consequências significativamente menores, podendo explicar o perdão e continuidade da 
relação neste caso.  
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amor fusional, supõe-se que o parceiro assuma o lugar principal na hierarquia de valores 

relacionais ou individuais (Castro et al., 2006), o que pode ser encontrado nos resultados 

desta investigação, sendo referido pela maioria dos participantes que o companheiro/a 

assume um papel principal nas suas vidas. No caso de Rita, aquando da entrevista, foi 

possível observar que existia, na sala, uma fotografia sua, das filhas e do companheiro, 

tirada no estabelecimento prisional, o que pode ser considerado uma prática de recriação 

presencial. Como Comfort (2007) refere, as companheiras dos reclusos recorrem 

frequentemente a imagens e outras representações dos seus amados para definirem um 

espaço próprio que é ocupado pela sua presença. O destaque dado por Rita a esta fotografia 

talvez possa, por isso, ser visto como uma manifestação de fidelidade. 

No que concerne ao conceito de intimidade, todos os participantes o consideram muito 

importante. As dificuldades em definir este conceito foram notórias, não havendo 

concordância nas respostas sendo que, no entanto, há algo comum à maioria das pessoas: a 

apresentação da intimidade como sinónimo de proximidade (Duarte, 2011).  

Atentando, em particular, a um dos processos centrais da intimidade, a sexualidade – 

processo considerado vital para a manutenção de uma relação apaixonada (Narciso, 2001, 

citado por Lopes, 2008) – pode afirmar-se que este é colocado em risco aquando da 

reclusão. Neste ponto, a maioria dos participantes referem que antes da reclusão, a sua vida 

sexual era “boa”, sendo que sofreu algumas alterações com as mudanças impostas pelas 

regras do estabelecimento prisional. De forma a melhorar as condições dos reclusos, no EP 

de Santa Cruz do Bispo estes podem beneficiar de visitas íntimas; contudo, dos seis 

reclusos apenas três usufruíam das mesmas. Dos restantes três, Rui não recebe visitas 

íntimas uma vez que tem direito a saídas precárias, Tomé aguarda resposta a um recurso 

interposto, pelo que perdeu direito às saídas precárias e visitas íntimas e Abel não recebe 

tais visitas por recusa da companheira.  

No caso de Tomé, é notório que a penalização se traduz na perda do direito a estas 

visitas, entre outras coisas, o que demonstra que o contacto íntimo e o toque, descrito como 

a forma de comunicação não-verbal mais poderosa, ainda que a menos compreendida 

(Barbosa, Costa & Matos, 2011), na prisão parecem ser ainda considerados uma regalia em 

vez de uma necessidade humana (Travis & Waul, 2003). 

Relativamente a Abel, este afirma que a companheira não comparece às visitas íntimas 

por vergonha. Em paralelo, o mesmo sentimento foi referido por uma das companheiras 

entrevistadas (Rita), apesar de participar neste tipo de visitas. Segundo Comfort et al. 

(2010), algumas companheiras relatam que se sentem humilhadas pelos guardas prisionais. 
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A exposição pública que enfrentam aquando da visita à prisão faz com que seja impossível 

preservar a esfera privada (Codd, 2008). Ora, é compreensível que estas mulheres se 

sintam ainda mais constrangidas quando se trata de visitas programadas para o encontro 

sexual do casal cuja existência deixa de ser do exclusivo conhecimento do casal mas 

também dos guardas prisionais e outras figuras do EP. Ainda no caso de Rita, esta refere 

que durante algum tempo não teve visitas íntimas e, portanto, nenhum tipo de contacto 

sexual com o companheiro, o que os distanciou. Esta maior distância percebida na relação 

por Rita pode, eventualmente, ser compreendida à luz do pressuposto de que o sistema de 

comportamento sexual e o de vinculação estão em interação contínua (Shaver & Hazan, 

1988). 

No que concerne à outra companheira, esta relata que houve uma enorme mudança no 

comportamento de Gil, que não tendo conseguido, à data da entrevista, qualquer tipo de 

envolvimento sexual juntamente com a distância do companheiro por ela sentida, suscita-

lhe a crença de já não ser amada. Talvez a profunda tristeza que sente possa ser explicada 

ao mesmo tempo pelo sentimento de perda do companheiro, e pela perda do valor próprio 

(Castro et al., 2006).  

Todavia, mesmo existindo alterações na vida sexual de cada um destes elementos, a 

maioria (quatro reclusos e uma companheira) revela que as limitações criadas pela prisão 

não prejudicaram a relação. Tal mostra que mesmo sendo a sexualidade a forma mais 

íntima de comunicação, o relacionamento sexual é um comportamento de intimidade, mas 

não a intimidade, não dando, por si só, significado à relação (Costa, 2011). 

Apesar do impacto negativo incontestável e anteriormente analisado, um dos reclusos e 

uma companheira referem que a situação de reclusão alterou as suas relações amorosas 

num aspeto que se mostra positivo: melhorou a forma de comunicação entre o casal. Neste 

sentido, Sitaker (2008) afirma que existem diversas razões pelas quais sentir-se 

compreendido pelo companheiro/a está associado a altos níveis de satisfação conjugal, 

revelando que uma comunicação efetiva significa compreensão mútua. 

Ainda relativamente às relações amorosas, todos os entrevistados, reclusos e 

companheiras, referem ter planos de futuro enquanto casal não sendo, no entanto, possível 

antecipar a possibilidade de concretização dos mesmos tendo em conta que, de acordo com 

a investigação (e.g., Comfort et al., 2010) tais planos tornam-se, por vezes, insustentáveis 

quando o recluso voltar à sua comunidade e enfrenta as dificuldades de encontrar um 

emprego, evitar influências criminosas e de resistir ao abuso de substâncias, entre outras 

coisas. 
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2.4. Parentalidade 

 

A maioria dos reclusos entrevistados, à exceção de um, é pai apenas de crianças 

menores de idade o que está em consonância com o observado noutras investigações (e.g., 

Gordon, 2009).  

É notória a centralidade que os filhos assumem nas vidas dos pais reclusos, sendo 

considerados a fonte da força necessária para aguentar a experiência de reclusão. Contudo, 

estes homens lamentam profundamente por se encontrarem afastados dos filhos. 

Naturalmente, este descontentamento com a distância em relação aos filhos explicar-se-á, 

em parte, pelas imposições que o meio prisional coloca ao seu papel de pai, que fica 

debilitado pelas restrições físicas e psicológicas do ambiente (Clarke et al., 2005), mas 

também pelo medo que têm de perder o contacto com os filhos, caso a relação com a 

companheira, por motivos da reclusão, termine. Este medo foi expresso por alguns dos 

participantes e parece ter algum fundamento pois de acordo com Clarke et al. (2005) a 

frequência e a qualidade das visitas pai-filho estão relacionadas com a natureza da relação 

entre o recluso e a companheira, tanto antes como durante a reclusão, sendo que uma boa 

relação com a mãe da criança é usualmente fundamental para a manutenção do contacto 

com a criança.  

Uma das mulheres entrevistadas refere que o seu companheiro encarcerado tem receio 

que a filha não o reconheça como pai, uma vez que o seu cunhado desempenha um papel 

bastante ativo na vida da criança. Esta companheira faz-se assim porta-voz de um medo 

que, segundo a investigação, parece ser típico de pais presos tendo em conta que um 

número substancial de pais preocupa-se que as crianças lhe sejam retiradas ou que alguém 

ocupe o seu lugar (Lanier, 1991). 

Relativamente às perceções sobre o impacto que esta experiência tem nos filhos, a 

opinião de todos os participantes é unânime, definindo-o como negativo. Esta apreensão 

dos reclusos parece ter algum fundamento pois à exceção de uma, todas as outras crianças 

viviam com a figura parental recluída e, de acordo com a literatura, a reclusão do pai 

apenas pode não afetar os filhos se o pai e as crianças fossem distantes ou tivessem perdido 

o contacto antes da pena de prisão (Eddy & Reid, 2003). 

No sentido de proteger as crianças, e também por acreditarem que as mesmas ainda não 

têm capacidade de compreender a situação, a maioria dos entrevistados afirma que 

justificou a sua ausência (ou a do pai, no caso das companheiras) dizendo-lhes que este 

teria ido trabalhar ou para a tropa. Embora não faça aqui qualquer sentido o julgamento 
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destas opções, não pode deixar de assinalar-se que podem trazer consequências negativas 

como o aumento da confusão, desconfiança e incerteza, podendo a criança ficar 

preocupada com receio que algo aconteça ao pai (Miller, 2006). Para além disso, existe 

evidência de que crianças que sabem a “verdade” lidam melhor com a reclusão do pai (e.g. 

Dawson et al., 2003). 

Não obstante, ambas as companheiras acreditam que o facto de as filhas serem muito 

jovens minimiza o impacto da reclusão e que, apesar da ausência física dos pais, o contacto 

com estes através das visitas e telefonemas revela-se fundamental na manutenção da 

ligação entre pai e filho, o que de resto Clarke et al. (2005) referem no seu estudo.  

Ainda sobre a perceção do impacto da reclusão nos filhos, um dos reclusos tem receio 

que esta situação deixe marcas profundas na sua filha, uma vez que o próprio, aos 13 anos, 

experienciou um evento traumático que o fez desenvolver enurese. O medo deste recluso é 

compreensível e parece até justificar-se tendo em conta o referido por Codd (2008) quanto 

ao facto de a perda do pai poder ser encarada como um evento traumático, suscetível de 

levar a criança a desenvolver distúrbios de sono, enurese e baixa autoestima.  

No caso de uma das companheiras (Ana), esta relata que a filha vai estranhar quando o 

pai voltar para casa, uma vez que a única realidade que conhece é a da ausência do pai
15

. 

Ao mesmo tempo, derivado do facto de crescer sem a presença do pai, Ana mostra algum 

receio que, futuramente, quando Gil sair em liberdade, a filha de ambos não lhe reconheça 

autoridade. Este receio encontra fundamento no estudo de Travis e Waul (2003) que afirma 

que pais que regressam de cumprir pena não podem esperar que facilmente consigam 

tomar parte na organização da vida dos seus filhos. De igual modo, Aaron e Dallaire 

(2010), também alertam que quando o pai recluso volta para casa, é esperado que as 

dinâmicas mudem e que, nessa transição, os níveis de stresse permaneçam elevados. Este 

dado pode ser o mote para a criação de intervenções realizadas com os reclusos e 

companheiras no sentido de os capacitar para as eventuais mudanças aquando do término 

da pena, facilitando a retoma quotidiana do papel paterno. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Gil foi preso quando a sua filha tinha apenas 5 meses, pelo que cresceu sempre na ausência do pai.  
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Conclusões e Considerações Finais 

 

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento da população reclusa em Portugal, 

encontrando-se, atualmente, as prisões superlotadas. No caso concreto do Estabelecimento 

Prisional de Santa Cruz do Bispo, onde o presente estudo foi realizado, existiam, à data da 

recolha de dados, 522 reclusos para uma lotação de 336 (DGSP, 2012). Neste sentido, e 

mesmo que para muitos esta experiência seja já uma realidade presente e encarada dentro 

do quotidiano (Cunha, 2008), acresce o interesse em estudar o impacto que a mesma tem 

nos indivíduos encarcerados, mas também os seus efeitos colaterais.  

Neste contexto, um dos mais importantes contributos desta investigação prende-se com 

o facto de, em Portugal, não existir ainda uma sólida literatura em que seja documentado o 

impacto que a reclusão traz às várias esferas de vida do individuo razão pela qual a 

bibliografia consultada para suportar este estudo diga respeito, sobretudo, a estudos 

realizados em contexto internacional. Dada a impossibilidade de alargar o tema deste 

estudo a outras dimensões por constrangimentos de tempo e espaço, esta investigação deu 

especial ênfase ao impacto provocado pela reclusão, mais concretamente, no próprio 

indivíduo recluído e na figura adulta afetivamente mais próxima com a qual mantêm um 

relacionamento amoroso significativo.  

De um modo geral, apesar da maioria dos participantes considerar que a experiência de 

reclusão é uma oportunidade de mudança na vida de cada um, todos afirmam o seu caracter 

marcadamente negativo, sendo este o principal resultado deste estudo congruente com a 

literatura internacional. Os fatores que contribuem, no caso dos reclusos, para o impacto 

negativo são, sobretudo, o estar longe dos filhos, das suas famílias, em particular das 

companheiras, a perceção das dificuldades financeiras que estas atravessam, assim como as 

mudanças impostas pela reclusão na vida das mesmas. No que concerne às companheiras, 

os motivos que contribuem para o impacto negativo assentam principalmente na ausência 

do companheiro e sobrecarga nas tarefas diárias, assim como na educação e crescimento 

dos filhos e as dificuldades financeiras. Em ambos os casos é notório que o apoio externo é 

percecionado como uma mais-valia, no caso dos reclusos pela importância atribuída às 

visitas, e no caso das companheiras pelo apoio a nível prático prestado pelos familiares 

mais próximos. 

As principais limitações deste estudo prendem-se, essencialmente, com a própria 

circunstância de reclusão do grupo de participantes não só pelos constrangimentos que 

introduziu diretamente no processo de recolha de dados que teve lugar junto destes 
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(nomeadamente as restrições de tempo colocadas ao contacto dos reclusos com a 

investigadora e que, em alguns casos, condicionou a duração e as condições de realização 

das entrevistas) como, de forma mais indireta, na resistência das companheiras em 

colaborar (o que explica o reduzido número de companheiras/casais a que o estudo pôde 

atender) expondo-se pessoalmente mas, uma vez mais, a título da sua ligação a um recluso. 

As razões invocadas pela única das companheiras não participantes que justificou a sua 

recusa em colaborar (todas as outras que foram contactadas usaram de múltiplas escusas 

para adiar o agendamento da entrevista ou deixaram de atender as chamadas da 

investigadora), fazem pensar que, além de se tentarem resguardar a si próprias, terão 

estado, igualmente, preocupadas em salvaguardar a própria relação com o recluso, temendo 

os eventuais prejuízos inerentes à abordagem de uma relação já de si fragilizada e posta em 

risco pela reclusão. 

Os argumentos desta companheira não participante, que tomou conhecimento da 

natureza específica das questões colocadas na entrevista através do companheiro, 

contribuíram também para realçar dois potenciais problemas do processo de recolha de 

dados - a possibilidade de reclusos e companheiras procurarem tornar as suas respostas 

consentâneas em função de um critério de referência acordado pelo casal e a maior 

probabilidade das companheiras premeditarem as suas respostas. Não obstante, em termos 

das suas implicações metodológicas para investigações futuras, esta situação sinalizou o 

interesse eventual de uma estratégia conjunta de recolha de dados, posta em prática, 

nomeadamente, através da realização de uma entrevista inicial simultaneamente com o 

elemento masculino e feminino do casal tornando-se esse o primeiro passo do processo de 

recolha de dados. Importa, no entanto, salientar que embora o plano de investigação do 

presente estudo tivesse previsto um momento de entrevista conjunta com os dois membros 

da díade, este não só estava programado para uma ocasião posterior às entrevistas 

individuais como veio a revelar-se impraticável por razões de calendário e de situação (a 

direção do EP apenas autorizou que estas entrevistas fossem efetuadas durante o tempo das 

visitas VIP, na presença dos filhos e, portanto as condições reunidas não eram, nem do 

ponto de vista prático nem ético, as melhores) sendo que a possibilidade de concertação de 

respostas que se indicou acima juntamente com a constatação da consistência das respostas 

às entrevistas realizadas individualmente, também, desaconselhou a persistência nesse 

objetivo.  

Para a investigação futura, e no sentido de complementar este estudo no que à vivência 

das relações íntimas diz respeito, poderá ainda mostrar-se interessante a auscultação de 
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reclusos com outras orientações sexuais e com outros backgrounds culturais e sociais 

(note-se que os participantes deste estudo apresentam baixos níveis de instrução e provêm 

de meios socioeconómicos desfavorecidos), podendo revelar-se importante a compreensão 

do que se passa com indivíduos cuja reclusão tenha ditado o fim de relacionamentos 

significativos mantidos no período prévio ao encarceramento. Idealmente, e mantendo a 

análise de mudanças nas dinâmicas relacionais por impacto da reclusão no centro dos 

objetivos de investigação, poderá ser considerada a hipótese de levar a cabo estudos de 

caráter longitudinal, integrando pelo menos três períodos de recolha de dados – no início, 

durante e após a experiência de reclusão – de modo a avaliar com maior rigor o real 

impacto da reclusão a este nível.  

No que se refere às implicações para as práticas de intervenção em contexto prisional, 

os resultados desta investigação acentuam, por um lado, a importância de atender à forma 

como o papel de recluso se interpenetra e influencia os outros papéis da existência que a 

reclusão deixa em suspenso mas que, em larga medida, servirão de suporte ao indivíduo 

quando regressar à liberdade. Deste ponto de vista, parece fundamental criar um espaço 

próprio a intervenções que possam promover a qualidade das experiências de 

conjugalidade, para além da vertente sexual, prevenindo e/ou amortecendo os efeitos mais 

adversos, para o recluso, para a companheira e para a relação (já para não falar nos filhos) 

resultantes da separação imposta pelo afastamento físico entre o recluso e a companheira. 

Com efeito, apesar de não ser prática comum
16

, a existência de visitas íntimas invoca a 

preocupação que já existe com o bem-estar dos reclusos, considerando a componente 

sexual relevante para a manutenção e reforço dos laços familiares, assim como a 

ocorrência de visitas VIP que fomenta o contacto entre pais e filhos, ciente da importância 

que o mesmo tem para as partes envolvidas. Contudo, para ver além e intervir 

adequadamente é necessário focar, em particular, as mudanças que a reclusão traz aos seus 

intervenientes e aos que os rodeiam. Neste sentido, mostra-se crucial entender as 

transformações ocorridas na intimidade do casal, entendida num sentido amplo, tanto numa 

vertente de saúde pública, mas, sobretudo, numa perspetiva psicossocial, para desenhar 

intervenções cada vez mais eficazes que reduzam o risco de desfechos crítico a nível 

individual e familiar, tanto durante a reclusão como após o término da pena. Ao mesmo 

tempo, a produção científica neste campo, no qual se inscreve esta investigação, pode ser o 

                                                           
16

A 4 de junho de 2012, a DGSP revelou à TSF, que apenas 7 dos 50 estabelecimentos prisionais em Portugal 
tinham condições para as visitas íntimas, previstas no regulamento desde 2011. Acedido a outubro 2, 2013, 
em http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2583542. 
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mote para a revisão da legislação vigente em Portugal, permitindo que, cada vez mais, se 

caminhe na direção das verdadeiras necessidades da população reclusa, não esquecendo 

quem, em liberdade, sofre os efeitos adversos desta experiência. 
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Anexo I 

 

Participante: Recluso 

 

I. Perfil demográfico e social dos participantes 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?) Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

Filhos em conjunto com a companheira: 

 

Profissão(ões) anterior(es): 

 

Tipo de relação: 

 

Partilhava a habitação com a sua companheira? 

 

Crime pelo qual foi julgado: 

 

Pena a cumprir: 

 

Tempo de reclusão: 

 

 

A entrevista que se segue tem como objetivo conhecer um pouco da sua história de 

vida e, em particular, a fase que atravessa neste momento – a reclusão. As questões 

constituintes (47 questões) fazem referência a diferentes esferas da sua vida como a rede 

social e recursos, ou seja as atividades profissionais que ocupou antes da prisão e agora, a 

sua família, o grupo de amigos, bem como o apoio prestado por estas pessoas antes, 

durante e pós-reclusão, entre outras temáticas; a relação com a sua companheira, onde 
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são exploradas questões ligadas à sexualidade e fidelidade, entre outras; e, por último, o 

impacto que a reclusão teve em si e no seu lar, isto é, quais as mudanças que ocorreram, 

como se sente em relação a esta experiência e também questões diretamente ligadas com a 

parentalidade, no caso de ser pai. 

É importante que se sinta confortável para comunicar outros assuntos que queira 

abordar e que não sejam referidos nas questões – este contributo é muito importante e 

enriquecedor.  

Caso esta entrevista lhe cause sofrimento ou desconforto, sinta-se, por favor, à 

vontade para o comunicar, pois é possível fazer uma pausa ou mesmo terminar a 

mesma. 

 
 

II. Rede social e recursos 
 

 

1. Como se tem vindo a ocupar dentro do estabelecimento prisional? 

 

2. No caso da dedicação a alguma atividade remunerada: O que faz com os rendimentos 

auferidos nessa atividade? 

 

3. Como é, atualmente, a relação com a sua família? 

 

a. Em que medida a sua família o apoia? 

 

4. Como acha que vai ser quando acabar de cumprir a sua pena e sair da prisão? 

 

5. Do que mais sente falta do mundo exterior? 

 

6. Como era o seu grupo de amigos antes da sua reclusão? (quem são os amigos, relação 

próxima/distante, atividades conjuntas, etc) 

 

7. Em que medida os seus amigos o apoiam nesta etapa da sua vida? (importância da 

relação com os amigos, visitas dos mesmos, etc) 

8. Até que ponto sente que algum dos seus amigos se afastou de si devido ao que 

aconteceu e qual julga ser a razão para tal? 
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9. Em que medida pensa que os seus amigos poderão ser uma mais-valia para si 

aquando do término da pena? 

 

10. Quem julga serem as pessoas que mais o irão apoiar quando sair em liberdade?  

 
 

III. Relação com companheira 
 

11. Como era a sua vida amorosa antes de ser preso? 

 

12. O que mudou na sua vida amorosa (ou na relação em particular) após a sua detenção? 

 

13. Com que frequência a sua companheira o visita? 

 

14. Como vê a sua relação neste momento?  

 

15. E no futuro? 

 

16. Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva: Quais os seus planos para o 

futuro com a sua companheira? 

 

17. O que julga que leva a sua companheira a permanecer consigo, apesar da sua 

ausência? 

 

18. Quais são, para si, os valores mais importantes numa relação? 

 

19. Neste momento, em que medida se sente satisfeito com a relação que mantém com a 

sua companheira? 

 

20. Quais os seus maiores medos no que se refere ao seu relacionamento atual? 

 

21. Que papel a sua companheira desempenha hoje na sua vida? 
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22. Em que medida é que estar preso mudou a V. relação? 

 

23. Desde que está detido, alguma vez sentiu que deveria terminar esta relação? Porquê? 

 

 Componente Fidelidade: 

 

24. O que é para si “ser fiel”? 

 

25. Que comportamentos espera da sua companheira em relação a outros homens durante 

esta fase em que se encontram fisicamente mais afastados? 

 

26. Em que medida a possibilidade de uma eventual infidelidade por parte da sua 

companheira o preocupa? 

 

 Componente Intimidade: 

 

27. O que é para si a intimidade? 

 

28. Na sua opinião, que importância a intimidade tem numa relação amorosa? 

 

29. A sexualidade é uma parte importante da intimidade de um casal e do bem-estar 

psicológico das pessoas.  

 

a. Como era vivida a V. sexualidade antes da entrada na prisão? 

 

b. Como é que tem vindo a ser a sua vida sexual desde que está preso? 

 

c. Em que medida o facto de não poder manter-se sexualmente mais ativo o afeta?  

 

d. Até que ponto considera que as limitações que a prisão trouxe à sua vida sexual 

prejudicam a relação com a sua companheira?   
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30. O que pensa acerca das normas que regulam as visitas conjugais? Se tivesse poder de 

decisão nessa matéria que tipo de medidas procuraria por em prática nas prisões em 

relação aos encontros entre os reclusos e os seus parceiros amorosos?  

 
 

IV. Impacto da reclusão no próprio e no seu lar 
 
 

31. O que é que estar preso significa para si? 

 

32. Como é que tem vindo a encarar e a lidar com esta experiência? (Exemplo: Nova 

oportunidade vs. Quebra no decurso normal das suas vidas) 

 

33. De que forma a sua reclusão afetou e afeta a sua família?  

 

 No caso de ter filhos (Componente Parentalidade): 

 

34.  O que é para si ser pai? 

 

35. Como se descreve enquanto pai? 

 

36. O que representa(m) o(s) seu(s) filho(s) na sua vida? 

 

37. O que significa para si “ser pai” na prisão?  

 

38. Como se sente por estar longe dos mesmos durante este período de reclusão? 

 

39. O que é que esta experiência de reclusão lhe trouxe enquanto pai? 

 

40. Em que medida receia que o facto de estar algum tempo longe do(s) seu(s) filho(s) 

esteja ou venha a influenciar a sua relação com o(s) mesmo(s)? 

 

41. Como julga que o(s) seu(s) filho(s) vivem esta experiência (prisão do pai)? 
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42. De que forma explicou ao(s) seu(s) filho(s) o facto de ter sido preso? Há alguma coisa 

que gostaria de ter dito ao(s) seu(s) filho(s) sobre o que aconteceu consigo e que ainda 

não tenha conseguido dizer-lhe(s)? O quê? 

 

43. Que tipo de contacto mantém com o(s) seu(s) filho(s)? De que é que costumam 

conversar quando falam um com o outro?  

 

44. O que é que gostaria de proporcionar ao(s) seu(s) filho(s) neste momento e  não pode 

fazê-lo por estar preso? 

 

45. Como acha que será a V. relação depois que deixe a prisão? 

 

V. Considerações Finais 

 

46. Qual a sua última memória em liberdade? 

 

47. O que mais gostaria de dizer acerca do momento que está atravessar na sua vida? 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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Participante: Companheira  

 

I. Perfil demográfico e social dos participantes 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Estado Civil: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?): Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

Filhos em conjunto com o companheiro: 

 

Ocupação: 

 

Tipo de relação: 

 

Partilhava a habitação com o seu companheiro? 

 

Crime cometido pelo companheiro: 

 

Pena do companheiro: 

 

 

A entrevista que se segue tem como objetivo conhecer um pouco da sua história de 

vida e, em particular, a fase que atravessa neste momento – a reclusão do seu companheiro. 

As questões constituintes (47 questões) fazem referência a diferentes esferas da sua vida 

como a rede social e recursos, ou seja o papel que a sua família tem, bem como os seus 

amigos, entre outras temáticas; a relação com o seu companheiro, onde são exploradas 

questões ligadas à sexualidade e fidelidade, entre outras; e, por último, o impacto que a 

reclusão teve em si e no seu lar, isto é, quais as mudanças que ocorreram, como se sente 
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em relação a esta experiência e também questões diretamente ligadas com a parentalidade, 

no caso de o seu companheiro ser pai. 

É importante que se sinta confortável para comunicar outros assuntos que queira tratar 

e que não sejam referidos nas questões – este contributo é muito importante e 

enriquecedor.  

Caso esta entrevista lhe cause sofrimento ou desconforto, sinta-se, por favor, à 

vontade de o comunicar, sendo possível fazer uma pausa ou mesmo terminar com a 

mesma. 

 

II. Rede social e recursos 

  

1. Quem são as pessoas que mais a apoiam nesta fase que atravessa? Que tipo de 

apoio lhe prestam? 

 

2. Como é vista a reclusão do seu companheiro… 

 

a. Pelos seus amigos?  

 

b. Pela sua família? 

 

3. Qual é a sua rede social no que concerne a amigos? (Amigos que tinha antes do 

companheiro ser preso, amigas que são companheiras de outros reclusos,…) 

 

4. Em que medida os seus amigos a apoiam nesta etapa da sua vida? 

 

5. Até que ponto sente que algum dos seus amigos se afastou de si devido ao que 

aconteceu ao seu companheiro? Qual julga ser a razão? 

 

6. Qual a sua relação com a sua família? 

 

7. Qual o papel da sua família na sua vida? 

8. Como sente que os outros olham para si por ser companheira de um recluso? 

 

9. Como acha que vai ser quando o seu companheiro acabar de cumprir pena? 
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III. Relação com companheiro 

 

10. Como era a relação com o seu companheiro antes da entrada dele no 

estabelecimento prisional? 

 

11. Como descreve a V. relação depois que ele foi preso?  

 

12. Quais são as principais diferenças que nota na V. relação desde que o seu 

companheiro está preso? 

 

13. Neste momento, em que medida se sente satisfeita com a relação que mantém com 

o seu companheiro? 

 

14. Como são as visitas que faz ao seu companheiro? (frequência, duração, etc.) 

 

15. Qual o papel que o seu companheiro desempenha atualmente na sua vida? 

 

16. Como vê a sua relação neste momento? 

 

17. E no futuro? 

 

18. Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva: Quais os seus planos para o 

futuro com o seu companheiro? 

 

19. Em que é que a prisão do seu companheiro alterou a sua vida (e.g. rotinas, objetivos 

pessoais de vida,…)? 

 

20. Em que é que a prisão do seu companheiro a mudou a si, enquanto mulher (medos, 

preconceitos, (auto) aceitação,…)? 

 

21. O que a leva a permanecer com o seu companheiro, apesar da ausência dele? 
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22. Quais são, para si, os valores mais importantes numa relação? 

 

23. Qual o grau de satisfação que tem neste momento com o seu companheiro? Quais 

as razões para tal? 

 

24. Desde que o seu companheiro está detido, alguma vez sentiu que deveria terminar a 

relação? Porquê? 

 

 Componente Fidelidade: 

 

Estas questões são mais evasivas, pode não responder; mas ficaria muito grata se 

colaborar. Lembro-lhe que tudo o que falamos é confidencial. 

 

25. O que é para si “ser fiel”? 

 

26. Que comportamentos acha que deve ter para não ser infiel ao seu 

marido/companheiro? 

 

27. Até que ponto já se sentiu tentada a envolver-se com outro homem enquanto o seu 

companheiro se encontra na prisão? Em caso de resposta positiva: O que acha que a 

levou a por a hipótese de (ou a viver) um relacionamento extraconjugal? 

 

(Em caso de resposta negativa: E se lhe surgisse uma situação e/ou uma pessoa 

que manifestasse interesse por si? Como iria reagir?) 

 

28. Desde que o seu companheiro está preso,alguma vez se envolveu com outro 

homem? Porquê? 

 

 Componente Intimidade: 

 

29. O que é para si a intimidade? 

 

30. Qual a importância que a intimidade tem, a seu ver, numa relação amorosa? 
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31. A sexualidade é uma parte importante da intimidade de um casal e do bem-estar 

psicológico das pessoas. 

 

a. Como era vivida a V. sexualidade antes da entrada do seu companheiro na 

prisão? 

 

b. Como é que tem vindo a ser a sua vida sexual desde que ele está preso? 

 

c. Em que medida o facto de não poder manter-se sexualmente mais ativa a afeta? 

 

d. Até que ponto considera que as limitações que a prisão do seu companheiro  

trouxe à sua vida sexual prejudicam a relação com o seu companheiro? 

 

32. Qual é, para si, a maior mudança que ter o seu companheiro preso trouxe à vossa 

vida intima? 

 

33. O que pensa acerca das normas que regulam as visitas conjugais? Se tivesse poder 

de decisão nessa matéria que tipo de medidas procuraria por em prática nas prisões 

em relação aos encontros entre os reclusos e os seus parceiros amorosos? 

 
IV. Impacto da reclusão no próprio e no seu lar 

 
 

34. “O meu companheiro está preso” – o que é que isso significa para si? 

 

35. Como encara esta experiência? (Exemplo: Nova oportunidade vs. Quebra no 

decurso normal das suas vidas) 

 

36. Como são os seus dias desde que o seu companheiro está preso? 

 

37. Quais as mudanças que ocorreram na sua família com este acontecimento? 

 

 No caso de ter filhos (Componente Parentalidade): 
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39. Como descreve o seu companheiro enquanto pai? 

 

40. O que julga que representa(m) o(s)  filho(s) na vida dele? 

 

41. Como sente que o seu companheiro se encontra por não estar presente na vida do(s) 

filho(s)? 

 

42. Como julga que o(s) seu(s) filho(s) vivem esta experiência (prisão do pai)? 

 

a. De que forma explicou ao(s) seu(s) filho(s) o facto de ter sido preso? Há 

alguma coisa que gostaria de ter dito ao(s) seu(s) filho(s) sobre o que 

aconteceu consigo e que ainda não tenha conseguido dizer-lhe(s)? O quê? 

 

43. Como acha que os V. filhos sentem a ausência do pai? 

 

44. Em que medida julga que o facto do(s) filho(s) estarem longe do pai durante este 

período de tempo irá influenciar a relação deles? 

 

45. Como julga que será a relação deles depois da prisão? 

 

V. Considerações Finais 

 

46. Qual a última memória que tem do seu companheiro em liberdade? 

 

47. O que mais gostaria de dizer acerca do momento que está a atravessar na sua vida? 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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Anexo II 

 

 

 

Direção Geral dos Serviços Prisionais 

Travessa da Cruz do Torel, n.º1  

1150-122 Lisboa 

 

Pedido de colaboração numa investigação de mestrado 

 

Porto, 16 de outubro de 2012 

 

Ex.m.º Senhor Diretor dos Serviços Prisionais 

Sou estudante do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto e frequento o quarto ano na área de 

especialização “Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça”. Encontro-me, neste 

momento, a iniciar a realização da minha dissertação de mestrado, sob a orientação da 

Professora Inês Nascimento. Esta investigação tem por objetivo compreender o impacto que a 

experiência de reclusão tem na esfera família da vida dos indivíduos encarcerados. 

Concretamente, qual o impacto da reclusão nas suas relações com as companheiras (cf. Anexo 

I).  

Assente na recolha de histórias de vida, esta investigação serve-se da entrevista como 

instrumento, existindo dois guiões diferentes (cf. Anexo II) – um que se dirige aos reclusos, 

outro às suas companheiras. 

 Neste sentido, serve o presente documento para solicitar a colaboração do V. 

Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no acesso à população alvo da investigação 

que estou a realizar e para a qual pretendendo recolher, através de entrevista individual, as 

narrativas de dez reclusos, cuja participação necessitará, igualmente, de ser por eles 

consentida. 
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 Assim que os resultados da presente investigação estejam disponíveis, proponho-me a 

facultar uma síntese dos mesmos de modo a que, na medida do possível, possam ser encarados 

como um contributo para a melhoria contínua da qualidade de vida dos indivíduos detidos, 

durante e após o período da sua reclusão.  

 

Sem mais, cumprimenta, 

 

A estudante de Mestrado 

 

 

________________ 

Sara Melo 

asaramelo@hormail.com 

Telemóvel: 917926456 

 

 

A Orientadora do Mestrado 

 

_________________________ 

Prof.ª Doutora Inês Nascimento 

ines@fpce.up.pt 

 

 

A docente da área de especialização 

 

______________________ 

Prof.ª Doutora Celina Manita 

celina@fpce.up.pt 
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ANEXO I. Apresentação detalhada do estudo 

O presente documento destina-se a explicitar os objetivos desta investigação, bem como 

os principais pontos que constituem a metodologia, entre os quais a população requerida e 

o instrumento de avaliação. Apresentamos ainda o método no sentido de clarificar qual o 

procedimento aquando do trabalho de campo. 

I. Objetivos 

 

 Para levar a efeito o trabalho de investigação a desenvolver no âmbito da presente 

dissertação de mestrado e no qual a colaboração de V. Ex.ª se revela indispensável, remete 

para a temática da reclusão e tem como principais objetivos: 

 

 A nível teórico, pretende-se efetuar uma revisão da literatura já existente 

relativamente ao impacto que a experiência da reclusão tem sobre o individuo 

encarcerado e a sua família. 

 

1. A nível metodológico, esta investigação será constituída por dois estudos
17

. Num 

primeiro estudo, realizado com a população reclusa (apenas elementos do sexo 

masculino), procurar-se-á identificar quais as significações dadas à experiência de 

reclusão, o impacto que a mesma tem na vida familiar dos indivíduos (se é sentida 

como uma oportunidade de mudança ou como uma quebra no normal decurso das 

suas vidas), a relação tida com a sua companheira, Num segundo estudo, realizado 

com as companheiras dos indivíduos em questão (apenas elementos do sexo 

feminino), pretende-se explorar quais as significações dadas à experiência de 

reclusão do companheiro, quais os sentimentos associados à mesma, o abandono ou 

não da relação e o impacto da reclusão dos companheiros nas suas vidas – tanto a 

nível individual como social, o tipo de relação com o companheiro. Um possível 

terceiro estudo, realizado, em simultâneo, com o recluso e a sua companheira, 

serviria para estudar as mudanças ocorridas nas histórias evocadas pelos mesmos 

tendo em conta a presença do outro – isto é, se a narrativa se mantém ou sofre 

alterações e as respostas são produzidas com base naquilo que será o melhor 

cenário possível e quais as perspetivas de futuro dos dois. 

                                                           
17

 Caso se mostre possível, poderá vir a ser efetuado um terceiro estudo que requererá a realização de uma 
entrevista conjunta com o recluso e a sua companheira. 
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 Por último, a nível pragmático, os resultados deste estudo poderão revelar-se 

importantes para uma reflexão acerca das normas vigentes dentro do 

Estabelecimento Prisional no que concerne ao tema das relações românticas dos 

reclusos, bem como poderão revelar-se úteis na, ainda tão escassa, prática clínica 

do psicólogo em contexto prisional. 

II.  Metodologia 

 

I. População 

 

A população pretendida para a realização deste estudo são dez reclusos do 

Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, sendo um requisito de participação a 

existência, anterior à experiência de reclusão e durante a mesma, de uma relação amorosa; 

e as suas respetivas companheiras. No caso destas últimas, o único critério de elegibilidade 

é o facto do seu companheiro se encontrar preso, estando estes casados ou num 

relacionamento sério. 

Para obter esta amostra será usado o método amostragem por conveniência. Através da 

presença da investigadora e do diálogo com alguns reclusos espera-se poder entrar em 

contato com as respetivas companheiras.   

 

II. Instrumentos 

 

Para a realização deste estudo foi elaborado um guião destinado à recolha de dados 

pela via de uma entrevista semiestruturada (Anexo I), cujas questões abertas têm como 

finalidade a recolha do maior número de informações para dar resposta aos objetivos 

supramencionados. Assente em uma linha de investigação qualitativa, o foco central incide 

sobre as narrativas dos reclusos e suas companheiras. 

A narrativa refere-se, principalmente, à forma como os participantes relatam a sua 

experiência que, neste caso, gira em torno de tópicos específicos como a reclusão e as 

relações amorosas. 

 

a) Estrutura da Entrevista 
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A entrevista foi construída para ter uma duração máxima de duas horas. Todas as 

entrevistas serão conduzidas individualmente. 

As entrevistas, conduzidas somente pela investigadora, serão, posteriormente, 

transcritas
18

. 

A entrevista aborda três diferentes tópicos que servem como linhas orientadoras. 

Contudo, é importante referir aos participantes que podem ir além dos mesmos e focarem-

se no que realmente é importante para si. 

Os tópicos são: 

 

 

1. Relação com a companheira/ relação com o companheiro encarcerado: história e 

estado da relação, contacto mantido com o companheiro/a durante a reclusão, 

planos futuros para a relação, questões ligadas à intimidade e sexualidade do casal, 

bem como à fidelidade. 

 

2. Impacto da reclusão no próprio/a e no seu lar: mudanças na vida doméstica 

aquando da reclusão do companheiro, impacto que a reclusão tem nas suas vidas, 

nos filhos e noutras pessoas significativas. 

 

3. Rede social e recursos: situação de vida dos participantes, relação com os parentes 

e amigos, atividades sociais e sistema de suporte.  

 

 

Adaptado de “Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison”,  

Megan Comfort (2008) 

 

A entrevista destinada aos reclusos, assim como a destinada às companheiras, são 

constituídas por um total de quarenta e sete questões, divididas pelos três tópicos acima 

referidos.  

III. Método 

 
Descrição do Trabalho de Campo 

                                                           
18

 Todas as entrevistas serão, caso haja permissão por parte dos participantes no estudo, gravadas em 
formato áudio e só posteriormente transcritas para a análise de dados. 
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Assim que seja obtida autorização, a investigadora deslocar-se-á ao estabelecimento 

prisional para proceder à recolha de dados. Esta fase terá uma duração média de dois 

meses, podendo ser prolongada caso não seja possível conclui-la nesse período de tempo. 

No caso das entrevistas a realizar aos reclusos, os dias e horário a realizar esta tarefa 

estarão confinados às regras ditadas pela DGSP. Em relação à componente de investigação 

que envolve as companheiras dos reclusos, é essencial combinar um tempo e local para a 

realização da entrevista que seja da conveniência das participantes. Haverá o cuidado de 

agendar as entrevistas num horário diferente do das visitas de modo a não interferir nos 

momentos de contacto entre as duas pessoas em relação.  

Importa referir que, antes de proceder à realização das entrevistas, será dirigido a 

cada um dos potenciais participantes, um pedido de colaboração e uma declaração de 

consentimento informado, devendo estes sentirem-se livres para responder mediante a sua 

vontade de participar ou não no estudo. 

Ainda numa primeira fase e no sentido de organizar uma estratégia de recolha de 

dados, será importante tomar conhecimento das regras que regem o estabelecimento 

prisional, com a finalidade de perceber qual a política de visitas em vigor, quais os 

espaços confinados aos reclusos e suas companheiras aquando das visitas, qual a duração 

das visitas, entre outros aspetos que se revelem importantes. Esta informação mostra-se 

relevante uma vez que permite, posteriormente, proceder a uma interpretação das 

narrativas – tanto dos reclusos como das companheiras – tendo em conta as regras do 

estabelecimento prisional e os condicionantes que as mesmas podem causar. 

Como anteriormente referido, o tempo previsto para a recolha de dados são dois 

meses. No entanto, o número de dias e o tempo gasto nas visitas da investigadora ao 

estabelecimento prisional estarão intimamente ligados com a possibilidade de realizar as 

entrevistas tendo em conta a disponibilidade dos participantes e a da investigadora. 
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ANEXO II. Guiões das entrevistas 

 

 

Entrevista I - Reclusos 

 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O objetivo desta investigação é o de estudar, de modo geral, o impacto da 

experiência de reclusão nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos 

reclusos com as suas companheiras. A sua participação será um contributo muito 

importante neste estudo, contudo, tem o direito de se recusar a colaborar, se por alguma 

razão assim o entender. Agradecemos de igual modo a sua atenção. Os resultados obtidos 

serão confidenciais e apenas utilizados para fins de investigação. 

 A entrevista será gravada em formato áudio apenas para facilitar a recolha de 

dados. Caso discorde, por favor, sinta-se à vontade para o dizer. 

 

 Se aceitar participar neste estudo, por favor, assine no espaço abaixo. Obrigado pela 

sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecido sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informado que 

tenho o direito de recusar participar e que a minha recusa em fazê-lo não terá 

consequências para mim. Assim declaro que aceito colaborar na investigação. 

 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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Participante: Recluso 

 

I. Perfil demográfico e social dos participantes 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?) Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

Filhos em conjunto com a companheira: 

 

Profissão(ões) anterior(es): 

 

Tipo de relação: 

 

Partilhava a habitação com a sua companheira? 

 

Crime pelo qual foi julgado: 

 

Pena a cumprir: 

 

Tempo de reclusão: 

 

 

A entrevista que se segue tem como objetivo conhecer um pouco da sua história de 

vida e, em particular, a fase que atravessa neste momento – a reclusão. As questões 

constituintes (47 questões) fazem referência a diferentes esferas da sua vida como a rede 

social e recursos, ou seja as atividades profissionais que ocupou antes da prisão e agora, a 

sua família, o grupo de amigos, bem como o apoio prestado por estas pessoas antes, 

durante e pós-reclusão, entre outras temáticas; a relação com a sua companheira, onde 

são exploradas questões ligadas à sexualidade e fidelidade, entre outras; e, por último, o 

impacto que a reclusão teve em si e no seu lar, isto é, quais as mudanças que ocorreram, 
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como se sente em relação a esta experiência e também questões diretamente ligadas com a 

parentalidade, no caso de ser pai. 

É importante que se sinta confortável para comunicar outros assuntos que queira 

abordar e que não sejam referidos nas questões – este contributo é muito importante e 

enriquecedor.  

Caso esta entrevista lhe cause sofrimento ou desconforto, sinta-se, por favor, à 

vontade para o comunicar, pois é possível fazer uma pausa ou mesmo terminar a 

mesma. 

 
 

II. Rede social e recursos 
 

 

1. Como se tem vindo a ocupar dentro do estabelecimento prisional? 

 

2. No caso da dedicação a alguma atividade remunerada: O que faz com os rendimentos 

auferidos nessa atividade? 

 

3. Como é, atualmente, a relação com a sua família? 

 

a. Em que medida a sua família o apoia? 

 

4. Como acha que vai ser quando acabar de cumprir a sua pena e sair da prisão? 

 

5. Do que mais sente falta do mundo exterior? 

 

6. Como era o seu grupo de amigos antes da sua reclusão? (quem são os amigos, relação 

próxima/distante, atividades conjuntas, etc) 

 

7. Em que medida os seus amigos o apoiam nesta etapa da sua vida? (importância da 

relação com os amigos, visitas dos mesmos, etc) 

 

8. Até que ponto sente que algum dos seus amigos se afastou de si devido ao que 

aconteceu e qual julga ser a razão para tal? 
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9. Em que medida pensa que os seus amigos poderão ser uma mais-valia para si 

aquando do término da pena? 

 

10. Quem julga serem as pessoas que mais o irão apoiar quando sair em liberdade?  

 
 

III. Relação com companheira 
 

11. Como era a sua vida amorosa antes de ser preso? 

 

12. O que mudou na sua vida amorosa (ou na relação em particular) após a sua detenção? 

 

13. Com que frequência a sua companheira o visita? 

 

14. Como vê a sua relação neste momento?  

 

15. E no futuro? 

 

16. Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva: Quais os seus planos para o 

futuro com a sua companheira? 

 

17. O que julga que leva a sua companheira a permanecer consigo, apesar da sua 

ausência? 

18. Quais são, para si, os valores mais importantes numa relação? 

 

19. Neste momento, em que medida se sente satisfeito com a relação que mantém com a 

sua companheira? 

 

20. Quais os seus maiores medos no que se refere ao seu relacionamento atual? 

 

21. Que papel a sua companheira desempenha hoje na sua vida? 

 

22. Em que medida é que estar preso mudou a V. relação? 
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23. Desde que está detido, alguma vez sentiu que deveria terminar esta relação? Porquê? 

 

 Componente Fidelidade: 

 

24. O que é para si “ser fiel”? 

 

25. Que comportamentos espera da sua companheira em relação a outros homens durante 

esta fase em que se encontram fisicamente mais afastados? 

 

26. Em que medida a possibilidade de uma eventual infidelidade por parte da sua 

companheira o preocupa? 

 

 Componente Intimidade: 

 

27. O que é para si a intimidade? 

 

28. Na sua opinião, que importância a intimidade tem numa relação amorosa? 

 

29. A sexualidade é uma parte importante da intimidade de um casal e do bem-estar 

psicológico das pessoas.  

 

a. Como era vivida a V. sexualidade antes da entrada na prisão? 

 

b. Como é que tem vindo a ser a sua vida sexual desde que está preso? 

 

c. Em que medida o facto de não poder manter-se sexualmente mais ativo o 

afeta?  

 

d. Até que ponto considera que as limitações que a prisão trouxe à sua vida 

sexual prejudicam a relação com a sua companheira?   
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30. O que pensa acerca das normas que regulam as visitas conjugais? Se tivesse poder de 

decisão nessa matéria que tipo de medidas procuraria por em prática nas prisões em 

relação aos encontros entre os reclusos e os seus parceiros amorosos?  

 
 

IV. Impacto da reclusão no próprio e no seu lar 
 
 

31. O que é que estar preso significa para si? 

 

32. Como é que tem vindo a encarar e a lidar com esta experiência? (Exemplo: Nova 

oportunidade vs. Quebra no decurso normal das suas vidas) 

 

33. De que forma a sua reclusão afetou e afeta a sua família?  

 

 No caso de ter filhos (Componente Parentalidade): 

 

34.  O que é para si ser pai? 

 

35. Como se descreve enquanto pai? 

 

36. O que representa(m) o(s) seu(s) filho(s) na sua vida? 

 

37. O que significa para si “ser pai” na prisão?  

 

38. Como se sente por estar longe dos mesmos durante este período de reclusão? 

 

39. O que é que esta experiência de reclusão lhe trouxe enquanto pai? 

 

40. Em que medida receia que o facto de estar algum tempo longe do(s) seu(s) filho(s) 

esteja ou venha a influenciar a sua relação com o(s) mesmo(s)? 

 

41. Como julga que o(s) seu(s) filho(s) vivem esta experiência (prisão do pai)? 
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42. De que forma explicou ao(s) seu(s) filho(s) o facto de ter sido preso? Há alguma coisa 

que gostaria de ter dito ao(s) seu(s) filho(s) sobre o que aconteceu consigo e que ainda 

não tenha conseguido dizer-lhe(s)? O quê? 

 

43. Que tipo de contacto mantém com o(s) seu(s) filho(s)? De que é que costumam 

conversar quando falam um com o outro?  

 

44. O que é que gostaria de proporcionar ao(s) seu(s) filho(s) neste momento e  não pode 

fazê-lo por estar preso? 

 

45. Como acha que será a V. relação depois que deixe a prisão? 

 

V. Considerações Finais 

 

46. Qual a sua última memória em liberdade? 

 

47. O que mais gostaria de dizer acerca do momento que está atravessar na sua vida? 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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Entrevista II - Companheiras 

 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O objetivo desta investigação é o de estudar, de modo geral, o impacto da 

experiência de reclusão nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos 

reclusos com as suas companheiras. A sua participação será um contributo muito 

importante neste estudo, contudo, tem o direito de se recusar a colaborar, se por alguma 

razão assim o entender. Agradecemos de igual modo a sua atenção. Os resultados obtidos 

serão confidenciais e apenas utilizados para fins de investigação. 

 A entrevista será gravada em formato áudio apenas para facilitar a recolha de 

dados. Caso discorde, por favor, sinta-se à vontade para o dizer. 

 

 Se aceitar participar neste estudo, por favor, assine no espaço abaixo. Obrigado pela 

sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecido sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informado que 

tenho o direito de recusar participar e que a minha recusa em fazê-lo não terá 

consequências para mim. Assim declaro que aceito colaborar na investigação. 

 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 

 

 

 

 

 



98 
 

Participante: Companheira  

 

I. Perfil demográfico e social dos participantes 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?): Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

Filhos em conjunto com o companheiro: 

 

Ocupação: 

 

Tipo de relação: 

 

Partilhava a habitação com o seu companheiro? 

 

Crime cometido pelo companheiro: 

 

Pena do companheiro: 

 

 

A entrevista que se segue tem como objetivo conhecer um pouco da sua história de 

vida e, em particular, a fase que atravessa neste momento – a reclusão do seu companheiro. 

As questões constituintes (47 questões) fazem referência a diferentes esferas da sua vida 

como a rede social e recursos, ou seja o papel que a sua família tem, bem como os seus 

amigos, entre outras temáticas; a relação com o seu companheiro, onde são exploradas 

questões ligadas à sexualidade e fidelidade, entre outras; e, por último, o impacto que a 

reclusão teve em si e no seu lar, isto é, quais as mudanças que ocorreram, como se sente 

em relação a esta experiência e também questões diretamente ligadas com a parentalidade, 

no caso de o seu companheiro ser pai. 
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É importante que se sinta confortável para comunicar outros assuntos que queira tratar 

e que não sejam referidos nas questões – este contributo é muito importante e 

enriquecedor.  

Caso esta entrevista lhe cause sofrimento ou desconforto, sinta-se, por favor, à 

vontade de o comunicar, sendo possível fazer uma pausa ou mesmo terminar com a 

mesma. 

 

 

II. Rede social e recursos 

  

1. Quem são as pessoas que mais a apoiam nesta fase que atravessa? Que tipo de 

apoio lhe prestam? 

 

2. Como é vista a reclusão do seu companheiro… 

 

a. Pelos seus amigos?  

 

b. Pela sua família? 

 

3. Qual é a sua rede social no que concerne a amigos? (Amigos que tinha antes do 

companheiro ser preso, amigas que são companheiras de outros reclusos,…) 

 

4. Em que medida os seus amigos a apoiam nesta etapa da sua vida? 

 

5. Até que ponto sente que algum dos seus amigos se afastou de si devido ao que 

aconteceu ao seu companheiro? Qual julga ser a razão? 

 

6. Qual a sua relação com a sua família? 

 

7. Qual o papel da sua família na sua vida? 

 

8. Como sente que os outros olham para si por ser companheira de um recluso? 

 

9. Como acha que vai ser quando o seu companheiro acabar de cumprir pena? 
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III. Relação com companheiro 
 

10. Como era a relação com o seu companheiro antes da entrada dele no 

estabelecimento prisional? 

 

11. Como descreve a V. relação depois que ele foi preso?  

 

12. Quais são as principais diferenças que nota na V. relação desde que o seu 

companheiro está preso? 

 

13. Neste momento, em que medida se sente satisfeita com a relação que mantém com 

o seu companheiro? 

 

14. Como são as visitas que faz ao seu companheiro? (frequência, duração, etc.) 

 

15. Qual o papel que o seu companheiro desempenha atualmente na sua vida? 

 

16. Como vê a sua relação neste momento? 

 

17. E no futuro? 

 

18. Caso a resposta à pergunta anterior seja positiva: Quais os seus planos para o 

futuro com o seu companheiro? 

 

19. Em que é que a prisão do seu companheiro alterou a sua vida (e.g. rotinas, objetivos 

pessoais de vida,…)? 

 

20. Em que é que a prisão do seu companheiro a mudou a si, enquanto mulher (medos, 

preconceitos, (auto) aceitação,…)? 

 

21. O que a leva a permanecer com o seu companheiro, apesar da ausência dele? 
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22. Quais são, para si, os valores mais importantes numa relação? 

 

23. Qual o grau de satisfação que tem neste momento com o seu companheiro? Quais 

as razões para tal? 

 

24. Desde que o seu companheiro está detido, alguma vez sentiu que deveria terminar a 

relação? Porquê? 

 

 Componente Fidelidade: 

 

25. O que é para si “ser fiel”? 

 

26. Que comportamentos acha que deve ter para não ser infiel ao seu marido? 

 

27. Até que ponto já se sentiu tentada a envolver-se com outro homem enquanto o seu 

companheiro se encontra na prisão? Em caso de resposta positiva: O que acha que a 

levou a por a hipótese de (ou a viver) um relacionamento extraconjugal? 

 

28. Desde que o seu companheiro está preso,alguma vez se envolveu com outro 

homem? Porquê? 

 

 Componente Intimidade: 

 

29. O que é para si a intimidade? 

 

30. Qual a importância que a intimidade tem, a seu ver, numa relação amorosa? 

 

31. A sexualidade é uma parte importante da intimidade de um casal e do bem-estar 

psicológico das pessoas. 

 

a. Como era vivida a V. sexualidade antes da entrada do seu companheiro na 

prisão? 
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b. Como é que tem vindo a ser a sua vida sexual desde que ele está preso? 

 

c. Em que medida o facto de não poder manter-se sexualmente mais ativa a afeta? 

 

d. Até que ponto considera que as limitações que a prisão do seu companheiro  

trouxe à sua vida sexual prejudicam a relação com o seu companheiro? 

 

32. Qual é, para si, a maior mudança que ter o seu companheiro preso trouxe à vossa 

vida intima? 

 

33. O que pensa acerca das normas que regulam as visitas conjugais? Se tivesse poder 

de decisão nessa matéria que tipo de medidas procuraria por em prática nas prisões 

em relação aos encontros entre os reclusos e os seus parceiros amorosos? 

 

 
IV. Impacto da reclusão no próprio e no seu lar 

 
 

34. “O meu companheiro está preso” – o que é que isso significa para si? 

 

35. Como encara esta experiência? (Exemplo: Nova oportunidade vs. Quebra no 

decurso normal das suas vidas) 

 

36. Como são os seus dias desde que o seu companheiro está preso? 

 

37. Quais as mudanças que ocorreram na sua família com este acontecimento? 

 

 No caso de ter filhos (Componente Parentalidade): 

 

38. Como descreve o seu companheiro enquanto pai? 

 

39. O que julga que representa(m) o(s)  filho(s) na vida dele? 
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40. Como sente que o seu companheiro se encontra por não estar presente na vida do(s) 

filho(s)? 

 

41. Como julga que o(s) seu(s) filho(s) vivem esta experiência (prisão do pai)? 

 

a. De que forma explicou ao(s) seu(s) filho(s) o facto de ter sido preso? Há 

alguma coisa que gostaria de ter dito ao(s) seu(s) filho(s) sobre o que 

aconteceu consigo e que ainda não tenha conseguido dizer-lhe(s)? O quê? 

 

43. Como acha que os V. filhos sentem a ausência do pai? 

 

44. Em que medida julga que o facto do(s) filho(s) estarem longe do pai durante este 

período de tempo irá influenciar a relação deles? 

 

45. Como julga que será a relação deles depois da prisão? 

 

V. Considerações Finais 

 

46. Qual a última memória que tem do seu companheiro em liberdade? 

 

47. O que mais gostaria de dizer acerca do momento que está a atravessar na sua vida? 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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Entrevista III – Reclusos e Companheiras 

 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O objetivo desta investigação é o de estudar, de modo geral, o impacto da 

experiência de reclusão nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos 

reclusos com as suas companheiras. A sua participação será um contributo muito 

importante neste estudo, contudo, tem o direito de se recusar a colaborar, se por alguma 

razão assim o entender. Agradecemos de igual modo a sua atenção. Os resultados obtidos 

serão confidenciais e apenas utilizados para fins de investigação. 

 A entrevista será gravada em formato áudio apenas para facilitar a recolha de 

dados. Caso discorde, por favor, sinta-se à vontade para o dizer. 

 

 Se aceitar participar neste estudo, por favor, assine no espaço abaixo. Obrigado pela 

sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecido sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informado que 

tenho o direito de recusar participar e que a minha recusa em fazê-lo não terá 

consequências para mim. Assim declaro que aceito colaborar na investigação. 

 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O objetivo desta investigação é o de estudar, de modo geral, o impacto da 

experiência de reclusão nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos 

reclusos com as suas companheiras. A sua participação será um contributo muito 

importante neste estudo, contudo, tem o direito de se recusar a colaborar, se por alguma 

razão assim o entender. Agradecemos de igual modo a sua atenção. Os resultados obtidos 

serão confidenciais e apenas utilizados para fins de investigação. 

 A entrevista será gravada em formato áudio apenas para facilitar a recolha de 

dados. Caso discorde, por favor, sinta-se à vontade para o dizer. 

 

 Se aceitar participar neste estudo, por favor, assine no espaço abaixo. Obrigado pela 

sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecido sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informado que 

tenho o direito de recusar participar e que a minha recusa em fazê-lo não terá 

consequências para mim. Assim declaro que aceito colaborar na investigação. 

 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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Participante: Recluso e Companheira 

 

I. Perfil demográfico e social dos participantes 

- Recluso 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?) Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

Crime cometido: 

 

Pena a cumprir: 

 

 
 - Companheira 
 

 

Nome: 

 

   Idade: 

 

Habilitações literárias: 

 

Tem filhos? (se sim, quantos?) Idades: 

 

Caso a resposta anterior seja positiva – os seus filhos vivem com quem? 

 

 

À semelhança das entrevistas individuais que tiveram por objetivo conhecer um pouco 

das vossas vidas neste momento, esta realizar-se-á em conjunto com o intuito de 

proporcionar um espaço de diálogo aberto enquanto casal. As questões constituintes (18 

questões) fazem referência a uma esfera mais específica – a vida íntima do casal. Nelas 

será focado, principalmente, aspetos importantes da relação, o que vos trouxe esta 

experiência – no presente, e quais são as perspetivas de futuro.  
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É importante que se sintam confortáveis para comunicar outros assuntos que queiram 

tratar e que não sejam referidos nas questões – este contributo é muito importante e 

enriquecedor.  

Caso esta entrevista lhes cause sofrimento ou desconforto, sintam-se, por favor, à 

vontade de o comunicar, sendo possível fazer uma pausa ou mesmo terminar com a 

mesma.  

 

 

1. Qual julgam ter sido o impacto que a reclusão trouxe à vossa relação? 

 

2. Como vêem a vossa relação neste momento? 

 

3. Quais são as vossas perspetivas de futuro enquanto casal? 

 

4. Quais são os maiores medos que advêm desta experiência de afastamento? 

 

5. Como tentam ultrapassar os obstáculos que a reclusão impôs/impõe à vossa vida 

enquanto casal? 

 

6. Quando a visita acaba, quais são os pensamentos que surgem? E que sentimentos? 

 

7. Como enfrentam o dia-a-dia estando afastados? 

 

8. O que julgam que a reclusão vos trará de positivo enquanto casal?  

 

9. E de negativo? 

 

10. Em que medida consideram que o facto de não poderem manter-se sexualmente 

mais ativos prejudica a V. relação?  

 

11. O que sentem quando pensam neste assunto? E que medos surgem?  
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12. Como ultrapassam estas limitações à V. sexualidade impostas pela reclusão ? 

 

13. Sobre o(s) vosso(s) filho(s), como julgam que o(s) mesmo(s) vivem esta fase, como 

pensam que a irão ultrapassar e que consequências (positivas e negativas) têm 

receio/julgam que podem advir desta etapa para eles e para a V. relação com eles?  

 

14. De que forma, enquanto casal, têm procurado ajudar os V. filhos a encarar e a lidar 

com a situação de reclusão do pai?    

 

 

15. Qual é a primeira coisa que gostariam de fazer juntos no 1.º dia em liberdade? 

 

 

16.  E como pensam que virá a ser a V. vida, enquanto casal e enquanto família, nos 

restantes dias depois deste período de reclusão? 

 

 

17. O que é que vos preocupa mais, enquanto casal, no futuro? 

 

18. Têm algo mais que gostassem de acrescentar? 

 

 

 

 

Muito obrigada pela vossa colaboração. 
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Anexo III 
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Anexo IV 

 

Participante: Recluso 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 O objetivo desta investigação é o de estudar o impacto da experiência de reclusão 

nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos reclusos com as suas 

companheiras. A participação da sua companheira será, por isso, fundamental neste estudo. 

Contudo, tem o direito de recusar que a mesma seja contactada para colaborar no mesmo, 

se por alguma razão assim o entender. De igual modo, tem o direito de se recusar você 

próprio a colaborar neste estudo.  

Os dados obtidos, tanto junto de si como da sua companheira, serão confidenciais e 

somente utilizados para fins de investigação. 

 As entrevistas previstas serão gravadas em formato áudio apenas para facilitar a 

recolha de dados. Caso discorde da realização do registo áudio, por favor, sinta-se à 

vontade para o dizer. 

 Mais ainda, pede-se a sua autorização para divulgação posterior dos resultados 

deste estudo, no sentido da produção e comunicação de conhecimento científico válido e 

suscetível de melhorar o bem-estar das pessoas. Uma vez mais, garante-se a mais absoluta 

proteção da sua identidade pessoal e da identidade da sua companheira em todas as 

informações que, com estes fins, possam vir a ser tornadas públicas. 

 

Para manifestar o seu acordo com as condições de colaboração que lhe foram apresentadas, 

basta ler com atenção o texto abaixo e proceder à assinatura deste documento. Obrigado 

pela sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecido sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informado que 

tenho o direito de recusar que a minha companheira seja contactada para participar neste 

estudo e que a minha própria recusa em fazê-lo não terá consequências para mim. Declaro, 

que aceito colaborar no estudo, que estou de acordo com o registo áudio das entrevistas 

que me venham a ser realizadas e com a divulgação dos dados que me digam respeito 
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desde que seja devidamente salvaguardado o anonimato dos mesmos. Relativamente ao 

eventual contacto do investigador com a minha companheira, assinalo abaixo a minha 

posição. 

 

 Não estou de acordo que a minha companheira seja contactada para efeitos de 

participação neste estudo 

 

 Estou de acordo que a minha companheira seja contactada para efeitos de participação 

neste estudo 

 

 

 

Nome:____________________________________________ 

Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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Participante: Companheira 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

O objetivo desta investigação é o de estudar o impacto da experiência de reclusão 

nas relações familiares, mais concretamente, na relação dos reclusos com as suas 

companheiras. Enquanto companheira de uma pessoa em situação de reclusão, a sua 

participação é, por isso, fundamental neste estudo. Contudo, tem o direito de recusar a sua 

colaboração no mesmo se, por alguma razão, assim o entender.  

Os dados obtidos, tanto junto de si como do seu companheiro, serão confidenciais e 

somente utilizados para fins de investigação. 

 As entrevistas previstas serão gravadas em formato áudio apenas para facilitar a 

recolha de dados. Caso discorde da realização do registo áudio, por favor, sinta-se à 

vontade para o dizer. 

Mais ainda, pede-se a sua autorização para divulgação posterior dos resultados 

deste estudo, no sentido da produção e comunicação de conhecimento científico válido e 

suscetível de melhorar o bem-estar das pessoas. Uma vez mais, garante-se a mais absoluta 

proteção da sua identidade pessoal e da identidade do seu companheiro em todas as 

informações que, com estes fins, possam vir a ser tornadas públicas. 

 

Para manifestar o seu acordo com as condições de colaboração que lhe foram 

apresentadas, basta ler com atenção o texto abaixo e proceder à assinatura deste 

documento. Obrigado pela sua colaboração. 

 

Eu, abaixo-assinado, _____________________________________________________, 

tomei conhecimento do objetivo deste estudo, fui esclarecida sobre os aspetos que 

considero importantes e as perguntas que coloquei foram respondidas. Fui informada que 

tenho o direito de recusar a minha colaboração neste estudo e que a minha própria recusa 

em fazê-lo não terá consequências para mim. Declaro, que aceito colaborar no estudo, que 

estou de acordo com o registo áudio das entrevistas que me venham a ser realizadas e com 

a divulgação dos dados que me digam respeito desde que seja devidamente salvaguardado 

o anonimato dos mesmos. 

 

Nome:____________________________________________ 
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Assinatura:________________________________________ 

Data:______________ 

 

A investigadora 

Nome:_____________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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Anexo V 

 

Síntese das categorias 

 

A. Entrevistas aos Reclusos 

1. Crime cometido   

2. O passado   

3. Reclusão 

3.1. Perceção de estar preso 

3.2. Perceção do impacto na família 

3.3. Problemas financeiros 

 

4. Rede Social e 

Recursos 

4.1. Relação com a família e Perceção de apoio familiar 

4.2. Grupo de amigos e perceção do seu apoio 
 

5. Impacto na 

relação com a 

companheira 

5.1. Fidelidade 

5.2. Intimidade 
5.2.1. A sexualidade 

6. As visitas   

7. Parentalidade   

B. Entrevistas às Companheiras 

1. Rede Social e 

Recursos 

1.1. Relação com a família e perceção do apoio familiar 

1.2. Grupo de amigos e perceção do seu apoio 
 

2. Reclusão 2.1. Mudanças provocadas pela reclusão  

3. Impacto na 

relação com a 

companheira 

3.1. Fidelidade 

3.2. Intimidade 
3.2.1. A sexualidade 

4. As visitas   

5. Parentalidade   
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