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Resumo 

 

Este ensaio é uma tese de Mestrado, que pretende apurar a influência da escola na 

disciplinação dos alunos em contexto prisional. Analisa a disciplinação, subjugação e o poder 

repressivo típico das prisões e instituições afins. Apresenta a evolução da função da prisão ao 

longo dos tempos, mostrando que nos fins do século XVIII passa a ser um local mais 

humanizado, e torna-se, efectivamente, no local de cumprimento da pena aplicada. 

Caracteriza a prisão na actualidade, evidenciando os desajustamentos sociais como 

responsáveis pelo número crescente de presos. Discorre sobre a educação de adultos, e a 

necessidade de uma aprendizagem permanente. Realça a incapacidade portuguesa na 

efectivação da educação de adultos. Debruça-se sobre a sua importância para a população em 

meio prisional, enquanto factor de inclusão, num contexto de exclusão. Tendo em 

consideração que a investigação consistiu na recolha de dados numéricos dos processos 

individuais dos reclusos, entendeu-se que a análise quantitativa era o método mais adequado 

para a interpretação dos mesmos. Apresentam-se e analisam-se os dados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

 

This essay is a Master Thesis, which intends to assess the influence of the school in 

disciplining the students in the prison context. It analyzes the disciplining, subjugation and 

repressive power typical of prisons and similar institutions. It shows the evolution of the role 

of the prison over time, showing that in the late eighteenth century it became more humane, 

and it is now the place where prison time is fully accomplished. It features prison today, 

highlighting the social maladjustments as responsible for the increasing number of inmates. It 

discusses the education of adults, and the need for lifelong learning. Portugal's failure in the 

effectiveness of adult education is highlit. It focuses on its importance for the population in 

prison, as a factor for inclusion in a context of exclusion. Considering that research was the 

collection of numerical data of individual cases of prisoners, it was found that quantitative 

analysis was the most appropriate method for their interpretation. It presents and analyzes the 

collected data. 
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Résumé 

 

 

Cet essai est une thèse de maîtrise, qui vise à évaluer l'influence de l'école pour 

discipliner les élèves dans le contexte carcéral. Analyses l'assujettissement disciplinaire et 

pouvoir répressif typique des prisons et autres institutions similaires. Montre l'évolution du 

rôle de la prison au fil du temps, montrant que dans la fin du XVIIIe siècle devient une société 

plus humaine, et il est en effet en place d'emprisonnement imposée. Caractérise la prison 

aujourd'hui, en soulignant la difficulté d'adaptation comme responsable de l'augmentation du 

nombre de détenus. Discute de l'éducation des adultes, et la nécessité de l'apprentissage 

continue. Erreur du Portugal met en évidence l'efficacité de l'éducation des adultes. Met 

l'accent sur son importance pour la population en prison, comme un facteur d'inclusion dans 

un contexte d'exclusion. Considérant que la recherche a été la collecte de données numériques 

de cas individuels de prisonniers, il a été constaté que l'analyse quantitative a été la méthode 

la plus appropriée pour leur interprétation. Présente et analyse les données recueillies. 
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Introdução 

 

A candidatura ao curso de Mestrado em Educação e Diversidade Cultural resultou da 

necessidade, enquanto professor de História do ensino secundário, de desenvolver novos 

conhecimentos sobre a educação, e ampliar a compreensão dos fenómenos sociais que 

emanam da multiculturalidade das sociedades actuais. O desenvolvimento científico e 

tecnológico permite que as mudanças aconteçam muito rapidamente, tornando os 

conhecimentos desactualizados. Esta constatação é um estímulo na procura incessante pelo 

saber e pelo conhecimento, mas a complexidade e multiplicidade de informação, exige que se 

siga uma via de especialização em determinada área do conhecimento, de molde a responder 

eficazmente às necessidades actuais.  

É de extrema importância que o professor esteja cada vez mais preparado para conseguir 

dar uma resposta eficaz aos múltiplos desafios que, hoje, o ensino enfrenta. A escola é o 

reflexo da sociedade, e os problemas mais prementes que se colocam às escolas, como a 

indisciplina, a desmotivação dos alunos, a desvalorização da importância do papel da escola 

na vida dos jovens são, em parte, resultantes da incapacidade política e social para encontrar 

medidas que suscitem uma maior harmonização entre as diferentes classes sociais. Como 

afirma Bourdieu (2007), a desqualificação dos diplomas escolares e a consequente dificuldade 

em arranjar emprego compatível com a formação adquirida, cria um sentimento de 

desconfiança em relação à escola. Por conseguinte, é urgente a adaptação da escola à 

sociedade, para assim produzir mais «eficazmente trabalhadores qualificados para uma 

sociedade baseada na livre empresa a fim de melhorar a força económica do país. A maioria 

dos países fortemente industrializados quer contar com mais trabalhadores especializados, 

porque o progresso económico assenta na participação destes» (Bertrand, 2001: 227). 

A escola é considerada, por um lado, como factor indispensável para a promoção do 

saber, do conhecimento, do desenvolvimento de competências, transmissão de valores 

assentes no respeito, tolerância, aceitação da diferença, e por outro lado, é acusada de 

fomentar a desigualdade social, neste sentido: 

«À escola têm sido atribuídos diferentes papéis sociais, pelas diversas correntes de 

análise. Assim, depois de uma perspectiva funcionalista (em que o papel da escola 

seria o de transmitir destrezas cognitivas e saberes necessários a uma integração na 

sociedade), e de perspectivas em que a escola tinha como função a reprodução 

cultural e social, defende-se, mais recentemente, a necessidade de se construir um 

novo paradigma para análise da educação, de modo a ultrapassar a visão fatalista 

da escola e desenvolver práticas pedagógicas alternativas» (Leite, 1989: 45).  
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Leccionar na escola do EPPF é um grande desafio, porquanto é necessário entender a 

especificidade de tal contexto e as exigências daí decorrentes. O baixo nível de escolaridade 

dos reclusos, indica que a escola os excluiu, ou eles se excluíram, o que deixa antever que não 

tiveram uma boa relação com a escola. Privados da liberdade, e com maior maturidade por 

força dos anos, os reclusos, regressam à escola numa perspectiva de estabelecerem uma 

relação nova, saudável e motivadora com a escola e as suas práticas educativas. A prisão é 

uma instituição repressiva e autoritária, que submete os internos a esquemas rígidos de 

vigilância e controlo, de modo a minorar as acções de violência e a participação em actos não 

permitidos pelo Regulamento Interno, e pelas normas jurídicas do Ministério da Justiça.  

«Ora, como é que a escola, com os seus pressupostos emancipatórios, de produção de 

novos conhecimentos, se encaixa num regime de subjugação, autoritário e totalizante?» 

(Português, 2001: 1). Os reclusos, sujeitos a um constante olhar regulador, procuram na 

escola um espaço e um tempo com características idênticas às da vida em liberdade. A escola 

é uma instituição bem acolhida no meio prisional, porque pelas suas funções e características, 

não tem nenhuma identificação com a prisão. A escola tem objectivos e metodologias 

próprias, permite e estimula na sua prática o diálogo, o confronto de ideias, o reconhecimento 

da diferença, as várias perspectivas de vida.  

 A instituição prisional privilegia a segurança e o controlo da sua população, como 

factores primordiais nos seus procedimentos. A escola e as actividades que aí se desenvolvem 

são um contributo importante para assegurar a ”paz social” da prisão. Além disso, o ensino é 

um factor que favorece a socialização e a reinserção social dos reclusos. Uma vez que a vida 

prisional é monótona e sempre igual, a frequência da escola contribui para melhorar as 

condições da reclusão, visto que estão menos tempo fechados, e permite ao aluno/recluso o 

convívio com pessoas exteriores à prisão.  

Após uma prática lectiva de vários anos em contexto prisional, e acreditando 

convictamente no papel educativo, cultural, social e comportamental que a escola desempenha 

neste meio, faltava a comprovação real da validação de tais convicções. A Tese de Mestrado 

foi a oportunidade para reflectir sobre esta problemática. Neste enquadramento, este trabalho 

apresenta os seguintes objectivos: 

-Apurar a influência da escola na disciplinação dos alunos/reclusos;  

-Contribuir para a abertura de novas perspectivas do ensino em meio prisional. 

Na bibliografia pesquisada não foi encontrado nenhum estudo sobre este tema, e com 

preocupações diferentes, mas que interligassem a escola e a prisão, encontrámos dois 

trabalhos relativos a teses de Mestrado. Esta escassez de estudos sobre a escola nas prisões, 
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demonstra que é uma área que tem suscitado pouco interesse, nomeadamente aos 

investigadores das ciências da educação.  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro e o segundo capítulos 

constituem a fundamentação teórica do objecto de estudo. No primeiro capítulo, faz-se uma 

análise da sociedade, que até à Época Moderna, estava sujeita a fortes medidas de controlo e 

disciplina. O monarca concentrava todos os poderes, e a Justiça era implacavelmente aplicada 

no intuito da dominação e subjugação de todos os súbditos. A influência dos ideais 

iluministas, a ascensão política, económica e social da burguesia, que precisa de mão-de-obra 

para desenvolver a sua actividade económica, conduziram a uma prática mais humanizada da 

prisão. O corpo agora é útil, castiga-se mas não sofre mutilações. A prisão tornou-se no lugar 

onde o condenado cumpre a pena aplicada, tendo por objectivo a dupla finalidade de punir e 

reinserir. Contudo, segundo Foucault (2008), a prisão contribui mais para provocar a 

reincidência, do que para a ressocialização do indivíduo. 

 Caracteriza-se a prisão na actualidade, com os seus problemas e objectivos. Em 

Portugal assiste-se desde a década de 1990, a um número crescente de reclusos. Este facto é 

atribuído, essencialmente, à imigração e ao fenómeno da toxicodependência e dos crimes que 

lhe estão associados. A ressocialização do indivíduo é o principal objectivo da prisão, 

contudo, as taxas de reincidência não diminuem, e o nosso país tem a maior taxa de reclusão 

por cada 100 000 habitantes da União Europeia. Será que os mecanismos responsáveis pela 

ressocialização dos reclusos, não deveriam ser repensados? Nos Estados Unidos da América, 

as dificuldades económicas que conduzem à exclusão social, e o racismo são os factores 

apontados como responsáveis pelo aumento exponencial do número de presos nas últimas 

décadas, tendo uma taxa de reclusão dez a doze vezes superior à da União Europeia. 

Os trabalhos de autores como Foucault e Goffman, foram fundamentais para a 

compreensão de conceitos como disciplinação, prisão ou instituição total. Mas também outros 

autores como António Pedro Dores, Anabela Rodrigues, Manuela Ivone Cunha, Rui 

Abrunhosa Gonçalves ou Loic Wacquant, foram determinantes na compreensão da prisão na 

actualidade. 

O segundo capítulo analisa a educação de adultos, e definem-se conceitos como inclusão 

social, exclusão social ou educação de adultos, através de autores como, Canário, Malglaive, 

Finger ou Flecha. A concepção sobre educação de adultos evoluiu muito nas últimas décadas, 

em virtude da rápida evolução dos conhecimentos. Em todos os sectores de actividade se 

sente a necessidade dos trabalhadores efectuarem regularmente acções de formação, a fim de 

manterem elevados níveis de eficiência e produtividade. Actualmente o sistema económico 
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condiciona a existência de carreiras profissionais como no passado em que o indivíduo 

trabalhava sempre na mesma actividade. A reconfiguração do trabalho obriga o indivíduo a 

ser versátil, dada a necessidade de mudar de emprego. Esta realidade exige uma 

requalificação dos conhecimentos e competências, que o ensino e a formação possibilitam. 

A educação de adultos em Portugal passou a fazer parte da agenda política após a 

Revolução de 25 de Abril de 1974. Os sucessivos governos provenientes de diferentes 

orientações políticas e partidárias adoptaram, neste campo, políticas educativas pouco 

consistentes e de curto alcance, como o ensino Recorrente, destinado a indivíduos que não 

completaram a escolaridade obrigatória. Por incapacidade ou estratégia, os sucessivos 

governos não foram capazes de implementar uma verdadeira e efectiva educação de adultos. 

O terceiro capítulo inclui a caracterização do espaço prisional e da escola. Analisa o 

papel da escola no meio prisional, e a sua contribuição para a socialização do recluso, bem 

como para a readaptação à vida em sociedade, se conseguir usar adequadamente as 

ferramentas que o ensino e a formação permitem adquirir. Definem-se conceitos como 

socialização ou estigma com a ajuda de Claude Dubar, e Goffman, e o suporte de outros 

autores como, Rui Canário, Carlinda Leite, Alain Touraine, Durkheim ou José Alberto 

Correia.  

No quarto capítulo desenvolve-se a metodologia, e realça-se o importante contributo de 

Durkheim e Binet para a cientificidade da educação, e o apoio de Touraine, Bourdieu, 

Marshall, ou Young, para a compreensão da diversidade cultural. Em termos metodológicos 

recorreu-se à análise quantitativa, método que nos permite analisar e interpretar os dados 

obtidos através da pesquisa efectuada dos processos individuais dos reclusos, constantes na 

secretaria da prisão, de acordo com os propósitos deste estudo. Este método pareceu ser o 

mais adequado à natureza da questão a estudar, e como nenhum método permite obter a 

totalidade do conhecimento, fosse qual fosse o método utilizado, haveríamos sempre de obter 

um conhecimento parcial. Entendemos que uma pesquisa sobre os castigos dos reclusos 

constantes dos seus processos individuais, dariam uma informação importante sobre o seu 

comportamento na prisão. Desenvolvem-se os conceitos de métodos quantitativos e 

qualitativos com a ajuda de Fabienne Fortin, T.D. Cook e CH.S. Reichardt. 

No último capítulo far-se-á a análise dos resultados e verificaremos se a escola exerce 

alguma acção na disciplina dos alunos reclusos, na expectativa de que as regras, o respeito e a 

harmonia que caracteriza a escola, os consiga tocar e agir sobre eles. 
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A definição do objecto de estudo    

 

O desempenho da actividade docente na escola do Estabelecimento Prisional de Paços 

de Ferreira (EPPF), há onze anos, foi determinante para a escolha deste contexto como 

objecto de estudo da tese de Mestrado. A prisão tem uma função punitiva mas também 

socializadora, pois como afirma Rodrigues «o primeiro objectivo da prisão deve ser o de 

evitar a dessocialização do recluso» (2002: 47). Acreditamos que a escola pode ser um dos 

instrumentos para alcançar esse fim. Tal como afirma Grand´Maison (1976), «educar é 

favorecer a emergência de novas ferramentas de transformação do real vivido por todos nós, é 

dar aos estudantes os meios para transformar a realidade, é assegurar a nossa evolução mútua, 

é interpretar e transformar a vida quotidiana, é viver» (In Bertrand, 2001: 151). 

Ser professor numa prisão é uma experiência muito enriquecedora, quer pela 

convivência diária com pessoas que têm filosofias e trajectos de vida diferentes da maioria, 

quer pelas dificuldades que com frequência se colocam no nosso caminho e que temos de 

saber ultrapassar. A possibilidade do nosso trabalho tocar alguns destes homens e contribuir 

para uma plena reintegração na sociedade, é um factor de motivação continuamente renovado, 

querendo acreditar que a educação pode fazer a diferença. 

Convicto da importante acção educativa que a escola desempenha no contexto prisional, 

suscitou-me curiosidade, apurar se a escola exerce alguma influência na disciplinação dos 

alunos/reclusos, ou seja, averiguar se a frequência da escola contribui para a diminuição da 

agressividade que é comum entre os detidos, pois de acordo com Gonçalves (2000), as 

dificuldades de adaptação à prisão desenvolvem em muitos reclusos problemas de ansiedade 

que potenciam explosões de agressividade contra si próprios, através de mutilações, ou contra 

os companheiros ou pessoal de segurança.  

 Para apurar se a escola consegue modificar os comportamentos e atitudes dos seus 

alunos, serão analisados os castigos internos a que todos os alunos/reclusos e os restantes 

reclusos, que integram a amostra, estiveram sujeitos durante um período máximo de três anos 

(2007/08/09). A análise dos dados permitirá constatar qual dos grupos tem maior incidência 

de castigos, e perante os dados obtidos confirmar se a escola, na realidade, tem alguma 

influência na mudança das atitudes dos alunos, ou se, em definitivo, não interfere 

positivamente nestes comportamentos.  

 Visto tratar-se de uma pesquisa documental que assenta em valores numéricos, a 

análise quantitativa é o método que melhor se ajusta à análise e interpretação dos dados 

recolhidos dos processos individuais dos reclusos.  
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CAPÍTULO I  

Evolução do Sistema Punitivo: Do Corpo Ultrajado À Prisão Actual  

 

1- O castigo físico 

 

Durante muito tempo a prisão tinha simplesmente a função de detenção ou prisão 

preventiva, bem patente nas expressões latinas «carcer enim ad continendos homines, nona 

ad puniendos» (o cárcere não é para punir mas para deter) e «carcer enim ad continendos 

homines non ad puniendos haberit debit» (o cárcere deve servir não para o castigo dos 

homens, mas sim para a sua guarda)  (Gonçalves, 2009: 13). 

O encarceramento de pessoas, ainda que sem o carácter de cumprimento de pena, existe 

há muitos séculos, como afirma George Ives, «as prisões como lugares de detenção são 

instituições muito antigas. Assim que o Homem aprendeu a construir, em pedra, como no 

Egipto, ou em tijolo, como na Mesopotâmia, quando os reis passaram a ter fortalezas, e os 

grandes barões castelos sobre os penhascos, passou a haver celas e calabouços nas cidadelas» 

(1970: 1, In Gonçalves, 2009: 13).  

Ao longo dos tempos usou-se a reclusão de pessoas como forma de preservar os mais 

poderosos, os governos e a sociedade. Foucault, na obra Vigiar e Punir, descreve um relato 

impressionante de crueldade, sobre um condenado que é esquartejado e os restos mortais 

queimados na praça pública. O condenado era torturado, humilhado e alvo dos mais atrozes 

castigos de forma a inculcar no povo o medo, mostrando-lhe que as infracções não eram 

toleradas, e que todos estavam sujeitos a punições idênticas. O castigo aplicado tinha como 

alvo o corpo do condenado, porque as penas aplicadas ao criminoso incluíam sempre 

violência, sujeitando o indivíduo a enorme sofrimento físico, pois «o suplício repousa na arte 

quantitativa do sofrimento». A intensidade e a dureza do castigo dependia da «gravidade do 

crime, da pessoa do criminoso, o nível social das suas vítimas» (Foucault, 2008: 31). 

O «suplício» não era uma cerimónia onde se repunha a justiça, mas antes um 

espectáculo de reafirmação do poder real, de reposição da lei e da ordem que haviam sido 

violadas. Todo o processo judicial era secreto até à sentença, não sabendo o acusado qual o 

crime que lhe era imputado, «o saber era privilégio absoluto da acusação» (Foucault, 2008: 

32), ao inverso a execução penal era pública. Com o advento da Modernidade, invertem-se os 

termos «o processo penal (na fase declarativa) passou a ser público, mas a execução da pena 

tornou-se secreta, escondeu-se dos olhos do público e confinou-se a um lugar mais íntimo: a 

cela delimitada pelos muros da prisão» (Dores e Beiras, 2003: 34). 
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 O crime cometido era uma afronta ao rei, sendo forçoso reparar o dano, e declarar uma 

sentença condizente com o acto praticado, mas sobretudo vincar o poder da força do soberano 

que se abate sem contemplação sobre aqueles que o desafiam. Os castigos severos infligidos 

ao corpo dos condenados eram a marca da supremacia do poder do soberano e da sua 

condição de suserano dos suseranos, ou seja, o único detentor do poder. No corpo do homem 

assentavam todas as formas de subjugação, controlo e disciplina, que devido à uniformização 

de procedimentos reforçava o domínio dos detentores do poder. 

 

2- A imposição disciplinar 

 

A disciplinação dos comportamentos adquire-se com a interiorização de princípios, que 

partem da nossa vontade, ou que nos são impostos a partir do exterior. «A disciplina fabrica 

assim corpos submissos e exercitados, corpos «dóceis». A disciplina aumenta as forças do 

corpo (em termos económicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência)» (Foucault, 2008: 119). 

A disciplina exige uma distribuição adequada dos indivíduos no espaço. De acordo com 

Foucault (2008) os espaços disciplinadores são as «cercas» para os vagabundos e miseráveis, 

os colégios onde os alunos internados estavam sujeitos a regras idênticas às dos conventos. Os 

«quartéis» de forma a fixar os militares, para acabar com a vagabundagem e os roubos à 

população civil. Os «hospitais» devido à necessidade de verificar o número total de doentes, o 

controlo das doenças ou o isolamento dos portadores de doenças contagiosas. As «fábricas» 

sujeitas a horários rígidos de trabalho como forma de aumentar a produtividade, impõem uma 

distribuição adequada dos trabalhadores nos diferentes postos, sem interferências nem desvios 

das suas funções, «cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo» (Foucault, 

2008: 123). A disciplinação do trabalho do operário está na origem do nascimento da grande 

indústria, que por sua vez é a precursora do fordismo do princípio do século XX. 

A «escola» foi outro espaço onde a disciplina se impôs, os colégios dos Jesuítas 

inspirados nos exércitos romanos organizavam as suas classes segundo o modelo das legiões, 

e a aprendizagem e a classificação decorria sob a forma de justa medieval. A colocação dos 

alunos em filas a partir do século XVIII, em função da idade, dos assuntos ensinados dos 

conhecimentos, «tornou possível o controlo de cada um e o trabalho simultâneo de todos. 

Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem» (Foucault, 2008:126). A 

disposição dos alunos na sala evidencia uma disposição hierárquica, que conjuntamente com 

as aprendizagens a serem elaboradas por um grau crescente de dificuldade só passando para a 
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etapa seguinte quem ultrapassasse com sucesso a anterior desenvolveram atitudes 

comportamentais de disciplina e obediência. 

Outro factor importante da disciplina é o tempo e o seu uso adequado. As comunidades 

monásticas desde sempre foram organizadas segundo um horário rígido e pormenorizado, 

havendo um tempo para cada tarefa ou obrigação a cumprir ao longo do dia. Também nas 

escolas a divisão do tempo se tornou cada vez mais pormenorizada, estabelecendo horários 

fixos para cada actividade, como a hora de entrada e saída, ou o início e o fim do ditado
1
. 

A importância do tempo na disciplinação não se mede apenas pelo cumprimento 

rigoroso de horários, mas pelo aproveitamento total do tempo, ou seja, um tempo 

integralmente útil, sem desvios e distracções. A disciplina define a relação entre o gesto e o 

corpo na execução das mais variadas tarefas, sendo a rapidez e a eficácia a prova do bom 

funcionamento. 

Foucault afirma que ao longo do século XVIII se vai refinando um conjunto de técnicas 

de vigilância, submissão e controlo das pessoas, que têm por paradigma o acampamento 

militar. «O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma visibilidade 

geral. Durante muito tempo encontraremos no urbanismo, na construção das cidades 

operárias, dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de educação, esse modelo do 

acampamento ou pelo menos o princípio que o sustenta: o encaixamento espacial das 

vigilâncias hierarquizadas» (Foucault, 2008:144). 

O acampamento militar passou a ser o modelo adoptado para a construção de asilos 

prisões, hospitais, oficinas ou escolas, que dada a sua configuração circular facilita a 

vigilância e a regulação dos comportamentos, assumindo-se como instrumentos disciplinares 

funcionais. Contudo, no caso da oficina, o desenvolvimento industrial e o aparecimento da 

fábrica revelaram que o sistema disciplinar de vigilância mútua, já não era eficiente, pelo que 

se instituiu um corpo hierarquizado de vigilantes que garantiam a disciplina e a eficiência da 

produção. 

No dizer de Foucault, «a penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla 

todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeniza, 

exclui. Numa palavra, ela normaliza.» (2008: 153). A normalização, ou seja, o nivelamento 

social, é o desígnio da disciplinação. O poder impõe regras e não admite impunidade ao seu 

incumprimento. 

                                                 
1
 No começo do século XIX, a escola mútua propôs os seguintes horários: 8,45 entrada do monitor, 8,52 

chamada do monitor, 8,56 entrada das crianças e oração, 9 horas entrada nos bancos, 9,04 primeira lousa, 9,08 

fim do ditado, 9,12 segunda lousa, etc (Foucault, 2008:128). 
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De entre as várias técnicas disciplinares, Foucault considera que «o exame combina as 

técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controlo normalizante, 

uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir» (2008: 154). 

Nos hospitais, no exército e nas escolas foram criados registos de identificação e de 

anotações, que embrionariamente deram origem a códigos de conduta que normalizam e 

disciplinam os seus membros. Se durante muito tempo a individualização dizia respeito 

apenas às figuras cimeiras da hierarquia social, na sociedade disciplinar a individualização 

incide sobre as camadas inferiores da população, que passam a estar sujeitas a dispositivos de 

controlo e submissão rigorosos e constantes. 

 A escola sujeita os alunos a vários exames por ano,
2
 o que fornece ao mestre um 

conhecimento profundo sobre o saber dos alunos, e em simultâneo permite-lhe exercer um 

poder disciplinador mesmo que pouco visível na acção, mas os registos e anotações sobre o 

comportamento e aproveitamento dos alunos, condiciona-os e submete-os a uma autoridade 

vigilante e controladora. 

 

2.1- O Olhar Vigilante 

 

O Panóptico era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com 

uma torre ao centro. Na torre havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para 

o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela, não havia 

nenhum ponto de sombra e, por conseguinte, tudo o que o indivíduo fazia estava exposto ao 

olhar de um vigilante que observava através de persianas, de postigos semicerrados de modo a 

ver tudo sem que ninguém pudesse vê-lo.  

O criador do Panóptico, Bentham:  

 

«Colocou o princípio de que o poder devia ser visível e inverificável. Visível: sem 

cessar o preso terá diante dos olhos a alta silhueta da torre central de onde é 

espionado. Inverificável: o preso nunca deve saber se está a ser observado, mas deve 

ter certeza de que sempre pode sê-lo (…) O Panótico é uma máquina de dissociar o 

par ver-ser visto: no anel periférico, é-se totalmente visto, sem nunca ver; na torre 

central, vê-se tudo, sem nunca ser visto (…) dispositivo importante, pois automatiza 

e desindividualiza o poder» (Foucault, 2008: 167). 

 

                                                 
2
 Os Irmãos das Escolas Cristãs queriam que os seus alunos fizessem provas de classificação todos os dias da 

semana: o primeiro dia para a ortografia, o segundo para a aritmética, o terceiro para o catecismo da manhã, e de 

tarde para a caligrafia (…) Desde 1775, há nas escolas de Ponts et Chaussées 16 exames por ano: 3 de 

matemática, 3 de arquitectura, 3 de desenho, 2 de caligrafia, 1 de corte de pedras, 1 de estilo, 1 de levantamento 

de planta, 1 de nivelamento, 1 de medição de edifícios. (Foucault, 2008: 155). 
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O panoptismo é uma forma de observação total, que permite submeter 

incondicionalmente os indivíduos ao poder disciplinador da instituição. O prisioneiro é 

vigiado permanentemente sem ver o observador, e sem saber em que momento está a ser 

vigiado. É uma forma de poder de custo reduzido visto não necessitar de exércitos, nem de 

armamento, pois basta apenas um olhar. É uma técnica de dissuasão porque ao permitir ver, 

sem ser visto, garante a ordem, e mais importante do que vigiar o prisioneiro, é ele pensar que 

está a ser vigiado. Por outro lado, qualquer pessoa pode efectuar a vigilância, não é preciso 

nenhuma preparação prévia, a vigilância panóptica assegura a eficiência do sistema, como 

também não interessa quem exerce o poder, porque este é invisível para o prisioneiro. 

 O esquema do panoptismo assume um carácter preventivo, dado que a vigilância 

constante condiciona os detidos à prática de infracções ou crimes. A finalidade deste modelo 

não é punir, mas consciencializar os indivíduos da sua visibilidade, da exposição a que estão 

sujeitos, da vulnerabilidade da sua situação, pois como diz Foucault «a sua sujeição real nasce 

mecanicamente de uma relação fictícia. De modo que não é necessário recorrer à força para 

obrigar o condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o operário ao trabalho, o 

escolar à aplicação, o doente à observância das receitas» (2008: 167). 

As mudanças políticas, económicas e sociais ocorridas ao longo do século XVIII e XIX 

contribuíram para o aparecimento de novas formas de punição. Na sociedade capitalista a 

mão-de-obra torna-se valiosa, e o Panóptico enquanto sistema de vigilância permanente vai ao 

encontro da necessidade de disciplinar a sociedade e punir o corpo sem o inutilizar.  

Bentham concebeu o Panóptico como um sistema aplicável a outros fins, após algumas 

adaptações poderia servir além das prisões, para hospitais, escolas e fábricas. Foucault diz que 

«é polivalente em todas as suas aplicações, serve para corrigir os prisioneiros, para cuidar dos 

doentes, instruir os estudantes, guardar os loucos, fiscalizar os operários, fazer trabalhar os 

mendigos e ociosos» (Foucault, 2008: 170). 

A aplicação deste sistema permanente de vigilância a outras actividades, revela que a 

máquina panóptica é produtiva. Na fábrica, o operário melhora a produtividade, porque não 

pode desperdiçar tempo. Na prisão, a observação permanente inibe o detido à prática de maus 

comportamentos, factor que favorecerá a sua recuperação. Na escola, a vigilância apertada 

permite ao professor conhecer melhor as características do aluno e ajudá-lo a superar as 

dificuldades. No hospital, o isolamento dificulta a transmissão de doenças e torna mais eficaz 

o trabalho do clínico. A necessidade de maior produtividade, expressa nestes exemplos, está 

intimamente relacionada com as características da economia da época, que caminhava para a 
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industrialização em larga escala graças aos progressos tecnológicos, que exigiam agora, maior 

rigor e aplicação em todos os domínios. 

 Na base da acentuação e organização dos meios de confinamento sociais, especialmente 

no século XIX, estão as alterações sociais e económicas, com a burguesia a assumir maior 

protagonismo, e a especificidade da nova economia, menos agrícola, mais comercial, 

industrial e financeira, que exigem novas regras e novos comportamentos. 

 A sociedade moderna é uma sociedade disciplinar. A melhor organização e eficiência 

dos Estados, assim como o recurso a novos instrumentos científicos como o cálculo ou a 

estatística, permitiram intensificar a disciplinação e aperfeiçoar novas formas de controlo e 

dominação, alargadas cada vez mais às diferentes áreas da vida económica, política e social. 

O Panóptico e o seu eficaz sistema de vigilância assegurava um domínio total sobre as 

instituições em que era aplicado, tornando-o no modelo ideal de vigilância, controlo e 

correcção, que era afinal a sua tríplice função. O panoptismo não desapareceu, pelo contrário 

intensificou-se, surgindo nas sociedades actuais sob novas formas, devido às capacidades das 

novas tecnologias. A quase omnipresença e ubiquidade destas, traz consigo novas práticas e 

novas relações de poder. 

 

3- A Visão Humanista da Punição 

 

No século XVIII, por força do Iluminismo e das novas correntes de pensamento 

surgiram muitos protestos contra os castigos físicos, nomeadamente através dos filósofos 

iluministas e filantropos que defendiam uma metodologia punitiva diferente para os 

delinquentes. 

De entre os reformadores mais importantes dos séculos XVIII e XIX destacaram-se 

John Howard, Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. Segundo Gonçalves (2009), Howard 

visitou várias prisões europeias e pôde constatar a promiscuidade, a falta de higiene, o 

convívio de crianças com adultos experimentados no crime, loucos e doentes juntos com os 

demais em espaços exíguos degradados e sobrelotados. Ele próprio esteve preso em França, 

quando o barco em que viajava foi capturado por corsários franceses. Impressionado pela sua 

experiência e horrorizado pelas condições em que viviam os presos, lutou pela humanização 

daqueles espaços, através da apresentação de uma reforma penitenciária, cujos princípios iam 

de encontro aos valores da dignidade humana. 

Outro importante reformador foi Beccaria, que se interessou, sobretudo, pelas penas 

judiciais, pugnando pela sua transparência, criticou ferozmente o sistema penal e 
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penitenciário, devido ao secretismo dos processos, aos castigos físicos e à desigualdade na 

aplicação das penas em função do estatuto social. A justiça para ser justa tem de ser rápida, 

por isso defendeu a celeridade do sistema judicial, para evitar o sofrimento dos inocentes e ser 

rigoroso com os culpados. 

Por sua vez, Bentham, inventor do Panóptico, eficaz sistema de vigilância adequado à 

sociedade totalitária, aplicável a vários domínios e com reduzidos encargos financeiros, foi 

autor de uma reforma penitenciária que visava que as prisões tivessem condições físicas e 

humanas para cumprir a sua finalidade que é desenvolver um trabalho de recuperação dos 

indivíduos, permitindo-lhes a reintegração social. 

 Com o contributo destes e outros reformadores, lentamente entre o fim do século das 

Luzes e o início do século XIX, a punição corporal foi desaparecendo, e cimentou-se a ideia 

de que a certeza do castigo é que deve desviar o homem do crime e não o espectáculo público 

de tortura e execução. O castigo para o delinquente passa a ser a prisão, a deportação ou os 

trabalhos forçados, assumindo a justiça um carácter menos exuberante, visto que «é 

indecoroso ser passível de punição, mas pouco glorioso punir» (Foucault, 2008: 13). O novo 

sistema penal castiga a “alma” do condenado, pois o encarceramento leva à reflexão que 

convida ao arrependimento e a um sofrimento continuado. Generaliza-se a morte pela 

guilhotina para todos os sentenciados, tornando-a rápida e igual para todos, 

independentemente do estatuto social de cada um, promovendo igualdade na hora da morte, 

dado que o estatuto social em vida favorece a desigualdade. 

Os reformadores, conduzidos pelo seu humanismo e sensibilidade para as questões 

jurídicas e sociais, apresentam propostas mais condizentes com o respeito pela dignidade do 

homem, mas em simultâneo assistem a uma nova realidade económica e social, verificando 

que as penas já não se ajustavam à nova tipologia de crimes. Este século assistiu a um forte 

crescimento demográfico devido a melhorias significativas na agricultura e ao 

desenvolvimento do comércio e da indústria. Este facto conduziu à afirmação da burguesia, 

economicamente poderosa, que precisava de segurança para as suas propriedades, garantia 

que o sistema jurídico de então não oferecia em virtude da nova criminalidade. O poder 

proveniente do capitalismo forçou uma evolução jurídica, que transferiu o direito de vingança 

do rei para a defesa da sociedade burguesa. 

Foucault afirma que «a ilegalidade dos direitos, que muitas vezes assegurava a 

sobrevivência dos mais despojados, tende, com o novo estatuto da propriedade, a tornar-se 

uma ilegalidade de bens. Será então necessário puni-la. E essa ilegalidade, se é mal suportada 
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pela burguesia na propriedade imobiliária, é intolerável na propriedade comercial e industrial» 

(2008: 72). 

A burguesia, durante séculos aliada do povo, ao qual pertencia, e por vezes tolerante 

com algumas ilegalidades, não mais vai aceitar essa situação e passa a exigir medidas e leis 

que defendam a sua propriedade e o seu estatuto de classe dominante. A criminalidade 

transformou-se, o ataque aos corpos foi substituído pelo ataque aos bens, diminuíram os 

crimes de sangue e aumentaram as fraudes e os roubos. A sociedade capitalista embrionária 

do século XVIII, exige uma legislação clara que defenda a acumulação de capital e um 

estatuto jurídico de defesa da propriedade privada que salvaguarde o êxito individual que 

catapultou a burguesia para o topo da sociedade. 

Os reformadores, em virtude da mudança do tipo de crimes, sabem que os modelos dos 

castigos não podem ser os mesmos, a maioria dos crimes é mais suave, menos crimes de 

sangue e mais crimes de ataque à propriedade, por conseguinte as penas deviam reflectir essa 

nova realidade. 

Os princípios gerais da reforma visavam, no dizer de Foucault: 

«Um poder de julgar sobre o qual não pesasse o exercício imediato da soberania do 

príncipe; que fosse independente da pretensão de legislar; que não tivesse ligação 

com as relações de propriedade; e que, tendo apenas as funções de julgar, exerceria 

plenamente esse poder. Numa palavra, fazer com que o poder de julgar não 

dependesse mais de privilégios múltiplos, descontínuos, contraditórios da soberania 

às vezes, mas de efeitos continuamente distribuídos do poder público» (2008: 69). 
 

A reforma do direito penal tinha por alcance a reformulação do direito de punir, de 

forma a tornar a justiça mais eficiente, com menores custos políticos e económicos, mas com 

mais efeitos sociais, o criminoso assume o estatuto de cidadão, pelo que qualquer delito que 

cometa, é contra toda a sociedade e não contra o soberano. A sociedade ganha assim o direito 

de o julgar. Os reformadores dos séculos XVIII e XIX, com o propósito de dotarem o poder 

de punir de forma eficaz e homogénea a toda a sociedade, e no intuito de diminuir as 

ilegalidades e as injustiças, definiram um conjunto de princípios ainda válidos nos códigos 

actuais.
3
  

                                                 
3
  Foucault consubstanciou-os em seis regras. A primeira é a “regra da quantidade mínima”, as pessoas cometem 

crimes para daí tirarem vantagens, se estiver associada à ideia do crime uma desvantagem maior, deixa de ter 

interesse. A segunda, “ regra da idealidade suficiente” o que está em causa não é tanto a dor física da punição 

mas a representação simbólica da mesma, de forma que a sua lembrança evite a reincidência. A terceira, “regra 

dos efeitos laterais” a pena deve ter efeitos mais fortes para aqueles que a imaginam do que para os que a sofrem. 

A quarta “regra da certeza perfeita” o corpo de leis que define os crimes e os respectivos castigos, deve ser 

transparente e do conhecimento de todos, de modo que cada um possa ter consciência das consequências dos 

seus actos. A quinta “regra da verdade comum” na época dos suplícios, frases arrancadas pela violência tinham o 

valor de confissão do crime. Pretende-se agora que seja irrefutável a prova do crime para haver acusação, pois 



21 

 

Como ensina Foucault «enfim, já que o castigo quer impedir a reincidência, ele tem que 

levar bem em conta o que é o criminoso na sua natureza profunda, o grau presumível da sua 

maldade, a qualidade intrínseca da sua vontade» (2008: 83). A individualização das penas 

significou um avanço decisivo para o direito penal moderno, que passou a distinguir o crime 

do criminoso, as leis antigas julgavam o acto em si mesmo, agora julga-se o delinquente quer 

pelo crime cometido, quer pelo seu passado, «nasce assim o primeiro impulso para reconhecer 

no criminoso, pior que ele seja, a existência de algo que até aí lhe era pura e simplesmente 

negado: a sua “humanidade”, isto é, a sua própria existência como ser humano (…) Estamos 

perante aquilo que poderá ser referido como o primeiro passo para a defesa dos direitos do 

cidadão/delinquente/recluso» (Gonçalves, 2000: 141). 

 

4- O Surgimento da Prisão 

 

 O século XVIII, também denominado “século das luzes,” devido ao desenvolvimento 

do Iluminismo, esteve sujeito a um grande fervilhar ideológico que conduziu às Revoluções 

Liberais, e ao fim da sociedade de Antigo Regime. Esta mudança guindou a burguesia para a 

posição de classe dominante, substituindo as tradicionais ordens privilegiadas do clero e da 

nobreza. A burguesia, inspirada pelos filósofos iluministas, defensores da razão, do progresso, 

do espírito crítico, da justiça e igualdade, deixou-se contagiar por estes ideais de valorização e 

respeito pela dignidade do homem. 

 A ascensão da burguesia a classe dominante contribuiu decisivamente para o 

aparecimento das prisões, facto que para Foucault marcou o acesso à “humanidade”, no 

âmbito da justiça penal, e tornou-se o lugar de cumprimento de «pena das sociedades 

civilizadas» (2008: 195). O encarceramento dos condenados converteu-se numa finalidade em 

si mesma, era a forma de os afastar da sociedade e da prática de novos crimes e em 

simultâneo transformar os indivíduos que aí residiam, sendo este o objectivo principal da 

prisão da Modernidade. 

A sociedade desde sempre se deparou com o problema da criminalidade, e ao longo dos 

tempos foram utilizados diferentes métodos para proibir, punir e segregar os delinquentes, 

sem nunca tal se conseguir. A prisão, com cerca de duzentos anos de existência, tanto no 

                                                                                                                                                         
até à demonstração da culpabilidade por parte da acusação todos os incriminados são inocentes. A sexta “ regra 

da especificação ideal” torna-se necessário um código que defina os crimes e as respectivas penas, porque a ideia 

do castigo não tem o mesmo significado para todos, por exemplo uma multa pecuniária não intimida um rico, 

nem a infâmia de um crime envergonha o reincidente.  
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passado como no presente é motivo de críticas, e frequentemente considerada inútil e 

perigosa, mas como afirma Foucault, «e entretanto não “vemos” o que por no seu lugar. Ela é 

a detestável solução, de que não se pode abrir mão» (2008: 196), ou como afirma Garland, «a 

prisão conserva-se devido aos seus fracassos, e não apesar deles» (1999: 182 In Dores e 

Beiras, 2003: 35). 

Desde o aparecimento da prisão, a pena de privação da liberdade é aplicada como a 

principal medida punitiva, e o melhor dispositivo de combate à delinquência, de modo que a 

reclusão passou a ser vista na perspectiva de uma reparação, «a prisão parece traduzir 

concretamente a ideia de que a infracção lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira” daí a 

expressão referente a quem cumpre pena de prisão, está a “pagar a sua dívida» (Foucault, 

2008: 196). 

Foucault define a prisão como: 

«Essa região mais sombria do aparelho de justiça, é o local onde o poder de punir, 

que não ousa mais exercer-se com o rosto descoberto, organiza silenciosamente um 

campo de objectividade em que o castigo poderá funcionar em plena luz como 

terapêutica e a sentença inscrever-se entre os discursos do saber. Compreende-se que 

a justiça tenha adoptado tão facilmente uma prisão que não fora entretanto filha dos 

seus pensamentos. Ela era-lhes agradecida por isso» (2008: 214). 

 

A prisão é um aparelho disciplinar, que permite um controlo quase total sobre os 

indivíduos, porque dispõe de mecanismos autoritários de repressão e sujeição sobre os 

detidos. A instituição prisão assenta a sua função em duas grandes finalidades, punir e 

reinserir. A primeira função tem sido cumprida; quanto à segunda, a enorme percentagem de 

reincidências, desencoraja-nos a considerar esse desiderato como minimamente satisfatório. 

Para a desejada transformação do detido, as prisões utilizam processos como o 

isolamento, que proporciona um ambiente de reflexão e autocrítica capaz de estimular a 

regeneração do indivíduo, e o trabalho, tido como fundamental na vida de todo o ser humano, 

é naquele meio um factor importante na ocupação do tempo e na diminuição da agitação e da 

violência. Para Foucault, «o trabalho pelo qual o condenado atende as suas próprias 

necessidades requalifica o ladrão em operário dócil. (…) O salário faz com que se adquira 

“amor e hábito” ao trabalho, dá a esses malfeitores que ignoram a diferença entre o meu e o 

teu o sentido da propriedade, “daquela que se ganhou com o suor do rosto» (2008: 204). O 

trabalho educa e disciplina os delinquentes de forma a despertar no seu íntimo condutas que 

vão de encontro ao meio social onde hão-de regressar. 

Na perspectiva de Foucault, a prisão é apresentada «como o grande fracasso da justiça 

penal» dado que na França do século XIX, a criminalidade aumentou, e 38% dos condenados 
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eram reincidentes. «A prisão, consequentemente, em vez de devolver à liberdade indivíduos 

corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. (…) A prisão não pode deixar de 

fabricar delinquentes» (2008: 221,222). O sofrimento causado pela prisão em vez de criar no 

recluso sentimentos de transformação social, acentua a revolta e o ódio pelos anos de 

clausura, e canaliza essa raiva como forma de vingança contra a sociedade, através da prática 

de novos crimes. Por outro lado, a reincidência é favorecida pela estigmatização que recai 

sobre alguém que esteve preso, sendo-lhe mais difícil arranjar trabalho e, consequentemente, 

empurrando-o para uma vida criminosa e fraudulenta. 

O aparecimento da prisão foi um avanço no plano jurídico e no respeito pela dignidade 

do ser humano, contudo a sua acção no sentido de transformar um delinquente num cidadão 

responsável continua muito distante do desejável, por isso é que «a prisão é um duplo erro 

económico directamente pelo custo intrínseco da sua organização e indirectamente pelo custo 

da delinquência que ela não reprime» (Foucault, 2008: 223). 

A prisão assume o papel de vigilância e disciplinação sobre os indivíduos num exame 

permanente dos seus comportamentos na tentativa, muitas vezes fracassada, da sua 

transformação. Os problemas e as discussões sobre este tema repetem-se ao longo dos 

tempos, sem resultados visíveis. A prisão é o reflexo da sociedade, é uma parte de si mesma, 

que a alimenta com as suas contradições, desigualdades, injustiças, ódios e vinganças, pois «é 

a sociedade que prepara os crimes (…) e a sociedade castiga severamente aqueles que 

cometeram o crime que ela própria perpetrou» (Muncie e Bonger, 1996: 46).  

A prisão é uma instituição que tem por fim punir aqueles que pela prática de crimes 

foram condenados à pena privativa de liberdade. Assume-se como uma instituição 

hierárquica, repressiva, disciplinadora e normativa, que tende a homogeneizar todos os 

reclusos segundo os regulamentos jurídicos que presidem à sua organização. Pretende que a 

reclusão contribua para a transformação social dos indivíduos, e que, assim, possam 

reinserirem-se na sociedade. Além da prisão, há outras instituições que se destinam à 

protecção da sociedade, designadamente, para albergar algumas franjas da população 

incapazes de sobreviver por si próprias, outras vezes para proteger a sociedade de portadores 

de doenças contagiosas, e noutros casos, por vontade dos próprios se isolarem do mundo. A 

estas instituições Goffman (2003), designou-as de instituições totais. 
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4.1- As Instituições Totais  

 

Goffman afirma que há instituições que, de acordo com os fins, apresentam uma 

configuração arquitectónica destinada a impedir a comunicação dos internados com o mundo 

social exterior, de modo a integrá-los mais facilmente nas regras da instituição. A essas 

instituições, designa-as de “instituições totais”, e define-as «como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada» (2003: 11). 

Goffman fez um estudo etnográfico num hospital psiquiátrico para analisar de que modo 

as características duma instituição total interferem com o comportamento dos internados, e 

observar as estratégias destes para conservarem a sua identidade, dado que o regime 

autoritário a que estão sujeitos humilha e despersonaliza os seus utentes. Aponta cinco tipos
4
  

de instituições totais que segregam o indivíduo do contacto social e concentram as três esferas 

da vida social, como seja o descanso, o lazer e o trabalho.  

Enquanto o cidadão comum executa as três esferas da vida social em lugares diferentes, 

os indivíduos sob a disciplina das instituições totais, sujeitos a um controlo absoluto perdem a 

privacidade e autonomia. No entendimento deste autor, o poder autoritário numa instituição 

total sobressai pela imposição que recai sobre os internados pelo facto de terem que executar 

as actividades diárias no mesmo local e sob uma única autoridade, participadas por um grupo 

relativamente grande de pessoas, por terem horários estabelecidos, pela inexistência de 

trabalho ou atribuição de um significado diferente do mundo exterior e pela incompatibilidade 

entre a instituição totalitária e a estrutura familiar, que é forçada à separação. 

Quando um internado entra numa instituição total, a sua identidade, capacidade de 

iniciativa, vontades e desejos são completamente despojados, e passa por «uma série de 

rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, 

                                                 
4
 Em primeiro lugar as destinadas a pessoas incapazes e inofensivas como os cegos, velhos, órfãos e indigentes. 

Em segundo lugar, locais para pessoas incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça à 

comunidade, embora de maneira não-intencional; sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e 

leprosários. Um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a comunidade contra perigos 

intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui o problema imediato: cadeias, penitenciárias, 

campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração. Em quarto lugar, há instituições estabelecidas com a 

intenção de realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas através de tais 

fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colónias e grandes mansões 

(do ponto de vista dos que vivem nas moradias de empregados). Finalmente, há os estabelecimentos destinados a 

servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como locais de instrução para os religiosos, 

entre exemplos de tais instituições, é possível citar abadias, mosteiros, conventos e outros claustros  (2003: 16-

17) 
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embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado» (Goffman, 2003: 24). Há uma perda 

de papéis que o indivíduo desempenhava em liberdade que lhe foram cortados pela barreira 

que o separa do mundo exterior, ou até a perda do nome como acontece com os presos, que 

passam a ser conhecidos por um número, o seu eu é despersonalizado, “mortificado”, é uma 

forma clara de transmitir ao indivíduo que ao entrar na instituição passa a ser um outro eu, 

remodelado de acordo com os objectivos do lugar onde agora pertence. 

Na prisão o indivíduo sofre um corte com o «estojo de identidade», porque o acesso a 

determinados bens, como roupa, que constituem parte dos seu perfil identitário, são-lhe 

condicionados ou negados. Torna-se apenas um entre os outros, num conjunto de indivíduos 

que cumprem uma rotina monótona. «A instituição espera dele um ajustamento perfeito ao 

“normal programado” e é este “ajustamento primário” que será premiado. O tratamento 

aplicado é um tratamento colectivo, de acordo com um sistema burocrático onde todos os 

detalhes estão regulamentados» (Leite, 1989: 32). 

A prisão enquanto instituição total, rege-se por um código normativo rígido que impõe 

regras padronizadas, como o uso obrigatório de peças de roupa igual para todos, e a 

necessidade de pedir autorização para a realização de tarefas básicas, isto é, são impostos 

limites aos indivíduos, aqueles que os respeitam são premiados, ao passo que os 

transgressores são punidos. Segundo Gonçalves (2000: 148) os detidos que mais sofrerem a 

«prisionização», ou seja os que melhor se adaptarem à «sub-cultura carceral» entendida como 

a prática de jogos de azar, o uso do calão prisional, ou o ódio aos guardas prisionais, estarão 

mais propensos para a transgressão e o consequente castigo. Ao inverso, aqueles que menos 

aderirem a essa forma de pensar e de agir, mais disponibilidade evidenciam para o 

cumprimento das regras e, por conseguinte, são beneficiados. 

As mudanças económicas e sociais verificadas nas últimas décadas em várias partes do 

Mundo, tiveram repercussões aos mais variados níveis, mas especialmente, no crescimento do 

número de indivíduos presos. Esta constatação é o resultado da falta de resposta do sistema 

económico em conseguir emprego para a numerosa mão-de-obra; é o resultado dos efeitos da 

globalização e da importância crescente da especulação financeira em vez da produção, é o 

resultado da massificação do ensino e da consequente desvalorização da escola e dos 

diplomas escolares. A sociedade pós-industrial tecnológica e globalizada, dispensou milhões 

de trabalhadores que se tornaram excedentários, a maioria proveniente dos estratos sociais 

com menores qualificações, e uma vez marginalizados do mercado de emprego, sem meios de 

sobrevivência, engrossam a camada daquela franja social que apenas sobrevive através da 

prática delituosa. 
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 Hoje os sistemas prisionais debatem-se com inúmeros problemas, sobressaindo, a 

reincidência e a sobrelotação.  

 

4.2- A Prisão na Actualidade 

 

 Tendo por base o trabalho realizado em 2004 pela Comissão de Estudo e Debate da 

Reforma do Sistema Prisional (CEDRSP), faz-se uma breve alusão aos três períodos mais 

marcantes na reforma do sistema prisional português, que ocorreram em 1901,1936 e 1979. 

Verifica-se que ao longo do século XX, houve uma intensa produção legislativa com o intuito 

de modernizar o sistema penal e penitenciário. O Regulamento publicado no diário da 

República em 21 de Setembro de 1901 pretendia operacionalizar, aperfeiçoar e compilar a 

abundante legislação avulsa. As preocupações dos legisladores desta fase iam no sentido de 

criar condições para a ressocialização dos presos, nomeadamente através da «obrigatoriedade 

do trabalho», prestar apoio às famílias dos reclusos, e melhorar as condições de vida 

existentes nas prisões. Estas intenções progressistas e inovadoras não passaram disso mesmo, 

pois nunca foram aplicadas. 

A Reforma de 1936, implementada pelo Decreto-Lei nº 26 643, de 28 de Maio, brilhante 

sob o ponto de vista da modernidade do código penitenciário, incide nas preocupações com as 

deficientes condições físicas dos edifícios prisionais; na criação de vários tipos de prisões, de 

acordo com o tipo de crime e a duração da pena; no reconhecimento do trabalho como 

importante factor de reintegração social, e na criação de «assistentes e auxiliares sociais», 

para ajudarem os reclusos durante o cumprimento da pena e após a sua saída em liberdade. 

A Reforma Prisional de 1979, aprovada pelo Decreto –Lei nº 265/79, de 1 de Agosto 

reflecte as mudanças políticas económicas e sociais decorrentes da Revolução de Abril de 

1974, nomeadamente o uso de uma nova terminologia, assim cadeia passa a designar-se 

estabelecimento prisional, preso é substituído por recluso e preceptor por educador. Estas 

alterações têm por base retirar o «peso totalitário que a instituição prisional carrega consigo e, 

ao mesmo tempo, lançar as bases para um tratamento penitenciário mais humano e racional» 

(Gonçalves, 2000: 162-163). 

 A acção reformadora incide sobre problemas relacionados com a «execução de penas, 

situação jurídica dos reclusos, trabalho prisional, condições médico-sanitárias, as visitas e a 

segurança», indo de encontro às orientações recomendadas pelo ONU e pelo Conselho da 

Europa. Centra-se no objectivo da ressocialização do indivíduo, na “individualização da 

execução da pena”e no reconhecimento dos direitos dos reclusos, de modo que: 
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 «O recluso mantém a titularidade dos direitos fundamentais do homem, salvo as 

limitações resultantes do sentido da sentença condenatória, bem como as impostas 

em nome da ordem e da segurança do estabelecimento (…) o recluso deve ter 

direito a um trabalho remunerado, aos benefícios da segurança social, assim com, 

na medida do possível, ao acesso à cultura e ao desenvolvimento integral da 

personalidade» (CEDRSP, 2004: 19). 
 

Verificamos que muitos dos problemas que pretendem ser corrigidos com as diferentes 

reformas, insistem em persistir ao longo de muitas décadas, essa realidade não acontece por 

falta de legislação moderna e actualizada, e se a situação é recorrente, a causa terá de ser 

encontrada noutros factores como a incapacidade para obrigar ao cumprimento da lei, seja por 

dificuldades económicas, ou até por algum relaxamento das instituições, problemas aos quais 

os sucessivos governos não têm dado reposta adequada. 

Em Portugal a década de noventa foi de alguma prosperidade, e paradoxalmente, 

verificou-se um aumento da insegurança, «porque entretanto a sociedade tornou-se 

multicultural, com a chegada maciça de imigrantes e o crescimento da visibilidade das 

minorias étnicas já existentes, o que leva ao aparecimento de manifestações inequívocas de 

xenofobia e mesmo de racismo larvar» (Dores e Costa, 2003: 96). O sentimento de 

insegurança que se tornou real é consequência da «imigração, minorias étnicas e droga», 

apontadas como as causas do aumento da criminalidade pela opinião pública, maciçamente 

informada dos assaltos e da violência pelos noticiários das televisões. 

O combate ao tráfico e ao consumo de droga tornam-se na prioridade das autoridades 

para garantir a segurança da população, de tal forma que:  

«O combate à droga e à criminalidade de rua que lhe anda associada foi o pretexto e 

o detonador de uma política criminal em que a prisão serve de meio de controlo e de 

socialização dos “não-integrados”, os toxicodependentes, os jovens em geral, as 

minorias étnicas e os imigrantes (…) o número de reclusos (preventivos e 

condenados) aumentou exponencialmente nos últimos dez anos, atingindo taxas de 

encarceramento muito superiores às dos países da União Europeia, provocando 

sistemática sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, com grave prejuízo para os 

direitos dos reclusos» (Dores e Costa, 2003: 101-102). 
 

 

 O empenho no prosseguimento desta política colocou Portugal desde 1995 como o país 

com maior taxa de reclusão por 100 000 habitantes da União Europeia, com a maior duração 

média de reclusão e o maior número de condenados por crimes relacionados com 

estupefacientes.  

Na década de oitenta do século passado com a chegada ao poder de Margareth Tatcher 

no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos da América, adeptos do neoliberalismo, 

puseram em marcha um conjunto de medidas políticas, que conduziram à diminuição da 
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influência do Estado-providência, com elevados custos sociais, devido à menor prestação 

social do Estado na educação, saúde, habitação e segurança social. Ao contrário de Estado-

providência, o Estado neoliberal diminui a sua intervenção económica e social, e em 

contrapartida, valoriza a iniciativa privada, a livre concorrência e a competitividade, liberaliza 

os preços, favorecendo as grandes empresas, que beneficiam de maior flexibilidade para a 

contratação e o despedimento de mão-de-obra. 

A política neoliberal inglesa e norte-americana influenciou decisivamente a economia 

mundial, conduzindo ao fenómeno da globalização, deixando a riqueza de ser acumulada 

apenas pela produção de bens, mas, sobretudo, através dos negócios especulativos e 

financeiros. As economias capitalistas exploram uma mão-de-obra frágil e desprotegida, 

provocando graves consequências sociais que exigiam novas medidas de apoio, «o Estado 

neoliberal não se propõe reeducar ou ressocializar, corrigir ou prevenir. Configura o sistema 

penal com outras finalidades, orientado só para a punição, unicamente deve castigar» 

(Bergalli, 2001:107-204, In  Dores e Masó, 2003: 157). 

Nos Estados Unidos da América, segundo Wacquant, o número de reclusos quintuplicou 

em menos de três décadas, e em grande parte devido ao encarceramento dos pequenos 

traficantes, toxicodependentes e infractores de delitos comuns, que são maioritariamente 

provenientes dos estratos sociais inferiores de raça negra, contrariando a ideia que nas prisões 

americanas predominam os condenados perigosos. Este autor afirma que a taxa de «negros 

sob a tutela da justiça penal é de 9,4%, e entre os brancos é de 1,9% (…) durante a vida um 

homem negro tem uma probabilidade sobre quatro de ter de purgar pelo menos um ano de 

prisão, e um “latino” uma probabilidade sobre seis, contra uma probabilidade sobre vinte e 

três para o caso de um branco» (2000: 91-92). Por outro lado salienta o risco da Europa seguir 

as pisadas norte americanas na adopção da política de «tolerância zero» que contribuiu para 

baixar a taxa de desemprego devido à elevada quantidade de reclusos, e na abertura do 

mercado prisional à iniciativa privada, solução já em prática no Reino Unido.  

O recurso ao sistema penal e penitenciário como regulador da insegurança social, 

crescente, devido às enormes massas populares que sem emprego, e com os apoios estatais 

reduzidos, se sentem marginalizadas e sem alternativas, levou a um incremento do número de 

detidos em praticamente todos os países da União Europeia,
5
 este facto deveu-se mais ao 

                                                 
5
 Verificou-se que o número de presos passou de “ 93 para 125 por dada cem mil habitantes em Portugal, de 57 

para 102 em Espanha, de 90 para 101 em Inglaterra (País de Gales incluído), de 76 para 90 em Itália e para 95 

em França, de 62 para 76 na Bélgica, de 34 e 49 respectivamente para 65 na Holanda e na Suécia, de 36 para 56 

na Grécia, no que se refere apenas ao período 1985-1995” (Wacquant, 2000: 102). Contudo a taxa de 

encarceramento é seis a doze vezes menor que nos EUA. 
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aumento da duração das penas de reclusão e do frequente recurso da prisão preventiva, do que 

ao crescimento das condenações que incidem, sobretudo, nos grupos sociais mais 

desfavorecidos, de modo que, os «clientes naturais» das «prisões europeias são, hoje mais que 

nunca, as fracções precarizadas da classe operária e, muito especialmente, os jovens oriundos 

de famílias populares de ascendência africana» (Wacquant, 2000: 110). Esta situação origina 

em muitos países da União Europeia a sobrelotação das prisões, com os problemas inerentes 

como as deficientes condições de alojamento e de saúde, a falta de trabalho, a alimentação de 

fraca qualidade, a proliferação de doenças como o HIV, a tuberculose e a hepatite, a maior 

tendência para a violência, a prática continuada de crimes e o suicídio. 

As políticas neoliberais declararam a guerra não à «pobreza» mas aos «pobres,» 

tornando a prisão o «carro-vassoura da precariedade, a instituição carceral não se contenta 

com reunir e depositar os (sub)proletários tidos por inúteis, indesejáveis, ou perigosos, e 

assim ocultar a miséria e neutralizar os seus efeitos mais disruptivos» (Wacquant, 2000:159). 

Na mesma linha de raciocínio, (Cunha, 2002: 201) afirma que a «prisão foi desde sempre uma 

instituição pobre (em parte porque tendencialmente direccionada para os pobres) e 

pauperizante, mas não o é de maneira igualitária: os pobres entrariam nela mais facilmente, 

sofreriam uma detenção mais severa e sairiam dela com maior dificuldade (…) em suma, 

como uma conjugação da falta de poder, de ter e de saber.»  

 A prisão estigmatiza todos os que caem na sua malha, pois o rótulo de ex-recluso 

dificulta imenso a reintegração social, nomeadamente quando é pedido o registo criminal a 

um ex-detido para efeitos de emprego. No mundo actual há uma evolução permanente em 

resultado da globalização e da evolução tecnológica obrigando a uma constante actualização 

em todos os sectores de actividade, e se é assim para todos os trabalhadores, mais premente 

será para os ex-reclusos, pela perda de capacidades de trabalho e pela desactualização de 

conhecimentos que o afastamento do mercado de trabalho provoca. De modo que «o mundo 

com que o ex-presidiário se confronta já não é nenhum dos mundos que ele abandonou. É um 

mundo onde as suas antigas relações estão fragilizadas, onde as suas actuais relações estão 

também fragilizadas, é um mundo onde ele se procura inserir e redefinir (…) é um mundo que 

o define como ex-presidiário (…)» (Correia, 1998: 149). 

 É difícil para o recluso e a família o período a seguir à saída em liberdade, 

nomeadamente devido à falta de ajuda institucional na procura de emprego, e pelo facto de 

que «a reclusão força o indivíduo e a sua família a aprender a viver uns sem os outros. A 

liberdade força uma convivência para a qual nenhuma das partes se encontra preparada. E 

para essa preparação é fundamental o apoio do sistema prisional» (King e McDermott, 1995: 
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285, In O P J P, 2003: 116). Contrariando estas recomendações as estatísticas penitenciárias 

em França indicam que os indivíduos ao «saírem em liberdade, 60% dos ex-reclusos 

encontram-se sem emprego, 12% sem alojamento e mais de uma quarta parte não dispõe além 

de 100 francos» (Wacquant, 2000: 161). 

Depreende-se desta realidade que a probabilidade de reincidência é muito grande. Em 

Portugal a situação caminha no mesmo sentido, apesar de toda a legislação, como afirmam 

Dores (2003), Gonçalves (2009) e Rodrigues (2002), considerar que uma das funções da pena 

privativa de liberdade é ajudar à reinserção do indivíduo de forma a que possa viver em 

liberdade sem o recurso à prática de crimes, nesse sentido: 

 

 «Afigura-se essencial que, antes de ser socializadora, a execução da pena de prisão 

seja não-dessocializadora. Isto, num duplo sentido: por um lado, que não ampute o 

recluso dos direitos que a sua qualidade de cidadão lhe assegura; por outro lado, que 

reduza ao mínimo a marginalização de facto que a reclusão implica e os efeitos 

criminógenos que lhe estão associados. Só a incorporação da não dessocialização no 

conceito de socialização permitirá cumprir a Constituição e dissolver o paradoxo, 

por tantos apontado, de se pretender preparar a reinserção social num contexto, por 

definição, a-social» (Rodrigues, 2002: 52). 
 

 No prosseguimento desta ideia e em comunhão com Gonçalves (2000) a prisão vai 

contra a natureza do ser humano, provocando a desadaptação do indivíduo do meio social. Os 

reclusos que menos se deixarem influenciar pela «sub-cultura carceral» são os que garantem 

maiores probabilidades de se reintegrarem na sociedade, uma vez em liberdade. No mesmo 

sentido (Cunha, 2002) afirma que quanto mais longo e enraizado for o contacto com a sub-

mundo prisional, mais o recluso se afasta dos valores e comportamentos necessários à vida 

em sociedade. Para viver em sociedade é necessário que o ser humano desenvolva um 

conjunto de atitudes, essenciais para uma vida perfeitamente integrada na comunidade, na 

família, na escola ou no trabalho. Quando um indivíduo passa por um período de reclusão, 

precisa de reaprender os comportamentos adequados à vida em sociedade, ou seja deve sofrer 

um processo de readaptação social, que numa perspectiva integradora significa «desenvolver 

acções e programas ressocializadores com delinquentes de modo a tentar recompor o 

reportório de comportamentos e algumas habilidades que são necessárias para viver em 

sociedade, sem cometer delitos que os levem novamente à prisão» (Redondo, 1993: 172). 

Na prisão, os dias assumem uma rotina monótona e cansativa, por isso o trabalho é 

considerado fundamental nos propósitos reintegradores das instituições prisionais. Assim, na 

perspectiva de Foucault (2008), o trabalho é um factor importante na transformação dos 

indivíduos, pela valorização do esforço individual e pela disciplinação dos sujeitos. Também 
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Rodrigues (2002) entende que o trabalho desenvolve no recluso aptidões indispensáveis à 

reinserção, e como se pretende evitar a reincidência, essas capacidades potenciam uma vida 

em liberdade de acordo com as normas sociais. Por sua vez, Gonçalves (2000) é de opinião 

que o trabalho desempenha um papel importante na inibição da violência e na estabilidade 

emocional dos reclusos, favorecendo a recuperação social do indivíduo. Em consonância com 

os autores anteriores, Redondo (1993) defende que as prisões devem sempre que possível 

facultar trabalho aos reclusos, factor que só por si não assegura a não reincidência ou a 

ressocialização, mas evidencia que sem o desenvolvimento de capacidades de trabalho, a 

reinserção social é uma utopia. 

O sistema penal e penitenciário em Portugal enfrenta alguns problemas sérios, e que são 

extensíveis à maioria dos países da União Europeia e do Mundo Ocidental, como seja a 

escassa aplicação de medidas alternativas à pena privativa de liberdade, o aumento do número 

médio de anos por condenação, a reduzida permissão de saída dos reclusos em liberdade 

condicional ainda que sob o controlo da pulseira electrónica e a sobrelotação das prisões. 

Apesar de preocupante o excesso de presos, é um processo com solução, mas para tal 

“depende das preferências culturais e decisões políticas que é preciso submeter a um amplo 

debate democrático” (Wacquant, 2000: 168). 
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CAPÍTULO II  

 

Perscrutar sobre a Educação de Adultos  

 

1-Características da educação de adultos 

 

Neste ensaio, as palavras educação e formação assumem o mesmo significado, dado que 

«a distinção entre “educação” e “formação” remetendo para tradições e campos sociais 

distintos, coexiste com a sobreposição, na sua amplitude e na sua abrangência, dos conceitos 

de “educação permanente” e de “formação permanente”, o que conduz a uma, também 

frequente, utilização dos vocábulos “educação” e “formação” como palavras sinónimas» 

(Canário, 2000: 36). 

Até meados do século XX, entendia-se que a idade adequada para a evolução afectiva e 

cognitiva do ser humano era a infância e a juventude, enquanto que os adultos eram 

considerados «como crianças, mas com mais dificuldades para aprender» (Flecha, 1990: 74). 

A ideia generalizada que o indivíduo em idade adulta tinha dificuldades de aprendizagem, 

retirava motivação e vontade de aprender, mas a evolução da ciência pode comprovar através 

de «testes longitudinais a possibilidade de manter, e até de aumentar, a inteligência até à 

terceira idade», esta realidade, retira sentido à expressão característica de muitos adultos, 

quando afirmam «o que é que vou aprender na minha idade» (Flecha, 1990: 79). 

 O sentimento de incapacidade de aprender na idade adulta, foi sendo contrariado à 

medida que os progressos científicos e tecnológicos, possibilitaram melhores condições de 

vida, e em conjunto com o desenvolvimento da medicina, influenciaram o aumento médio da 

esperança de vida, bem como a necessidade de requalificação dos conhecimentos. Estes 

factores determinaram que o período pós Segunda Guerra Mundial, tenha sido de expansão do 

ensino de adultos, nos países mais ricos, em virtude do desenvolvimento tecnológico e 

industrial exigir uma mão-de-obra competente e disponível para aprender e reciclar os seus 

conhecimentos que em pouco tempo ficavam ultrapassados. Este facto estimulou a educação 

de adultos que a UNESCO (1977: 124) definiu do seguinte modo:  

 

«A expressão “educação de adultos” designa a totalidade dos processos organizados 

de educação, qualquer que seja o conteúdo, o nível ou o método, quer sejam formais 

ou não formais, quer prolonguem ou substituam a educação inicial ministrada nas 

escolas e universidades, e sob a forma de aprendizagem profissional, graças aos 

quais as pessoas consideradas como adultas pela sociedade a que pertencem 

desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as 

suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e 
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fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na dupla perspectiva de um 

desenvolvimento integral do homem, e de uma participação no desenvolvimento 

social, económico e cultural equilibrado e independente. A educação de adultos não 

pode ser considerada intrinsecamente: senão como um subconjunto integrado num 

projecto global de educação permanente» (In Flecha, 1990: 90) 

 

A educação de adultos, é diferente da educação de crianças e jovens, de modo que 

desenvolveu a andragogia, ou seja o conjunto de estratégias para ensinar os adultos, visto 

tratar-se, na grande maioria dos casos, de pessoas que não completaram o percurso escolar, 

porque a escola as excluiu, ou elas se auto-excluíram, engrossando assim os sectores sociais 

mais desfavorecidos. De acordo com Flecha (1990) o indivíduo adulto goza da liberdade de 

frequentar, ou não, a escola, pelo que o factor motivacional é fundamental para o sucesso do 

seu percurso. A motivação é renovada quando o adulto verifica que a aprendizagem efectuada 

contribui para melhorar o seu desempenho social ou profissional, nesse sentido as 

aprendizagens devem ir de encontro às necessidades de cada um. Os indivíduos em idade 

adulta, têm um conjunto de saberes acumulados e de experiências, que devem ser valorizados 

e transformados em mais valia, no percurso de formação, até porque o adulto tende a dar mais 

importância ao que está relacionado com as suas experiências, por conseguinte o processo 

formativo do adulto deve estimulá-lo a aprender a recolher da experiência de vida, 

conhecimentos e aptidões úteis para o desempenho dos vários papéis inerentes ao ser humano.  

A educação de adultos assumiu nas últimas décadas do século XX maior significado, de 

modo que «nos anos setenta e oitenta delineia-se um novo caminho em direcção a uma 

sociedade da aprendizagem permanente onde o referente já não é a escola, mas sim a vida; 

não é a academia, mas sim as necessidades sociais; não é a formação, mas sim a 

aprendizagem; não são os ensinamentos que oferecem os professores, mas sim as procuras 

dos aprendizes» ( Canário e Fernández, 2008: 73).  

A experiência do adulto é cada vez mais tida em conta, validando-se competências com 

base na experiência adquirida ao longo da vida, porque a melhor forma de aprender é fazendo, 

nesta lógica, o local de trabalho é um importante espaço de aprendizagem, porque «se é hoje 

irrecusável que os contextos de trabalho representam um elevado potencial formativo, a 

condição necessária para que esse potencial passe da virtualidade à realidade, isto é para que a 

experiência se constitua em saber, é a de fazer do próprio exercício do trabalho um objecto de 

reflexão e pesquisa, pelos que nele estão directamente implicados» (Canário, 2000: 45).  

A vivência de cada um é a principal fonte de aprendizagem, porque aprende-se sempre e 

em qualquer lugar, o importante é o desejo de aprender e a capacidade para retirar ilações 
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positivas das situações com que nos confrontamos quotidianamente nos mais variados palcos 

da vida, porque «a necessidade básica do ser vivo é entrar em relação funcional com o mundo; 

é fazendo isto que o indivíduo se mantém e se desenvolve a si mesmo» (Malglaive, 1995: 

243). 

As transformações económicas ocorridas a partir dos anos oitenta do século passado, 

designadas de globalização, ou «turbocapitalismo» como Finger (2003) prefere designá-las, 

consistem no predomínio do comércio e dos mercados financeiros em detrimento do 

desenvolvimento. Estas alterações afectam a educação de adultos porque o desmantelamento 

do Estado-Providência, levou ao desinvestimento na educação, passando esta a estar 

subjugada aos interesses do capitalismo global. Devido ao número crescente de 

desempregados e à precariedade do emprego, como consequência da flexibilidade dos 

contratos de trabalho, torna-se obrigatória a frequência de acções de reciclagem por parte dos 

trabalhadores, a fim de melhorarem as suas qualificações, tendo em vista o mercado de 

emprego. A educação de adultos não é mais uma fonte de desenvolvimento, mas sim uma 

«competência de sobrevivência». A maioria das empresas oferece formação profissional aos 

seus trabalhadores, de forma a desenvolverem competências que permitam enfrentar os 

desafios da globalização, tornando a educação de adultos num instrumento dessa orientação 

económica. «A educação de adultos é agora um produto da sociedade muito mais do que uma 

força motriz da sua transformação (…) Passou a ser uma de entre muitas ofertas no “mercado 

cultural” da sociedade e é por isso sujeita às mesmas pressões competitivas e condições de 

oferta e procura que se aplicam a outras ofertas neste mercado» (Finger, 2003: 118). 

A educação e a formação são importantes meios para contribuir para o crescimento 

económico, e para a obtenção de empregos, dotando os trabalhadores de competências e 

qualificações indispensáveis, a uma melhor realização profissional, embora, e como afirma 

Malglaive (1995) alguns indivíduos pareçam receosos quanto às vantagens daí a retirar, 

devido aos efeitos negativos do seu percurso escolar, e por outro lado, hoje os diplomas não 

garantirem emprego como outrora. No entanto, a formação é indispensável, sobretudo, em 

determinados sectores de actividade, onde os conhecimentos exigem constante actualização, 

tal é a vertiginosa evolução a que estão sujeitos, e muitas vezes há a vantagem de poder 

interligar as aprendizagens dos diferentes contextos, porque «há por parte dos sujeitos, uma 

permanente mobilização de saberes adquiridos em situações de trabalho, para situações de 

formação e destas para novas situações de trabalho. Uma relação de adequação entre a 

formação e a situação de trabalho (baseada em processos de planificação) dá lugar a uma 



36 

 

relação de reutilização, em novas situações, dos saberes anteriormente adquiridos» (Canário, 

2000: 42). 

A educação de adultos ao permitir aprender ao longo da vida, age sobre o indivíduo 

provocando transformação do seu pensamento e modos de ser, com reflexos na sua vida 

social, familiar e profissional. O conhecimento é dinâmico, e exige a todos, trabalho, esforço 

e actualização para acompanhar o ritmo da sociedade de informação em que vivemos. «É por 

isto que a aprendizagem ao longo da vida se transformou num estilo de vida, que é justificável 

e significativo em si mesmo. Dá ao educando a possibilidade, sempre nova, de se “trabalhar” 

a si próprio, e, assim, “sentir-se bem” (…)» (Lima e Jansen, 2000: 47).  

 A educação e formação de crianças, jovens e adultos é considerada um vector 

fundamental do crescimento económico e do aumento do nível de vida das populações, 

contudo a crise mundial que actualmente se vive, questiona esse princípio, e suscita-nos 

reflexões importantes sobre as consequências da globalização e das políticas neoliberais, que 

conduziram ao desemprego de milhões de pessoas, e põem em causa a própria sobrevivência 

do planeta, devido ao aumento da poluição. Por outro lado há um contraste enorme entre o 

Norte que engloba países ricos e desenvolvidos e o Sul, composto por países 

subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, nos primeiros as principais causas de 

morte estão relacionadas com o excesso de alimentos, nos segundos, morre-se de fome e 

subnutrição. A sociedade de consumo valoriza mais o ter que o ser, a educação, deve portanto 

seguir no sentido da «construção de uma sociedade educativa em que os indivíduos vivam de 

forma permanente situações que lhes permitam “aprender a ser” (ou seja a determinar o seu 

futuro individual e colectivo) é um imperativo de civilização» (Canário, 2000: 95).  

A realidade actual, nos países desenvolvidos, induz nas pessoas a necessidade de 

aprendizagem constante, quer como forma de satisfação pessoal, quer como meio de 

desenvolvimento de capacidades individuais necessárias para conseguir oportunidades na 

sociedade competitiva dos nossos dias. Em contraste, nos países pobres, há uma grande franja 

da população analfabeta, pois de acordo com Canário em «1990, 26,9% da população mundial 

era analfabeta.” Esta realidade mostra que há um longo trabalho a realizar, pois a “ geografia 

“ do analfabetismo se apresenta como coincidente com a “geografia” da pobreza, da fome, do 

desemprego» (2000: 54). 

De acordo com Cunha (2002), os pobres têm mais probabilidades de serem presos e 

mais dificuldades em saírem desse meio. Afirma que é frequente, o preso encontrar muitos  

familiares, amigos e vizinhos do bairro também em situação de reclusão, ou seja, parte 

significativa da população prisional é proveniente de famílias com fracos rendimentos e com 
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um baixíssimo nível de escolaridade. Por outro lado, esta ideia vai de encontro à perspectiva 

de Bourdieu (2008), no sentido em que as condições sociais e económicas são determinantes 

para a inclusão ou exclusão social, ora, aqueles que não têm qualificações que lhes assegurem 

empregos estáveis e satisfatoriamente remunerados, são empurrados para as margens da 

sociedade resvalando, mais facilmente, para comportamentos desviantes e ilegais, 

conducentes à pena de privação de liberdade. Ainda no seguimento desta ideia e a comprovar 

que a fraca escolarização aumenta a probabilidade do indivíduo praticar actos delituosos, está 

um estudo, publicado no dia 16 de Novembro de 2009 num jornal diário
6
, levado a cabo nos 

Estado Unidos pelos investigadores da Northeastern University, com base em dados 

governamentais, que mostram que «um em cada dez rapazes que não completaram o ensino 

secundário está na prisão ou num centro de detenção juvenil, comparado com um em cada 

trinta e cinco dos que acabaram o ensino secundário.»  

Vai longe o tempo em que as prisões proibiam os presos de ler e escrever, com receio 

que usassem essas capacidades para falsificarem documentos. No presente a educação nas 

prisões é entendida como fundamental para a inclusão social e a prevenção da reincidência. 

Nesse sentido, «o direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 

objectivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. Basicamente, 

deveria ser considerado não como um direito da criança frequentar a escola, mas como o 

direito do cidadão adulto ter sido educado» (Marshall, 1967: 73). 

 Pretendemos com o ensino que a escola proporciona no EPPF, contribuir para formar 

melhores cidadãos, por isso, a escola é um espaço de diálogo aberto, um espaço de liberdade 

dentro dos muros altos da prisão, um espaço de inclusão, pois dá oportunidade aos formandos 

de crescerem, vivenciarem novos conhecimentos, sentirem-se livres, porque na sala de aula 

todos são iguais, respeitados da mesma forma e tratados pelo nome próprio. Este facto é 

muito importante, pois o recluso quando entra na prisão passa a ser um número, perdendo a 

sua identidade, de alguma forma o espaço de aula permite-lhe recuperar o seu eu, e gozar de 

um tempo, que tem regras, mas não é totalitário e repressivo. 

O tempo-espaço da escola proporciona ao indivíduo a possibilidade de transformação, 

pela aquisição de novos conhecimentos e competências, enquanto que o tempo-espaço 

prisional, normativo e controlador sujeita o recluso ao ambiente carceral propício à prática de 

ilicitudes, quer pela necessidade de satisfação dos vícios pessoais, quer pelo prazer de desafiar 

                                                 
6
 (www.ionline.pt) 

http://www.ionline.pt/
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as normas e o regulamento interno. A escola através da metodologia praticada nas actividades 

educativas, estimula as relações sociais entre os alunos e os professores, uma vez que:   

«A escola pode apresentar-se como um espaço que se paute por desenvolver uma 

série de potencialidades humanas, tais como: a autonomia, a crítica, a criatividade, 

a reflexão, a sensibilidade, a participação, o diálogo, o estabelecimento de vínculos 

afectivos, a troca de experiências, a pesquisa, o respeito e a tolerância, 

absolutamente compatíveis com a educação escolar, especificamente a destinada 

aos jovens e adultos» (Português, 2001: 360).  

 

 O ensino na prisão promove a inclusão social, num contexto de exclusão, é a 

oportunidade que alguns reclusos nunca tiveram de frequentar a escola, ou noutros casos, de 

voltar para a escola, adquirindo competências que o tornem um cidadão mais responsável e 

digno de viver em liberdade. A escola é um espaço de inclusão porque é multicultural e 

multiétnica, contribui para a aceitação da diferença, para a tolerância e para o reconhecimento 

do direito a diferentes identidades, ou de acordo com Marshall, um espaço onde «o direito do 

cidadão nesse processo de selecção e mobilidade é o direito à igualdade de oportunidade (…) 

é o direito de todos de mostrar e desenvolver diferenças ou desigualdades, o direito igual de 

ser reconhecido como desigual» (1967: 101). 

A sociedade considera a prisão como um lugar de exclusão, lugar de criminosos, com os 

quais ninguém se quer identificar, mas ignorando que todos somos responsáveis pela 

ressocialização do recluso, pois de acordo com Rodrigues «é absolutamente necessário que as 

comunidades locais sintam como um problema (também) seu as prisões e os problemas de 

quem nelas vive» (2002: 218). A escola na prisão tenta ir ao encontro da necessidade dos 

alunos, e parece-nos, que dentro das suas possibilidades desempenha um papel importante, 

porque ao incluir, socializar, formar, informar, respeitar os alunos/reclusos, fornece-lhes 

algumas ferramentas que os tornam mais capazes de evitar a reincidência e poderem, desse 

modo, refazer as suas vidas longe daquele meio de sofrimento e discriminação, contribuindo 

ainda que modestamente, para a reabilitação social dos indivíduos, objectivo maior a ser 

alcançado em todo este processo, tendo em conta que os fins últimos da educação são «fazer 

homens livres» (Binet, 1973: 274 In Matos, 1999: 153). 

 

 

2- Esboços da Educação de Adultos em Portugal 

 

Até 1974, o estado autoritário e centralizado que governou o país, promoveu um sistema 

de ensino de acordo com a sua ideologia política. A educação foi sempre uma preocupação 

menor durante este regime. As acções educativas até então promovidas tinham por finalidade 
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o combate à taxa de analfabetismo, embora com pouco sucesso, dado que à data da 

instauração da democracia tínhamos 30% da população analfabeta. Apenas em 1973 com a 

Reforma Veiga Simão, se institui o direito à educação para todos os portugueses, «sem outra 

distinção que não seja a resultante da capacidade e dos méritos de cada um,» donde resultou o 

alargamento da escolaridade obrigatória e a consequente construção de escolas secundárias. 

Foram ainda criados os cursos de «educação básica de adultos» (Barbosa, 2004: 159-160) 

destinados àqueles que não completaram a escolaridade obrigatória, para que com mais 

conhecimentos possam ser melhores profissionais e melhores cidadãos.  

Com a chegada da democracia em Abril de 1974, ocorrem grandes transformações 

políticas, económicas e sociais no país, havendo muitas iniciativas da sociedade civil através 

de associações e colectividades, do Movimento das Forças Armadas, e do Ministério da 

Educação através do Serviço Cívico Estudantil na promoção da educação de adultos. Em 

1979 é elaborado o Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos 

(PNAEBA), «no qual se haveriam de propor metas para a erradicação do analfabetismo, 

através de diversos programas de execução e de uma estratégia de intervenção que combinava 

a acção governamental com as associações populares, conferindo especial relevo ao 

desenvolvimento de “projectos nacionais integrados”, bem como à criação de um Instituto 

Nacional de Educação de Adultos» (Lima, 2007: 83). 

Este Plano criou muitas expectativas mas poucos resultados, porque não foram dadas 

condições de implementação, e o Instituto Nacional de Educação de Adultos considerado uma 

das principais alavancas do projecto, nunca foi criado. A educação de adultos era considerada 

de «segunda oportunidade» destinada a completar a escolaridade para quem não a tinha feito 

em devido tempo. 

 Em 1986 foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86), destacando-

se em termos de educação de adultos, o ensino recorrente e a formação profissional. O ensino 

recorrente é ministrado em cursos nocturnos, destinado maioritariamente a jovens que não 

concluíram o ensino regular, e a formação profissional, seguindo uma via autónoma, era 

regulada em função do mercado e das necessidades de requalificação dos indivíduos. A Lei de 

Bases do Sistema Educativo, mostra que «os interesses ligados a este sector nunca tiveram o 

peso suficiente para que, nesta lei fundamental para a definição do sistema educativo, fosse 

reconhecido à educação de adultos o papel essencial que, num país com níveis educativos tão 

preocupantes, ela teria, em princípio, que desempenhar em qualquer estratégia consistente de 

desenvolvimento» (Santos Silva, 1996: 7 In Barbosa, 2004: 170). Os governos desta altura 

não consideraram a educação de adultos como um factor primordial do desenvolvimento do 
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país, e limitava-se ao objectivo de dar prosseguimento de estudos aos jovens que o sistema 

escolar «rejeitou», assim:  

«Ou o próprio sistema escolar assume as suas responsabilidades, designadamente 

ao nível da escolaridade obrigatória, sendo capaz de promover o sucesso educativo 

e escolar dos alunos, evitar reprovações em massa e abandonos, ou então a 

Educação de adultos continuará a ver reduzido o seu campo de intervenção e 

esgotados os seus recursos financeiros, sem que outras áreas possam ser 

minimamente consideradas» (Lima, 1994: 70). 

 

Em 1991 o Decreto-Lei nº 74/91 criou a Lei-Quadro para a Educação de Adultos em 

Portugal, reconhecendo a importância de todos para o desenvolvimento e a construção de uma 

sociedade mais equitativa. A educação de adultos assenta no ensino recorrente e na educação 

extra-escolar. O ensino recorrente: 

 «Visa a obtenção dos certificados e diplomas conferidos pelo ensino regular, 

distinguindo-se deste pela flexibilidade e diversidade das formas de organização e 

concretização e pela descontinuidade no tempo e alternância nos espaços» a 

educação extra-escolar que engloba todas as actividades que se processam fora do 

sistema regular de ensino visa, «a aquisição e desenvolvimento de atitudes, 

valores, competências e conhecimentos que favoreçam o desenvolvimento pessoal 

do adulto e a melhoria do desempenho dos seus diferentes papéis na sociedade» 

(DR, 1991: 647- 648 In Barbosa, 2004: 172-173).  

 

O ensino recorrente permitia àqueles que nunca frequentaram a escola, ou aos que não 

terminaram a escolaridade obrigatória, a possibilidade de iniciar, ou de completar a formação 

ao nível da educação básica. 

Em 2000, por proposta da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 

(ANEFA) surgiram os cursos EFA (Educação e Formação de adultos) com o objectivo de 

combater o défice de escolarização e de qualificação profissional de grande parte da 

população portuguesa. Os cursos EFA destinam-se a alunos maiores de dezoito anos que não 

completaram a escolaridade obrigatória, e «oferece percursos de educação e formação 

(adaptados ao sujeito) que conduzem à certificação escolar básica e à formação 

profissionalizante, promove a educação e a formação ao longo da vida ao dar corpo a 

processos de reconhecimento e validação de competências adquiridas ao longo da vida, quase 

sempre fora do sistema escolar» (Nogueira, 2002: 78). Este tipo de formação tem por base a 

experiência de vida do formando que em conjunto com as aprendizagens efectuadas será 

reflectida no Portefólio Reflexivo de Aprendizagem, e de acordo com Nóvoa (1988) o 

«trabalho biográfico» é um importante instrumento de reflexão e de compromisso por parte 

do estudante, que assim se co-responsabiliza pela sua formação. Esta metodologia de 

formação, permite ao indivíduo melhor percepção do seu trabalho e coloca-o numa situação 
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de maior compreensão e autonomia face às suas responsabilidades no desempenho dos vários 

papéis sociais que a vida em comunidade nos impõe. 

Em Portugal e de acordo com Lima (2007) há uma taxa de analfabetismo de 9%, 

chegando em alguns concelhos do interior do país, predominantemente rurais, a atingir 20% 

considerando ainda os designados analfabetos funcionais, ou seja aqueles que perderam 

competências pela falta de prática da leitura e da escrita, concluiu-se que há um longo 

caminho a percorrer em termos de educação de adultos. A população portuguesa apresenta, 

ainda, grandes franjas populacionais com baixo índice de escolaridade, porque apesar da lei 

contemplar a obrigatoriedade do ensino até ao nono ano, uma parte significativa da população 

jovem não atinge esse objectivo. 

 Antes da massificação do ensino o diploma escolar, fundamentalmente do ensino 

superior, era garantia de uma carreira solidificada. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, 

a proliferação de escolas do ensino superior públicas e privadas, espalhadas por todo o país, 

criaram centenas de cursos e admitiram sempre um número crescente de alunos sem qualquer 

planificação com as necessidades reais do mercado de trabalho. A desarticulação desta 

política educativa lançou no desemprego milhares de jovens licenciados, sobretudo a partir da 

década de noventa do século passado. Esta realidade passou para a opinião pública uma ideia 

desvalorizada da escola e dos seus diplomas, secundarizando o papel indispensável do ensino 

na educação e formação de crianças, jovens e adultos. 

Por outro lado, com a instauração da democracia, assistiu-se ao fim do ensino técnico e 

profissional com o desmantelamento das escolas comerciais e industriais. Esta orientação 

educativa empurrava todos os jovens para os mesmos currículos, que se destinavam à 

conclusão da escolaridade obrigatória, do ensino secundário, ou à prossecução de estudos no 

ensino superior. A falta de alternativas e a desvalorização dos diplomas escolares levaram a 

que «a instituição escolar seja vista cada vez mais, tanto pelas famílias como pelos próprios 

alunos, como um engodo e fonte de imensa decepção colectiva: uma espécie de terra 

prometida, sempre igual no horizonte, que recua à medida que nos aproximamos dela» 

(Bourdieu, 2007: 483). Muitos alunos permanecem na escola sem a motivação necessária para 

conseguir resultados positivos, canalizando as suas atitudes para a indisciplina e a violência, e 

de acordo com Bourdieu (2008) a violência escolar é o reflexo da permanência na escola 

daqueles que não querem lá estar, porque a escola insiste em manter no seu meio os alunos 

que exclui, em resultado da reprodução da desigualdade social. 
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A fraca escolarização da população portuguesa assume proporções ainda maiores nas 

prisões, visto que estas são o reflexo da sociedade, pois segundo Nelson Mandela (1994)
7
, 

«ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado nas suas prisões». Estes 

pequenos territórios marginalizados são habitados, maioritariamente, por indivíduos 

provenientes dos estratos sociais mais desfavorecidos, sujeitos a empregos precários e mal 

remunerados. Esta realidade conduz à desvalorização da escola e muitos alunos excluem-se 

ou são excluídos do sistema de ensino, antes de completarem o ensino obrigatório, pois «o 

sistema de ensino aberto a todos, e ao mesmo tempo estritamente reservado a poucos, 

consegue a façanha de reunir as aparências da “democratização” e a realidade da reprodução, 

que se realiza num grau superior de dissimulação, e por isso com um efeito maior ainda de 

legitimação social» (Bourdieu, 2007: 485). 

 De acordo com Costa «o sistema educativo é, também, uma das principais pontes de 

transmissão da pobreza de uma geração a outra» afirma ainda, que num «estudo realizado em 

1985, cerca de 75% dos pobres inquiridos disseram que seus pais também tinham sido 

pobres» (2007: 44). O círculo vicioso da pobreza, especialmente nos meios urbanos, vive lado 

a lado com actividades marginais que se tornam mais apelativas para os jovens do que a 

escola, visto que os proventos daí resultantes possibilitam o acesso a um conjunto de bens 

inacessíveis de outra forma. A prática continuada destas actividades marginais é susceptível 

de conduzir os seus autores à prisão. 

De acordo com a Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional, cerca 

de 70% dos reclusos em 2002, tinham apenas o 1º ciclo do ensino básico (2004: 36). 

Depreende-se, assim, a imperiosa necessidade de proporcionar ensino e formação aos 

reclusos, pois entende-se que a aprendizagem deve ser feita ao longo de toda a vida, e porque 

cada vez os reclusos são mais jovens, é vantajoso que usufruam de um sistema de ensino e 

formação que lhes permita a aquisição de conhecimentos e competências que melhorem a sua 

capacidade de relacionação dentro da prisão, e que potenciem a sua vida em liberdade, sem 

recurso ao crime. Por outro lado, a Constituição da República Portuguesa estabelece que «os 

condenados a quem sejam aplicadas penas ou medidas de segurança privativas da liberdade 

mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da 

condenação e às exigências próprias da respectiva execução» (Constituição, Título II, 

Capítulo I, Artigo 30º). 

                                                 
7
 (htt://www.paulofreire.org/twiki/pubFPF 2008) 
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Em 1989, o Comité de Ministros do Conselho da Europa, reconhecendo que muitos 

reclusos não completaram a escolaridade obrigatória, realidade que dificultará a sua 

reintegração social, através da Recomendação (89) 12, de 13 de Outubro, referente à 

importância do ensino prisional, considera que «a educação na prisão deve ter como objectivo 

o desenvolvimento da pessoa como um todo, tendo em atenção o seu contexto social, 

económico e cultural» (O P J P, 2003: 80). 

Neste sentido, reconhece-se que a frequência de aulas e de cursos de formação aumenta 

a probabilidade de reintegração na sociedade a indivíduos que cumprem pena de privação de 

liberdade, em virtude de permitir aos reclusos a aquisição de um conjunto de competências 

que os tornam mais aptos para viver em liberdade, no respeito pelos valores de uma cidadania 

plena. Também Foucault, reconheceu a importância do ensino para os encarcerados, na 

medida em que, «a educação do recluso é por parte do poder público, ao mesmo tempo uma 

precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detido. O 

tratamento infligido ao prisioneiro, fora qualquer promiscuidade corruptora (…) deve tender 

principalmente à sua instrução geral e profissional e à sua melhoria» (2008: 224, 225). Na 

mesma linha orientadora é a opinião de um estudo da Social Exclusion Unit (SEU, 2002) 

quando afirma que a frequência do ensino e de cursos de formação, é um dos factores mais 

importantes para que os reclusos quando em liberdade consigam um emprego. Afirma ainda 

que esses reclusos têm menos probabilidades de reincidirem, e segundo um estudo levado a 

cabo no Canadá, «refere que a participação em acções de formação sobre competências 

sociais elementares contribui para reduzir a taxa de reincidência em cerca de 12%» (SEU, 

2002: 44 In Observatório Permanente de Justiça Portuguesa, 2003: 105). 

 A prisão é um território marginalizado que conduz à exclusão social, e os indivíduos 

nesta situação, e de acordo com Costa vêem diminuídas características tais como «a 

identidade social, auto-estima, auto-confiança, perspectivas de futuro, capacidade de 

iniciativa, de motivação e sentido de pertença à sociedade» (2007: 17). A educação e a 

formação profissional têm vindo a ganhar importância no contexto prisional. É um dos 

factores mais importantes para o aumento da possibilidade dos reclusos, uma vez em 

liberdade encontrarem um emprego, e contribui decisivamente, para aumentar a auto-estima e 

a motivação pessoal, condições indispensáveis para o desempenho de qualquer actividade. 

O objectivo fundamental do ensino e da formação profissional, em meio prisional, é 

proporcionar ao recluso ferramentas, para que após a reclusão possa ser capaz de viver 

económica e socialmente sem o recurso a actos ilícitos. A eficácia da educação e formação 

dentro da prisão é medida pelos efeitos exercidos aquando da saída dos reclusos. No entanto, 
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muitas vezes, não existe coordenação entre os programas de ensino e formação em meio 

prisional com iguais oportunidades existentes no exterior. Após a saída em liberdade, o 

indivíduo fica entregue a si próprio muitas vezes após longos anos de reclusão, desfasado do 

mercado de trabalho, sem apoios familiares, e estigmatizado pelo rótulo de ex-recluso é 

forçado a reincidir no crime. Por esta situação ser prejudicial para o país, a Comissão de 

Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional, recomendou «ao Governo que tome, 

através dos Ministérios da Justiça e da Segurança Social e do Trabalho, as medidas 

necessárias a uma adequada preparação dos reclusos para o ingresso na vida activa, 

nomeadamente no domínio do emprego e da formação profissional» (2004: 101). 

Ao traçarmos esta breve panorâmica sobre a educação de adultos em Portugal, podemos 

constatar que esta problemática marcou nas últimas décadas uma presença pouco clara nas 

decisões da política educativa, fazendo com que a maioria dos adultos não tivesse acesso a 

programas de formação e educação, oscilando o interesse por esta matéria em função da 

ideologia política do governo do momento. Nos últimos anos tem havido uma forte aposta na 

formação e educação de adultos por parte das entidades competentes, contudo questiona-se se 

a abundância de qualificações corresponde à aquisição de competências efectivas, pois a 

qualificação é a comprovação atestada por um diploma, em que o possuidor, em virtude de 

um processo de aprendizagem está habilitado para o desempenho de determinadas funções, 

facto que só por si, não garante competência. A qualificação só é realmente efectiva quando 

se traduz num aumento de qualidade e eficiência no trabalho por cada um realizado. Será que 

à abundância de qualificações, corresponde uma abundância de competências? 
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CAPÍTULO III  

 

Espaço Educativo em Contexto Prisional  

 

1- Caracterização do espaço prisional 

 

O Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira é uma prisão de segurança média, 

inaugurado em 1957 e destina-se ao cumprimento de pena de privação de liberdade para os 

indivíduos que têm condenação efectiva, embora possam estar em fase de recurso. O 

complexo prisional é constituído pela portaria, edifício mais recente, que dá para um grande 

espaço aberto, que é ladeado por construções ao nível do rés-do-chão, destinadas aos serviços 

administrativos e ao corpo de segurança. Mais afastados da entrada, apresenta quatro grandes 

blocos designados de alas (A e B), compostas por três andares, que contêm as celas dos 

reclusos, e outros espaços indispensáveis ao funcionamento da instituição. Ao ar livre tem 

dois grandes espaços para a prática de desporto. 

A escola situa-se num espaço aberto entre um dos blocos da ala B, e uma construção ao 

nível do rés-do-chão, que inclui salas dos cursos de pintura e olaria ainda a sapataria, 

artesanato e ginásio. 

 

 

Fig.1- Planta do EPPF 

 

 Há sete anos, em virtude do aumento do número de reclusos, foi construído um edifício 

prisional exterior, mas contíguo ao principal, designado de pavilhões complementares, com 

capacidade para 300 reclusos. Apesar de funcionarem em edifícios separados constituíam uma 

só prisão.  

Os designados pavilhões complementares são constituídos pela portaria que dá acesso a 

um espaço aberto, tendo em frente um pavilhão que alberga os serviços administrativos, corpo 
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de segurança e a escola. Este complexo prisional é constituído por três alas separadas umas 

das outras, disposição arquitectónica que permite exercer maior controlo sobre os reclusos. 

Entretanto, em Setembro de 2009 este complexo prisional tornou-se autónomo e passou 

a designar-se Estabelecimento Prisional Regional de Vale do Sousa. O período de tempo 

correspondente a este trabalho engloba os anos de 2007, 2008 e 2009, por esse facto integra 

todos os alunos/reclusos, que cumpram os critérios definidos, ou seja a permanência mínima 

de seis meses na prisão e na escola considerando-se no último ano, apenas, até ao mês de 

Agosto. 

 

 

Fig. 2- Planta do EPRVS 

 

1.1- Caracterização da escola 

 

A escola é constituída por três pavilhões, sendo dois muito recentes, pois foram 

inaugurados no início do actual ano lectivo. No total possui catorze salas de aula, uma sala de 

professores, gabinete do guarda, e instalações sanitárias. Nos pavilhões complementares, a 

escola é composta por seis salas de aula, sala dos professores, uma biblioteca, sala do guarda 

que serve de apoio aos professores e alunos e instalações sanitárias. Os alunos não têm acesso 

ao ar livre, sendo uma pequena sala o espaço de recreio. As aulas são asseguradas pelos 

professores das escolas associadas, que são a escola EB 2,3 de Paços de Ferreira, e a Escola 

Secundária da mesma cidade. 

A escola no edifício central, tem uma turma do 1º ciclo, uma turma de cursos EFA B2 

(2º ciclo), quatro turmas de cursos EFA B3 (3º ciclo), duas turmas de cursos EFA Secundário 

e dois cursos do Centro Protocolar de Justiça (CPJ), correspondentes, um ao 2º ciclo e outro 

ao 3º ciclo. A formação de base é assegurada pelos professores das escolas associadas e a 
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formação profissional por formadores do CPJ. A escola nos pavilhões complementares tem 

uma turma do 1º ciclo, uma turma de cursos EFA B2 (2º ciclo), duas turmas de cursos EFA 

B3 (3º ciclo) e uma turma de cursos EFA secundário. Como actividades extra-curriculares 

funcionam o Português para estrangeiros, a Oficina de Teatro, a Oficina de Jornalismo 

(apenas na escola do edifício central) e a Educação Física.  

No total leccionam na escola do EPPF trinta professores, sendo dois do 1º ciclo, três do 

2º ciclo e os restantes do 3º ciclo e secundário. A aceitação do horário é de carácter 

obrigatório, pelo que muitos professores são apanhados de surpresa, em virtude de 

desconhecerem que a escola à qual pertencem é responsável pelo ensino no EPPF. Contudo 

há um grupo significativo de professores que lecciona há vários anos no EPPF, pedindo 

sempre o horário nesse sentido. 

 

 

2- O papel da escola na prisão 

2.1- Acordos entre os Ministérios da Educação e da Justiça 

 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 instaurou a democracia em Portugal após um longo 

período de ditadura fascista. O pluralismo político, a liberdade de expressão e a realização de 

eleições livres, características que definem este sistema político, foram acompanhadas por um 

aumento crescente da criminalidade, e da consequente condenação à pena privativa de 

liberdade a cumprir nas prisões, como afirma o estudo da Comissão de Estudo e Debate da 

Reforma do Sistema Prisional (2004: 27). Em 1975, havia cerca de dois mil reclusos nas 

prisões portuguesas, em 1980, já eram mais de quatro mil, e em 2003, rondavam os catorze 

mil. 

Tendo por base a Constituição de 1976, a Reforma prisional de 1979 define os direitos 

dos reclusos, e consagra como objectivo fundamental a sua reinserção social. Para atingir esse 

propósito, é necessário manter os reclusos ocupados, nesse sentido, o trabalho e o ensino são 

considerados importantes meios de transformação dos indivíduos. Esta intenção, bem como a 

elevação do baixo nível de escolaridade da população reclusa, estiveram na base da criação 

das escolas nas prisões. Em 1979, o Decreto –Lei nº 265/79, instituiu o ensino nas prisões, 

reconhecendo as necessidades de elevar os baixos níveis de escolarização dos reclusos, 

através do artigo 80º, ao definir que «devem ser organizados cursos de ensino que garantam 

escolaridade obrigatória ao recluso, com aptidão, que não tenha obtido o respectivo diploma». 
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No mesmo ano celebrou-se um protocolo
8
 entre os Ministérios da Justiça e da Educação 

com a finalidade de «assegurar a escolaridade básica de reclusos e a proporcionar-lhes um 

ensino integrado no sistema educativo, de forma a garantir-lhes a possibilidade de 

continuarem a sua formação». 

No preâmbulo do despacho apresentam-se os motivos para a não criação de um quadro 

próprio de professores a leccionarem nos estabelecimentos prisionais, justificadas por razões 

de ordem económica e pedagógica, visto que «a população prisional é cada vez mais jovem, 

existindo estabelecimentos prisionais onde todos os reclusos têm idades inferiores a 25 anos». 

O despacho conjunto determina ainda o seguinte: 

- o ensino primário seja assegurado através de professores destacados, nos termos do 

decreto-lei 377/77, através de proposta do Director-Geral da Educação Permanente; 

- o ensino preparatório será assegurado pelos professores das escolas preparatórias mais 

próximas; 

- o serviço docente do ensino preparatório em estabelecimentos prisionais deve fazer 

parte do horário dos professores; 

- o currículo no ensino preparatório será igual ao dos cursos supletivos nocturnos, com a 

duração de um ano, sendo facultativas as disciplinas de Educação Física, educação Musical e 

Trabalhos Manuais; 

- as turmas serão em média constituídas por vinte alunos, salvo se o número de 

candidatos for inferior, funcionando nesse caso com um mínimo de dez alunos; 

- o transporte dos professores será da responsabilidade da Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais, assim como o equipamento das salas de aula, de acordo com as indicações 

fornecidas pelas Direcções Gerais de Educação Permanente e do Ensino Básico. 

Em resultado deste acordo, iniciou-se no ano lectivo de 1979/80 a experiência de 

funcionamento do ensino primário nos estabelecimentos prisionais de Tires, Sintra, Porto, 

Beja, Castelo Branco, Guarda e Setúbal. Em virtude de terem sido considerados positivos os 

resultados alcançados, a experiência estendeu-se a Alcoentre, Bragança, Coimbra, Évora, 

Guimarães, Leiria, Paços de Ferreira, Vila Real e Viana do Castelo. 

Quanto ao ensino preparatório, a experiência iniciou-se nos estabelecimentos prisionais 

do Porto, Santa Cruz do Bispo e Leiria, e posteriormente alargada a Tires, Coimbra, Paços de 

Ferreira e Lisboa. 

                                                 
8
 Despachos Conjuntos 211/79 de 18 de Julho e 112 ME/83 de 17 de Outubro. 
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Em Outubro de 1983 celebrou-se um novo protocolo, através do Despacho-Conjunto 

112 ME/83 de 17 de Outubro enuncia ter-se «reconhecido a conveniência de tornar o ensino 

nos estabelecimentos prisionais extensível ao curso secundário». No ano lectivo de 1983/84 

iniciou-se o ensino secundário nos estabelecimentos prisionais de Coimbra e Paços de 

Ferreira. 

Estes acordos evidenciam a consciencialização do poder político em relação à necessidade de 

dotar as prisões com estruturas de apoio à ressocialização do recluso. O ensino na prisão não é 

a panaceia para resolver a reincidência, mas é, indubitavelmente, um território de inclusão que 

favorece a reflexão, o espírito crítico e estimula a auto-estima, factores muito importantes 

para indivíduos que estão sujeitos a enormes tensões e a grande instabilidade emocional e 

psicológica.  

 

2.2- Evolução do modelo de Ensino Recorrente: adequabilidade ao meio prisional 

 

Atendendo que o objecto de estudo deste trabalho incide sobre os anos de 2007, 2008 e 

2009, e no primeiro destes anos ainda vigoravam no Ensino Recorrente outros modelos de 

ensino que não o actual, parece-nos ajustado salientar as virtudes e os constrangimentos de 

cada um. 

O artigo 20º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro) 

estabelece a organização do ensino recorrente para indivíduos que já não se encontram na 

idade normal de frequência do ensino básico e secundário. Este ensino atribui os mesmos 

diplomas e certificados que os conferidos pelo ensino regular, sendo as formas de acesso e os 

planos e métodos de estudo organizados de modo distinto, tendo em conta os grupos etários a 

que se destinam, a experiência de vida e conhecimentos demonstrados. Este tipo de ensino é 

também um ensino de segunda oportunidade para todos aqueles que não tiveram oportunidade 

de se enquadrar no sistema de educação escolar na idade normal de formação.  

A educação de adultos é hoje entendida como uma educação permanente, uma educação 

ao longo da vida que, para além de proporcionar competências e saberes necessários que 

permitam acompanhar as constantes mudanças, deve desenvolver capacidades individuais que 

conduzam o indivíduo no sentido da solidariedade, no respeito e afirmação da diferença e da 

tolerância, de forma que a igualdade de oportunidades seja uma realidade, nomeadamente 

para os ex-reclusos, visto que frequentemente vêem muitas portas fechadas, devido ao 

estigma que carregam. 



51 

 

 Durante vários anos no ensino recorrente vigorou o sistema de ensino por unidades 

capitalizáveis, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, tendo um programa a 

cumprir dividido por unidades, que era demasiado ambicioso, considerando o tipo de público, 

e a disponibilidade do mesmo. Os manuais vinham estruturados para o desenvolvimento do 

trabalho individual, porque traziam uma série de exercícios por cada matéria apresentada, 

exigindo uma grande responsabilização e maturidade por parte do aluno. 

Este ensino respeitava o ritmo de aprendizagem e de trabalho do aluno, visto que cada 

um avançava à medida do seu esforço, dedicação e saber, caso fosse aplicado, podia acabar 

um ciclo de estudos em menos tempo do que o normalmente previsto, que era três anos. Este 

aspecto constituía uma motivação acrescida para aqueles que realmente estudavam pela 

valorização e formação pessoal. Acresce que alguns reclusos, por vezes tendo um tempo de 

condenação já inferior aos três anos de duração normal de um ciclo de estudos, podiam caso 

se esforçassem, concluí-lo em tempo útil. 

O processo formativo centrava-se no aluno, o professor assumia o papel de facilitador 

da aprendizagem. Praticava-se o ensino pela descoberta, fazendo do aluno um ser dinâmico e 

activo, à procura do que quer aprender, em vez de receber o conhecimento passivamente. O 

professor tinha que trabalhar ao mesmo tempo com alunos de vários tipos, com diferentes 

objectivos e preparação, com diferentes níveis de aquisição e compreensão dos conteúdos. As 

turmas, normalmente tinham alunos em várias unidades diferentes em simultâneo, por 

conseguinte, o professor nem sempre podia acudir a todas as solicitações durante o tempo da 

aula, e esta situação, por vezes, era incompreendida pelos alunos, o que gerava algum mal-

estar e desmotivação, nomeadamente em alunos/reclusos, que estão sujeitos a momentos de 

grande instabilidade emocional e psicológica, devido a várias situações decorrentes da 

reclusão 

 Quando o aluno entendia que estava preparado, e com a concordância do professor, 

requeria o exame que definia a sua aprovação naquela unidade, ou a repetição da mesma 

Esta modalidade de ensino adequava-se ao contexto prisional, porque os reclusos estão 

sujeitos a grande mobilidade por parte dos serviços prisionais, sendo transferidos para outras 

prisões, porque têm processos judiciais pendentes noutras comarcas, por castigos, por 

solicitação dos próprios, e neste sistema o aluno podia matricular-se em qualquer altura, sem 

prejuízo do que havia aprendido, pois ao matricular-se na nova escola, era colocado na 

unidade imediatamente a seguir à última que capitalizou. 

O Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março, estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, para o ensino 
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secundário, e institui o ensino recorrente por módulos, a funcionar nos moldes do ensino 

regular, quer ao nível da organização da turma, quer ao nível dos conteúdos programáticos. O 

sistema de avaliação tinha algumas diferenças, porque o aluno se reprovasse num módulo, 

podia repeti-lo no exame em regime não presencial. 

O ensino por módulos permitia que todos os alunos estivessem ao mesmo nível, e o 

professor podia utilizar metodologias variadas, em função dos alunos e dos conteúdos a 

leccionar. Este sistema transformou o ensino de adultos, na extensão do ensino regular, ou 

seja como afirma Correia, «a verdade é que as disposições legais que produzem os contornos 

deste tipo de ensino parecem obedecer mais à preocupação de “adaptarem” o adulto à 

especificidade da situação escolar do que estabelecer uma ruptura que adapte esta situação à 

“especificidade” do adulto» (1998: 147). 

 Não era uma modalidade adequada aos estabelecimentos prisionais porque os alunos só 

podiam matricular-se até 31 de Dezembro, e qualquer recluso que fosse transferido após essa 

data era obrigado a interromper os estudos; por outro lado, os alunos podiam matricular-se em 

regime não presencial e candidatarem-se a exame, em Janeiro, Abril ou Julho, mas tinham de 

estudar sozinhos, o que dificultava o sucesso.  

Enquanto que no ensino por unidades capitalizáveis, uma turma englobava todos os 

alunos, no ensino por módulos era necessário uma turma por cada ano de escolaridade, 

aumentando o número de professores, ou seja acarretava mais despesa para o erário público. 

Através da Portaria nº 817/2007 de 27/07/2007, o Ministério da Educação afirma que os 

cursos de educação e formação de adultos (cursos EFA) criados no ano 2000 surgiram como 

um instrumento das políticas públicas de educação e formação destinado a promover, através 

da redução dos défices de qualificação da população adulta, uma cidadania participativa e de 

responsabilidade, bem como a empregabilidade e a inclusão social e profissional. Assentes em 

modelos inovadores de educação e formação de adultos, os cursos EFA permitiram, 

gradualmente, captar novos públicos e assim responder às necessidades e especificidades dos 

seus destinatários, tendo em conta, nomeadamente, as características de flexibilidade, 

individualização e contextualização que encerram. A necessidade premente de aumentar a 

qualificação da população adulta, o desenvolvimento do dispositivo de reconhecimento, 

validação e certificação de competências, assim como o alargamento da rede dos cursos EFA 

aos estabelecimentos de ensino levaram posteriormente a alterações da sua estrutura 

curricular, que passou a permitir conferir, para além da dupla certificação, também uma 

habilitação escolar (Diário da República nº 144 Série I de 27/07/2007). 
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O Despacho Conjunto nº 451/99 de 8 de Junho de 2007, do Ministério da Educação e da 

Justiça, estabeleceu que a partir do ano lectivo de 2008/09, todo o Ensino Recorrente nas 

prisões funcionaria em cursos EFA, integrados nas Novas Oportunidades. 

Neste sistema de ensino existem cursos EFA de nível Básico e de nível Secundário. Por 

sua vez cada um tem cursos EFA Escolares, que permitem obter uma habilitação escolar e 

cursos EFA de Dupla Certificação, que permitem obter uma formação escolar, técnica ou 

profissional. Os cursos EFA Escolares de Ensino Básico têm como disciplinas de formação de 

base, Linguagem e Comunicação, Linguagem e Comunicação Estrangeira, Matemática Para a 

Vida, Aprender com Autonomia, Cidadania e Empregabilidade e Tecnologias de Informação 

e Comunicação. Os cursos EFA de Ensino Secundário integram três áreas curriculares: 

Cidadania e Profissionalidade, Comunicação Linguagem e Cultura, Sociedade Tecnologia e 

Ciência. Os formandos têm ainda de elaborar o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, 

colecção de vários documentos que reflecte o desenvolvimento e progresso na aprendizagem, 

explicitando as experiências relevantes realizadas para alcançar os objectivos acordados. 

 Os cursos de Dupla Certificação além destas disciplinas têm as específicas da 

Formação Tecnológica ou Profissional. 

Os cursos EFA do Ensino Básico desenvolvem-se a partir de «Temas de Vida», ou seja 

pratica-se um ensino de forma transversal, entrelaçando os conteúdos de cada disciplina com 

o tema aglutinador. Os cursos EFA de Ensino Secundário, estão organizados em Núcleos 

Geradores, subdivididos cada um em quatro Domínios de Referência,
9
 e a cada um destes 

corresponde um tema. A avaliação é feita tendo por base a validação de competências com 

recurso à avaliação formativa e sumativa. 

Este sistema de ensino baseia-se na autonomia e experiência de vida dos alunos, e por 

conseguinte, a aprendizagem deve ser orientada pelo formador, mas a procura do 

conhecimento deve ser da iniciativa do formando, visto que a andragogia evidencia que «o 

adulto acumula uma ampla variedade de experiências que podem resultar num recurso 

enriquecedor para a aprendizagem, que o adulto está mais interessado na aprendizagem a 

partir de problemas ou situações de vida do que na aprendizagem de conteúdos, e que sentem 

necessidade de autodirecção da sua formação através do envolvimento activo em processos de 

procura do conhecimento junto com outros adultos» (ANEFA, 2002: 12). 

O funcionamento destes cursos nos estabelecimentos prisionais apresenta alguns 

constrangimentos na sua implementação devido à especificidade das prisões, nomeadamente 

                                                 
9
 Os Domínios de Referência, referem-se ao contexto privado, contexto profissional, contexto institucional e 

contexto macro-estrutural. 
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devido à segurança, incompatibilidade dos horários, mobilidade dos reclusos, seja por doença, 

transferência, ou processos judiciais ainda não resolvidos. 

A prisão é uma «instituição total» (Goffman, 1968: 41), por conseguinte coloca vários 

impedimentos que se reflectem negativamente no espaço de aula, nomeadamente os alunos 

não disporem de uma Biblioteca e não terem, por precauções de segurança, acesso à Internet 

para poderem pesquisar os temas a desenvolver. Assim são os professores que têm de fazer o 

trabalho de pesquisa que deveria caber ao aluno e depois fornecer-lhe a informação através de 

fotocópias, não cumprindo um dos objectivos importantes deste sistema de ensino. Este facto 

é bastante limitativo porque o ensino centrado nas aprendizagens e na autonomia do aluno 

fica desta forma um pouco comprometido. A escola tem vários computadores ao dispor dos 

alunos, mas pela via da informação, a escola não é totalmente um espaço de inclusão, “pois 

ser excluído é não fazer parte das redes” (Stoer et al, 2004: 131 

 

2.3- A escola promotora da inclusão pela via da educação e formação 

 

 

A vida em sociedade orienta-se pelo respeito de um conjunto de leis emanadas na 

Constituição, que a todos impõe direitos e deveres. Alguns cidadãos, por motivos variados, 

em certa altura das suas vidas, são condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade 

nas prisões. Pese embora esta situação, mantêm o direito à educação porque, o ordenamento 

jurídico português na lei nº 46/86 de 14 de Outubro diz no seu artigo nº2 “Todos os 

Portugueses têm direito à educação e à cultura, cabendo ao Estado garantir o direito à justiça e 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”, e no ponto 1.1 do 

despacho normativo nº 451/99 de 1 de Junho “A oferta de Ensino deve corresponder às 

necessidades educativas da respectiva população reclusa e assenta no Projecto Educativo 

estruturado em função da vida própria de cada estabelecimento.” A Escola no 

Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira (EPPF) elaborou o seu Projecto Educativo de 

acordo com estes princípios. 

A escola enquanto instituição integra-se num sistema hierarquizado, numa subordinação 

de funções previamente distribuídas e assumidas por cada uma das suas estruturas. Esta 

disposição funcional conduz-nos para o entendimento de uma instituição disciplinadora, pois 

a aprendizagem, a educação e a transmissão de valores exigem a aceitação e o cumprimento 

de regras, ordem e disciplina. Na opinião de Leite, «a escola é um lugar de prática disciplinar: 

a organização do espaço, atribuindo a cada aluno o seu lugar; o controlo feito pelo professor, 

que ao mesmo tempo “vê” todos e cada um; o prémio e o castigo, utilizado como sistema 
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privilegiado de motivação; a divisão do tempo de estudo em parcelas; o ritmo de 

aprendizagem imposto e os conhecimentos valorizados» (1989: 48,49). A instituição escola 

enfrenta no presente muitas dificuldades, nomeadamente na capacidade para exigir a 

disciplinação dos seus alunos.  

O sistema educativo não foi capaz de envolver muitos dos seus alunos, que devido ao 

fracasso escolar desistem antes do cumprimento da escolaridade obrigatória, não tendo 

conseguido a sua socialização, nem a interiorização de regras, disciplina e competências 

sociais para saberem viver em sociedade. O facto de milhares de jovens não cumprirem a 

escolaridade obrigatória contribui para fomentar a exclusão social, porque esta situação 

fomenta a iliteracia e a desqualificação profissional, e impossibilita o acesso a uma vasta área 

de empregos mais apetecíveis no mercado de trabalho. 

A escola, de acordo com Canário, apontada de início como a solução para os problemas 

sociais, à medida que a massificação do ensino se efectivou, foi-se transformando num 

complexo e amplo problema, dado que «a evolução da escola de solução para problema é 

concomitante com a sua transição de escola de elites para escola de massas. O seu 

crescimento exponencial traduziu-se em manifestações de contraprodutividade» (2005: 194). 

Muitos daqueles que foram excluídos do sistema escolar têm maiores probabilidades de terem 

problemas com a Justiça, pois estes indivíduos terão mais dificuldades em conseguir um 

emprego estável e satisfatoriamente remunerado e por essa via, vão resvalando para as 

margens da sociedade, onde a sobrevivência obriga a práticas legalmente condenáveis, e por 

conseguinte, capazes de conduzir os seus autores ao cumprimento de penas privativas de 

liberdade. 

O indivíduo quando entra na prisão passa por um conjunto de perdas, quer ao nível da 

forma de tratamento, da forma de vestir, ou dos seus objectos pessoais. Vê-se confrontado 

com a necessidade de construir uma nova identidade, e para que tal aconteça é importante a 

socialização, que «é um processo de identificação, de construção de identidade ou seja, de 

pertença e de relação. Socializar-se é assumir o sentimento de pertença a grupos (de pertença 

ou de referência), ou seja, «assumir pessoalmente as atitudes do grupo que, sem nos 

apercebermos, guiam as nossas condutas» (Percheron, 1974: 32 In Dubar, 1997: 31). A 

escola, através das actividades lectivas e extracurriculares proporciona aos alunos 

oportunidades de integração que fortalecem a camaradagem e o espírito de grupo. 

A escola no estabelecimento prisional assume uma função disciplinadora através dos 

conteúdos que lecciona, do cumprimento de horários, nas regras que são exigidas, no respeito 

e saber estar que uma sala de aula impõe. Os efeitos positivos da acção disciplinadora da 
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escola é mais visível nos alunos que são assíduos e pontuais às aulas, que estão disponíveis 

para o trabalho ou para participar em qualquer actividade. A responsabilização, o saber estar, 

a demonstração de uma postura correcta na sala de aula, a participação no debate, a aceitação 

das opiniões dos outros, a preocupação com os problemas dos colegas, evidencia sinais 

positivos dos efeitos da escola na socialização e disciplinação nos alunos/reclusos. 

O ensino ministrado na escola procura orientar os alunos no sentido de uma 

educação/formação que, sem esquecer a vertente de aquisição de conhecimentos e 

competências, os torne mais autónomos, responsáveis, críticos e capazes de gerir, de forma 

eficaz, seu processo de reintegração numa sociedade em constante mudança, pois de acordo 

com o Relatório da UNESCO (1996), a educação ao longo da vida assenta em quatro pilares 

fundamentais que são: «aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver em comum, a fim 

de participar e cooperar com os outros em todas as actividades humanas e, aprender a ser, via 

essencial que integra as três precedentes» (ANEFA, 2002: 9), ou na perspectiva de Touraine, 

«aumentar a capacidade dos indivíduos de serem Sujeitos» (1997: 364). 

A escola é, no presente, um sector que ocupa um número significativo da população 

prisional. A escola não selecciona a população estudantil, sendo a única condição de acesso a 

prescrita na lei. Não há qualquer discriminação em relação à idade, nacionalidade, orientação 

sexual, etnia ou tipo de crime cometido. É pois uma população heterogénea, multicultural 

com características muito diversas das existentes em meio livre, e com baixos níveis de 

escolarização. A fraca escolarização da população prisional está em sintonia com a realidade 

nacional, pois de acordo com Benavente (1996), «62,6% da população portuguesa adulta, tem 

apenas seis anos de escolarização» (ANEFA, 2002: 9). 

A população prisional é maioritariamente jovem, razão pela qual o ensino se torna mais 

premente, pois no dizer de Durkheim, «a educação é a acção exercida pelas gerações adultas 

sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objecto suscitar e 

desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe 

exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio ao qual se destina particularmente.» Em 

resumo, «a educação é uma socialização…da jovem geração» (2007: 14). 

As motivações que levam os reclusos à frequência da escola, são de várias ordens, desde 

a simples ocupação do tempo livre, ao desejo de adquirirem conhecimentos e competências 

que os ajudarão à reinserção social, ou impressionarem positivamente aqueles que decidem o 

seu futuro, ou seja como afirma Correia «um investimento estratégico» que permite ao 

presidiário afirmar a sua intenção de transformação e dizer-se diferente daquilo que a 
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instituição diz que ele é» (1998: 149). Dentro dos objectivos que pretendem alcançar 

encontra-se a obtenção das medidas de flexibilidade, como sejam a saída precária, a 

concessão de RAVI (regime aberto virado para o interior) que possibilita além das saídas 

precárias, uma saída de quarenta e oito horas de dois em dois meses; a concessão de RAVE 

(regime aberto virado para o exterior) que permite trabalhar no exterior, e apenas dormir na 

prisão, ou saída em liberdade condicional.  

As prisões portuguesas têm em prática o Plano Individual de Readaptação (PIR), que 

consiste na construção de um projecto que visa a reintegração social do indivíduo, e é 

implementado pelo recluso em colaboração com o estabelecimento prisional. Segundo o 

artigo 3º do Decreto-Lei 265/79: «a execução deve, tanto quanto possível, estimular a 

participação do recluso na sua reinserção social, especialmente na elaboração do seu plano 

individual, e obter a colaboração da sociedade na realização desses fins». O desenvolvimento 

positivo do PIR é fundamental para a obtenção mais rápida das regalias que a lei estabelece. 

Para muitos alunos/reclusos este factor contribui para que tenham um comportamento e um 

maior empenho nas actividades escolares, pois estão conscientes que o seu desempenho 

obtém reconhecimento, quer pela avaliação positiva dos professores, e principalmente, porque 

as informações que são fornecidas pela Coordenadora Pedagógica da escola à Direcção da 

prisão são importantes na decisão do seu futuro imediato. 

O ambiente da escola é livre e descomprometido de qualquer poder repressivo, facto que 

aproxima o convívio e a sociabilidade de toda a comunidade escolar das práticas sociais 

adequadas à vida em liberdade. A frequência da escola contribui para a socialização do 

indivíduo, visto «que a educação é um processo de socialização e que a escola é uma instância 

especializada onde tal processo tem lugar, de uma forma caracterizadamente racionalizada» 

(Pires et al, 1991: 111). 

O desejo de alcançar a liberdade o mais depressa possível é a mola impulsionadora para 

todos os indivíduos em reclusão. Para tal suceder é necessária a adopção de comportamentos 

adequados à filosofia reintegradora da instituição. É propósito dos Serviços Prisionais que 

todos os reclusos tenham uma ocupação. O desempenho de uma actividade estabelece 

compromissos e cria hábitos de trabalho, «é uma fonte de equilíbrio psicológico para o 

recluso. A permanência em inactividade durante grandes períodos de tempo acentua os 

sentimentos de auto-depreciação, quebra de auto-estima, de solidão, de isolamento e clivagem 

com a realidade» (Gonçalves, 2000: 182). 

A situação de reclusão, de acordo com Gonçalves (2000), cria perturbações de 

afectividade em resultado da separação dos familiares e amigos a que foram forçados. Como 
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forma de compensação há reclusos que tentam ultrapassar essa situação através da 

aproximação a pessoas que trabalham nestas instituições como os técnicos administrativos ou 

os professores. Também de acordo com Leite (1989) as expectativas dos reclusos em relação 

à escola e aos professores ultrapassam a aprendizagem e esperam suprir a carência de atenção, 

diálogo, tolerância e compreensão, afectos e valores que as características das instituições 

prisionais assentes na repressão e disciplinação não cultivam. Cada situação exige uma 

estratégia, e tendo por certo que «a adaptação é a lei soberana da vida», Binet estabelece que 

«a instrução e a educação, que têm por fim facilitar esta adaptação, devem ter em conta, 

necessariamente e em simultâneo, estes dois dados: o meio com as suas exigências, o ser 

humano com os seus recursos» (1973: 21 In Matos, 1999: 149). 

A intervenção educativa do professor no contexto prisional, baseia-se muito na empatia 

que cria com os alunos, na capacidade de dialogar, saber ouvir pessoas inquietas e perturbadas 

que em certos momentos de angústia, o que mais precisam é de alguém que os escute, 

tranquilize e lhes mostre alguma esperança e confiança no futuro, visto que «a incerteza é o 

mais difícil de todos os estados psicológicos porque corresponde àquele em que não é 

possível fazer planos para o futuro e em que é necessário agir com base numa confiança cega  

na sorte ou na entrega ao curso dos acontecimentos» (Heilbroner, 1986: 162 In Canário, 2005: 

81). 

O ensino em meio prisional tem uma especificidade própria, uma população muito 

heterogénea e instável. As expectativas dos reclusos em relação aos professores, de acordo 

com Leite (1989) vão muito além de um ensino eficaz. Por vezes os reclusos procuram nos 

professores a compensação para os problemas inerentes à instituição prisional, donde resulta 

que em algumas situações o professor verifica que os alunos, naquele momento, pretendem 

falar dos seus problemas, sendo contraproducente insistir na prossecução das actividades em 

curso. Os momentos de pausa, de reflexão, de avaliação da situação prisional do recluso, são 

momentos de avanço no envolvimento do aluno na escola e nos seus objectivos. Se os 

professores conseguirem chegar a este nível de entendimento, então «a acção educativa do 

professor, baseada no facto de estar presente e de proporcionar oportunidades do homem-

recluso se descobrir e se auto-avaliar, se for desejada e correctamente conduzida, pode 

justificar, por si só, a validade da escola» (Leite, 1989: 86). 

Os professores que leccionam em contexto prisional não receberam formação 

pedagógica específica para o desempenho das suas funções. A probabilidade de transferirem 

os métodos pedagógicos do ensino regular para o ensino recorrente, é concerteza elevada, o 

que o transformaria naquilo que não deve ser. Na escola em meio prisional, o professor não 
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deve deixar sobressair a situação de domínio que, efectivamente, possui em relação ao aluno. 

É necessário ser hábil e convincente sem ser dominador, é fundamental desenvolver o diálogo 

com os alunos, e como afirma Freire «o diálogo é um desafio ao domínio (…) o professor não 

pode transferir o conhecimento a partir de uma posição dominante na sua relação com o 

estudante. A educação libertadora é incompatível com uma pedagogia que seria uma prática 

da dominação» (Bertrand, 2001: 160). Vivendo numa instituição repressiva e autoritária, os 

alunos vêem na escola, um espaço e um tempo de abertura à tolerância, compreensão, espírito 

crítico, troca de ideias, um espaço em que as relações sociais se identificam às vividas em 

meio livre. A escola perderia estas características se os docentes não fossem capazes de se 

adaptar às necessidades do meio. 

A escola, na opinião de Touraine (1997), deve preparar os alunos para aprender e para 

aceitar a mudança, porque na sociedade globalizada e tecnológica dos nossos dias que está em 

permanente evolução, as competências específicas que se adquirem rapidamente ficam 

desactualizadas. Atendendo à precariedade de emprego, aqueles que manifestarem maior 

capacidade para aprender, mais facilmente reconvertem os seus conhecimentos para a nova 

área de trabalho. Na mesma linha de pensamento Canário (2000) afirma que a educação não 

se deve limitar a transmitir conhecimentos mas, essencialmente, deve promover nas pessoas o 

desenvolvimento de capacidades para saberem enfrentar e resolver as dificuldades que vão 

surgindo na vida.  

 Esta constatação, válida para todos, sê-lo-á por maioria de razão para os reclusos, 

porque os anos de reclusão afastam-nos do mundo laboral, desactualizando-os por completo 

da realidade do mercado de trabalho. Por outro lado o estatuto de ex-recluso é um estigma que 

dificulta a reintegração social. De acordo com Goffman (1975) o estigma atinge pessoas que 

não são bem aceites pela sociedade, como os indivíduos portadores de deficiências físicas, ou 

aqueles que praticaram actos considerados gravosos e, por conseguinte, desadequados ao 

comportamento social. A sociedade encarrega-se de categorizar os indivíduos, entre aqueles 

que têm um comportamento ajustado às regras e aos valores sociais, ou seja, um 

comportamento considerado “normal,” e aqueles que não cumprem as regras e as leis da 

sociedade e estão por esse motivo sujeitos ao estigma. Nestes, segundo Goffman, as 

imperfeições do carácter individual são vistas como uma «vontade fraca, paixões tirânicas ou 

não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos 

conhecidos de, por exemplo, distúrbios mentais, prisões, vícios, alcoolismo, 

homossexualidade, desemprego, tentativa de suicídio e comportamento político radical» 

(1975: 14). 
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A prisão pretende ser um local de transformação dos indivíduos que o percurso de vida 

aí os conduziu. Um dos caminhos possíveis para tentar atingir esse objectivo é a frequência 

das aulas. Os alunos/reclusos quando chegam à escola evidenciam uma grande tendência para 

desistir à mínima dificuldade da realização das actividades propostas. A escola pode ajudar a 

estimular a capacidade de reflexão, aumentar a confiança em si próprio e fomentar a auto-

estima, factores importantes para enfrentar as adversidades. A escola sentiu necessidade de 

criar um conjunto de actividades que envolvessem os alunos e os motivassem para uma maior 

assiduidade da mesma. Pareceu-nos desde o início que a criação de áreas extracurriculares 

poderiam ser uma mais valia para a consecução desse objectivo. No EPPF os docentes 

desenvolvem diversos projectos extracurriculares, nomeadamente de Educação Física, Língua 

e Cultura Portuguesa para Estrangeiros, e as Oficinas de Teatro e Jornalismo. A participação 

nestas actividades é voluntária, pelo que os alunos que as frequentam estão motivados e 

apresentam um desempenho muito positivo. Em algumas situações, nomeadamente na Oficina 

de Teatro, acabam por descobrir capacidades que desconheciam. Esta actividade tem-se 

destacado pela qualidade das peças apresentadas, gozando de grande impacto dentro e fora do 

estabelecimento prisional. 

Os professores de Educação Física promovem um conjunto de actividades desportivas, 

como futsal, voleibol e basquetebol, dentro e fora do EPPF muito do agrado dos 

alunos/reclusos, e que servem também de motivação para um melhor desempenho escolar, 

pois sabem que a participação nestas actividades, está condicionada ao aproveitamento e 

assiduidade na escola. A participação nas diferentes actividades contribui para a sua 

socialização, reforça a auto-estima e torna os alunos/reclusos menos conflituosos, e mais 

preparados para saberem estar em liberdade. O respeito pelas regras dos jogos, o respeito 

pelos adversários, o convívio com pessoas exteriores ao estabelecimento prisional, são 

momentos que ajudam os indivíduos a crescer enquanto pessoas, aproxima-os do convívio 

social que a vida em comum exige, pois como afirma Durkheim «o homem que a educação 

deve realizar em nós, não é o homem tal como a natureza o fez, mas tal como a sociedade 

quer que ele seja» (2007: 102). 

O Plano Anual de Actividades da escola no estabelecimento prisional tem um conjunto 

de actividades fixas, que são o S. Martinho, o Natal, a Páscoa, a comemoração do 

encerramento do ano lectivo e o Intercadeias (espécie de jogos florais que engloba cinco 

estabelecimentos prisionais, sendo a organização rotativa). Pretendemos com estas 

actividades fortalecer as relações sociais e a confiança entre os alunos e os professores, 

factores fundamentais para os envolver na escola e deste modo contribuirmos positivamente 
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para a sua reinserção social. São simultaneamente momentos de aprendizagem, dado que esta 

ocorre em todos os contextos, «aprender significa, então, a capacidade de cada sujeito se 

apropriar de uma oportunidade de aprender (…) sendo que a maior parte das aprendizagens 

não é o resultado de um processo intencional e, muito menos planeado» (Canário, 2005: 70). 

As actividades proporcionam uma interacção multicultural e muitas vezes multiétnica, 

favorecendo a aceitação da diferença e da tolerância. São momentos e espaços de inclusão 

pelo convívio e pela liberdade que dizem sentir, apesar de estarem em situação de reclusão. 

A vida em sociedade estabelece uma complexa rede de relações, e por isso está sujeita 

ao cumprimento de um conjunto normativo de leis que regula a vida das pessoas. O 

desnivelamento económico e social, acentua as desigualdades e faz aumentar o número 

daqueles que transgridem as leis. Quem as transgride «tende a ser empurrado para as margens 

da sociedade, para territórios “especiais” construídos com o objectivo de reeducar, recuperar e 

reintegrar indivíduos no território depois de terem reconhecido e de terem aceitado que se 

desviaram da norma» (Stoer et al, 2004: 130). Um desses territórios é a prisão, pequeno 

território interno que castiga, regula e submete aqueles cujo percurso de vida aí os conduziu.  

A prisão é um território marginalizado, contudo possui estruturas de apoio que quando 

bem aproveitadas, podem ajudar na reabilitação social dos indivíduos. A escola é uma dessas 

estruturas. Todas as actividades lectivas e extracurriculares que a escola promove para os seus 

alunos, têm como finalidade contribuir de uma forma muito positiva para educar, formar e 

reinserir. 
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CAPÍTULO IV 

A Metodologia em Questão  

1- A cientificidade da educação 

 

As diferentes características de cada continente, país ou região, os diferentes ritmos de 

desenvolvimento de cada sociedade, determinam a assumpção de diferentes conceitos sobre a 

educação. De acordo com Durkheim (2007), nas civilizações clássicas grega e romana, a 

educação ia no sentido de sobrepor o colectivo ao individual, enquanto na modernidade, o 

homem valoriza a autonomia individual. Os atenienses eram estimulados a apreciar a beleza, a 

harmonia e o equilíbrio, nomeadamente, através das construções arquitectónicas que de 

pequena ou média dimensão deviam respeitar esses cânones. Desenvolveram um espírito 

intuitivo e artístico que conduziu ao aparecimento da filosofia e do teatro. Por sua vez, os 

romanos dominadores de um vasto Império educavam as crianças no sentido da exaltação, da 

glória militar, do gosto e da admiração pelas grandes construções arquitectónicas, símbolos do 

poder romano e marcos da submissão dos povos dominados. 

Na perspectiva do mesmo autor, durante a Idade Média, a educação era 

eminentemente cristã, segundo uma concepção teocêntrica em que todos os acontecimentos 

tinham um desígnio divino. Durante o Renascimento, a educação desenvolveu-se numa visão 

humanista, crítica, literária e artística, segundo uma concepção antropocêntrica na qual o 

homem assume o seu destino. Ao logo dos tempos a evolução económica, cultural e 

tecnológica, determinou mudanças em todos os domínios sociais, e naturalmente, 

desencadeou novos conceitos e práticas educativas. O homem vive em sociedade, de modo 

que a educação das crianças é uma acção dos que lhe estão mais próximos, dos professores na 

escola, mas também do meio. Nenhuma família consegue educar os filhos sem a influência do 

meio, visto que a educação tem uma característica social. Esta realidade permite aos 

indivíduos desenvolver uma capacidade de adaptabilidade indispensável à vida em sociedade, 

pois como afirma Durkheim «a sociedade só pode subsistir se existir entre os seus membros 

uma homogeneidade suficiente; a educação perpetua e reforça esta homogeneidade fixando 

com antecedência na alma da criança as similitudes essenciais que a vida colectiva exige» 

(2007:52). 

 Binet tendo por base a individualização comportamental, esteve na génese do 

movimento científico sobre a educação assente em dois factores, um externo, resultante dos 

meios educativos, e o outro, intrínseco a cada indivíduo como resultado do carácter natural da 

criança. «Estou persuadido de que, se se conhecesse exactamente os diferentes tipos de 
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carácter que existem, chegar-se-ia muito rapidamente a classificar cada criança e a pressupor 

qual é a educação moral que convém a cada categoria» (Matos, 1999: 152). 

Binet defendia que a instrução e a educação têm por finalidade permitir que os 

indivíduos se adaptem à vida em sociedade, dado que o Homem é um ser social. Neste sentido 

preconizava que a escola fosse julgada pelo ensino ministrado, traduzido naqueles que não se 

adaptavam e eram excluídos, havendo neste caso, necessidade de reformar a instrução e o 

ensino. Afirmava que a instrução deveria ser individualizada, logo variável de acordo com as 

características das pessoas, do seu temperamento e condições económicas. A definição da 

instrução e educação que caberia a cada criança, não era da competência dos professores, dos 

alunos, ou dos pais, porque estes, fazendo parte do processo não dão garantias de  

neutralidade. Para tal aconselhava a realização de um estudo estatístico, bem fundamentado e 

abrangente, que fosse capaz de caracterizar o ensino da época em França, e após os resultados 

serem conhecidos, verificar-se-ia se o sistema de ensino era adequado, ou havia necessidade 

de fazer reformas. 

O trabalho de Durkheim constituiu uma mudança «na conceptualização da educação no 

sentido de a vincular às instituições sociais como matrizes factuais que definem as suas 

finalidades» (Matos, 1999: 148). Este sociólogo francês colocava a tónica da educação na 

sociedade. Pelo contrário, o seu compatriota Binet colocava-a no indivíduo. O trabalho de 

ambos teve grande influência no desenvolvimento da cientificidade da educação e da 

pedagogia. 

Durkheim afirma que cada indivíduo é constituído por dois seres, o ser individual que 

diz respeito à parte pessoal de cada um, e o ser que resulta da influência dos grupos a que 

pertencemos e das nossas convicções. «O seu conjunto forma o ser social. Constituir este ser 

em cada um de nós, tal é o fim da educação» (2007: 53). Este ser social não resultou de 

factores hereditários, nem surgiu espontaneamente, mas sim do desenvolvimento e 

consolidação da sociedade. De facto, cada criança à nascença apenas transporta consigo a 

condição natural de indivíduo: 

«A sociedade encontra-se, pois, a cada nova geração, em presença de uma tábua 

rasa sobre a qual é preciso construir tudo de novo. É preciso que, pelas vias mais 

rápidas, ao ser egoísta e a-social que acaba de nascer, ela acrescente outra, capaz 

de levar uma vida moral e social. Eis a obra da educação, e apercebemo-nos de 

toda a sua grandeza. Ela não se limita a desenvolver o organismo individual no 

sentido marcado pela sua natureza, a tornar aparentes as potencialidades 

escondidas que só pedem para ser reveladas. Ela cria no homem um novo ser» 

(Durkheim, 2007: 54). 
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De acordo com Pires et al (1991) a educação é uma acção social que é permanentemente 

exercida pelos pais e professores sobre as crianças, ou seja, a acção da geração adulta sobre os 

mais jovens. A educação visa todos os aspectos da vida social, nomeadamente a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e competências para a vida activa do 

indivíduo, mas também a transmissão de princípios e valores que lhe permitam adequar o seu 

comportamento à vida em sociedade. Mesmo inconscientemente, os adultos estão sempre a 

influenciar as crianças, através das palavras, dos gestos, ou das atitudes, a educação assume, 

assim, uma direcção unilateral. 

No âmbito da educação, no plano epistemológico, as ciências da educação não gozam 

ainda de uma autonomia plena, porque frequentemente recorrem às ciências da natureza e a 

outras ciências humanas. Rénald Legendre (1983: 242) afirma que apesar do reconhecimento 

oficial das «ciências da educação», 

«Não se pode, contudo, ainda afirmar que as artes e as ciências da educação 

tenham conseguido emancipar-se do passado. Elas ainda se definem por referência 

a disciplinas vizinhas e não por si mesmas. É por isso que se fala de psicologia da 

educação, de sociologia da educação, de estatísticas aplicadas à educação, etc. As 

ciências da educação surgem ainda como demasiado jovens para assumir a 

responsabilidade do seu campo do saber. Eis a razão pela qual elas recorrem 

incessantemente às outras para analisar e tentar solucionar os seus problemas» (In  

Hébert, Goyette e Boutin, 1990: 10). 

 

 Durkheim distingue pedagogia de ciência da educação, a primeira «não estuda 

cientificamente os sistemas de educação, mas reflecte tendo em vista fornecer à actividade do 

educador ideias que o orientem» (2007: 81). O autor refere que a pedagogia se deve apoiar na 

sociologia dado que estuda o comportamento humano, e assim, poderá ser útil para a 

definição dos objectivos da educação. Outro suporte é a psicologia que ao permitir 

compreender melhor o ser humano, ajuda o pedagogo a definir as estratégias mais adequadas 

para atingir os objectivos em vista. «Dir-se-ia, por isso, que com Durkheim deixa de existir 

uma para passarem a existir duas ciências da educação, uma ciência dos fins e outra dos 

meios, que embora sejam ciências aplicadas à educação, podem na sua intervenção reflexiva 

no campo educativo, construir as condições que permitam superar algumas das suas 

ambiguidades» (Correia, 1998: 32). Desde a Antiguidade clássica que a pedagogia se 

correlacionava com a educação, mas foram precisos séculos para conceder o estatuto de 

cientificidade à acção dos pedagogos. A ligação que se estabelece entre a prática educativa e a 

respectiva teorização acabou por conduzir a pedagogia a um nível científico. 
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Fournier (1971: 7), autor posterior a Durkheim, aponta algumas lacunas à sua definição 

de educação resultantes da evolução que entretanto sofreu, quando afirma: 

«Cada vez mais, a educação não é apenas a acção do adulto sobre a criança. É 

também, com o desenvolvimento da educação permanente, a acção do adulto sobre 

um outro adulto. E mesmo quando ela se dirige a crianças, os dados da psicologia 

moderna levam a afastar o esquema simplista de uma relação unilateral do 

educador em relação ao educando. A noção de educação activa implica que se 

reconheça a parte que o aluno e o estudo assumem no processo educativo» (In, 

Pires et al: 1991: 29). 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, Max Weber contemporâneo de Durkheim, não 

partilha da sua opinião quanto à existência de um sistema de valores comuns, nem de uma 

herança cultural de aceitação geral. Max Weber defende que os valores e a cultura que 

predominaram ao longo dos tempos pertenciam às elites dominantes, detentoras do poder 

económico e cultural. Os objectivos da educação visam a formação de homens cultos de 

acordo com a orientação dos grupos dominantes, condição fundamental para que se possa 

aceder ao escalão de dirigente. 

 No último século, em virtude do desenvolvimento industrial e tecnológico, assistiu-se 

no Mundo Ocidental à massificação do ensino, à igualdade de direitos entre homens e 

mulheres, e a uma circulação de pessoas como em nenhuma outra época da História. A 

economia tornou-se global, e a procura de emprego acompanhou o ritmo da economia. Esta 

constatação contribuiu para acentuar a diversidade étnica e cultural. O fenómeno migratório 

transformou alguns países num mosaico de povos, com costumes e culturas diferentes. 

Promover a interculturalidade e a aceitação da diferença, é um grande desafio para muitos 

destes países. Um dos contributos para atingir esses objectivos passará, concerteza, pela 

educação. 

A educação pretendendo criar condições de igualdade e de justiça entre todos, tornou-se 

numa fonte de reprodução de desigualdade. Touraine (1997) contrapõe a uma educação 

assente na separação entre a família e a escola, defensora da cultura e dos valores nacionais e 

reprodutora das desigualdades sociais, uma “escola do Sujeito”, em que a educação tenha por 

finalidade a diversidade cultural e intercultural, o reconhecimento e aceitação da diferença, e 

uma população heterogénea social e culturalmente. Defende que a escola deve corrigir a 

desigualdade de oportunidades resultante da diferente proveniência social dos alunos. Para tal, 

propõe a criação de um modelo de observação específico que controle as desigualdades para 

poderem ser corrigidas atempadamente. Desta forma agir-se-á conforme a realidade, e não 
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segundo modelos idealizados. A escola assumiria assim um verdadeiro papel de 

democratização da sociedade. 

 

2- Opções Metodológicas 

2.1- A Escolha do Método 

 

A Metodologia estuda e avalia o conjunto dos métodos existentes, identificando as suas 

virtudes e limites, conforme a aplicação em concreto. Miriam Baptista (1979: 17) afirma que 

«Metodologia é a operacionalização, sistematização e racionalização do método por processos 

e técnicas de que se vale o agente para realizar uma intervenção na realidade. O método é uma 

visão abstracta do agir, a Metodologia é uma visão concreta da operacionalização» (In, Barros 

e Lehfeld, 1986: 1). O método é o percurso organizado e sistematizado para se atingir um 

objectivo. Estes passos bem estruturados são indispensáveis na investigação. 

A investigação é o caminho através do qual se aumenta o conhecimento sobre as mais 

variadas áreas, de forma a encontrar respostas para as imensas questões que o Homem coloca 

a si próprio. O ser humano é inquieto e o seu sentido filosófico e interrogativo conduzem-no 

incessantemente na procura do saber, no questionamento constante, na interrogação dos 

fenómenos que o rodeiam, com o intuito de alargar o conhecimento, desenvolver a capacidade 

científica, tendo consciência que à medida que avança, outras dúvidas e interrogações lhe 

surgem. Seaman (1987) «definiu a investigação científica como um processo sistemático de 

colheita de dados observáveis e verificáveis no mundo empírico, isto é, no mundo que é 

acessível aos nossos sentidos, com vista a descrever, explicar, predizer ou controlar 

fenómenos» (In Fortin, 2009: 5). 

A investigação tem sempre por ponto de partida uma questão. A escolha do método de 

investigação a seguir, deve resultar da natureza da questão a estudar, pois como indicam 

Laville e Dionne (1996: 39): 

 

A partir do momento em que a investigação é centrada num problema específico, é 

em função deste problema específico que o investigador escolherá a abordagem 

mais apta, no seu entender, para ir na direcção da compreensão visada. Poderá ser 

uma abordagem quantitativa, qualitativa ou uma mistura das duas.» (In Fortin: 

2009: 38). 

 

  Atendendo à questão colocada no objecto de estudo, ou seja, averiguar se a escola tem 

influência na disciplinação dos alunos/reclusos, pareceu-nos que a análise quantitativa seria o 

método indicado e adequado para obter uma resposta. Pretendendo averiguar se a escola 
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exerce algum efeito na disciplinação dos alunos reclusos, que outro método poderia escolher? 

Como obter um conjunto de dados representativos com outros métodos? Um estudo 

etnográfico? Neste tipo de instituição é completamente impossível. Histórias de vida? Obteria 

dados interessantes, mas não responderiam de certeza à pergunta de partida. Questionários? 

Era a possibilidade mais real, mas naquele meio não é fiável
10

 porque os alunos reclusos 

preenchem-nos sem o mínimo de rigor e veracidade. Além disso seria necessário inquirir o 

resto da população reclusa. Quantos inquéritos seriam devolvidos devidamente preenchidos? 

Algum recluso saberá a data, o tipo, a duração e a causa do castigo, ou castigos que tenha 

cumprido? Poderia inquirir os professores, o corpo de segurança e a direcção do EPPF. Estes 

grupos não têm dados concretos, a sua resposta basear-se-ia, apenas em percepções, opiniões, 

sentimentos, pontos de vista.  

A escolha entre métodos quantitativos e qualitativos, encontra-se na dependência de 

uma perspectiva paradigmática. A adesão a um paradigma, ou ao outro, revela a forma de 

interpretação dos acontecimentos. Segundo Kuhn «o trabalho quotidiano da ciência encontra-

se organizado em torno de um paradigma. No sentido mais amplo, um paradigma representa 

uma “matriz disciplinar” que inclui generalizações, afirmações, valores, crenças e exemplos 

partilhados do que constitui o interesse da disciplina» (1970:181,187, In Cook e Reichardt, 

1986: 60,61). Ainda segundo estes autores, um paradigma indica aos seus seguidores, os 

problemas e os desafios importantes com que se debate. Desenvolve-se de acordo com teorias 

e modelos específicos. Define os instrumentos mais adequados para o desenvolvimento dos 

trabalhos, como a metodologia, o tipo e modo de recolha de dados. A distinção entre o 

paradigma quantitativo e qualitativo, resulta da diferente perspectiva sobre a observação do 

mundo e dos seus fenómenos. Cada modelo assume uma perspectiva diferente na relação 

entre o mundo e o processo de conhecimento. 

 O paradigma quantitativo baseia-se nos seguintes princípios, de acordo com Sjoberg y 

Nett (1966: 7): 

 

«Em primeiro lugar, os positivistas supõem que os cientistas, de um modo quase 

automático, podem alcançar um conhecimento objectivo graças ao estudo tanto do 

mundo social como do natural. Em segundo lugar, afirmam que as ciências 

naturais e sociais partilham uma metodologia básica, que são semelhantes, não por 

virtude da matéria de que se ocupam mas porque empregam a mesma lógica de 

interrogação e procedimentos semelhantes de investigação…Em terceiro lugar, os 

                                                 
10

 Frequentemente os estagiários do curso de Psicologia, solicitam ao EPPF, para que os alunos reclusos, 

preencham questionários. De um modo geral fazem-no contrariados, e sem o mínimo de atenção e rigor. Alguns 

recusam-se a preenchê-los. 
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positivistas, diferentemente dos autores da tradição neo-idealista, concebem uma 

ordem natural e social mecanicista» (In Cook e Reichardt, 1986: 62). 

 

 Independentemente do método utilizado, todos os investigadores procuram dar a 

conhecer a informação obtida através de documentos escritos. Os investigadores que utilizam 

o método quantitativo divulgam os conhecimentos obtidos sob a forma de valores numéricos. 

Qualquer método permite obter, apenas, uma parte do conhecimento. A investigação 

quantitativa: 

 

«Tem por objectivo estabelecer factos, pôr em evidência relações entre variáveis 

por meio da verificação de hipóteses, predizer resultados de causa e efeito ou 

verificar teorias ou proposições teóricas. A investigação quantitativa visa a 

generalização a populações alvo dos resultados obtidos com amostras. Em 

investigação quantitativa, trata-se geralmente de obter resultados susceptíveis de 

serem utilizados no plano prático e de fornecerem melhorias em situações 

particulares» (Fortin, 2009: 30). 

 

O paradigma qualitativo tem uma visão humanista da realidade, que é considerada 

objectiva, dinâmica e em constante interacção social. O homem é o agente activo da 

construção do real. Os investigadores qualitativos procuram explicar os fenómenos sociais, 

partindo da convicção que não há uma realidade, mas várias realidades. O estudo em 

profundidade de um fenómeno, permite-lhes retirar ideias e ilações explicativas para a 

caracterização dos envolvidos nesse processo. Procuram explicar o modo como as diferentes 

experiências sociais são criadas e o significado desses factos. 

Para o pesquisador qualitativo: 

 

«Qualquer entendimento científico da acção humana, em qualquer nível de 

ordenação ou de generalidade, deve começar por basear-se no entendimento da 

vida quotidiana dos membros que realizam estas acções. Não ter isto em 

consideração, e não actuar de um modo consequente, é cometer o que poderemos 

denominar a falácia do abstraccionismo, quer dizer a falácia de acreditar que 

alguém pode conhecer duma forma mais abstracta o que não compreende de uma 

forma particular» (Douglas, 1970: 11 In Cook e Reichardt, 1986: 62: 63). 

 

 Os investigadores quantitativos valorizam a análise das relações que se estabelecem 

ente as variáveis e não os processos. Quer os investigadores qualitativos, quer os quantitativos 

«imaginam que sabem alguma coisa a respeito da sociedade que vale a pena contar para os 

outros, e empregam uma variedade de formas, de veículos e de meios de comunicar as suas 

ideias e descobertas» (Becker, 1986: 122, In Denzin e Lincoln, 2006: 23). 
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Os pesquisadores quantitativos transformam os resultados das suas investigações em 

números para permitir a classificação e a análise dos dados, com o recurso de técnicas 

estatísticas. Utilizam a quantificação desde a pesquisa dos dados, até ao tratamento final dos 

mesmos. De acordo com Cook e Reichardt, «o paradigma quantitativo emprega um modelo 

fechado de pensamento lógico dedutivo desde a teoria às proposições, à formação de 

conceitos, à definição operacional de medição das definições operacionais, à recolha de 

dados, à comprovação de hipóteses e de análises» (1986: 66). 

 Algumas investigações contemplam múltiplos propósitos, nesses casos será útil recorrer 

ao uso em simultâneo do método quantitativo e do qualitativo, porque as técnicas específicas 

de cada método vão permitir que a investigação saia reforçada, tornando possível obter 

conhecimento e informação que nenhum isoladamente conseguiria dar. 

O que distingue o modelo quantitativo, do qualitativo, não é a forma de recolha dos 

dados, mas sim o tratamento diferente da informação que cada modelo segue, em função da  

interpretação que cada um dos modelos faz dos fenómenos sociais. 

 

 

2.2- Procedimentos 

 

 

Após a definição do objecto de estudo, foi solicitada autorização à Direcção Geral dos 

Serviços Prisionais, devidamente acompanhada do projecto da tese a implementar, no sentido 

de desenvolver a investigação no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, e no actual, 

Estabelecimento Prisional Regional de Vale de Sousa (EPRVS). Obtido o consentimento 

superior, e também da Directora do EPPF e do Director do EPRVS (recordo que até Setembro 

último existia apenas uma prisão, e que o tempo deste estudo é respeitante a esse período), o 

trabalho de pesquisa constou da consulta dos processos individuais dos reclusos, existentes 

nas secretarias das respectivas prisões. Deve referir-se que os castigos dos reclusos e dos 

alunos/reclusos, do ano 2009 pertencentes ao actual EPRVS, só foram considerados até ao 

fim do mês de Agosto, em virtude de a autonomia ter acontecido em Setembro. 

Os dados a recolher dos processos individuais relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009, 

de acordo com o objecto de estudo e o aconselhamento dos orientadores, eram os seguintes: 

idade, tipo de crime, data do castigo, tipo de castigo, duração do castigo, causa do castigo, 

habilitações constantes no processo individual, nacionalidade e reincidência. Todo o trabalho 

foi feito com base na pesquisa documental. Recolhidos os dados pretendidos, e depois de 

devidamente analisados e interpretados, permitirão obter alguma compreensão e 
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conhecimento sobre alguns aspectos da vida prisional, assim como responderem à questão 

colocada na caracterização do objecto de estudo. 

A consulta dos processos individuais dos reclusos, permitiu o acesso a um conjunto de 

informações confidenciais, que se saíssem desse âmbito, podiam prejudicar os investigados. A 

ética da investigação impõe que: 

«Onde quer que as pessoas sejam objecto de investigação sem disso terem 

conhecimento, e portanto sem terem possibilidade de salvaguardar os seus 

próprios interesses, a principal preocupação do investigador deve ser proteger 

esses interesses. O mesmo se aplica onde forem as pessoas que são objecto de 

estudo a oferecer-se para cooperar com o investigador, embora alheias à finalidade 

deste. O ideal seria o investigador prever qualquer efeito secundário dos seus 

procedimentos e procurar evitá-los» (Sapsford e Evans, 1984: 270 In Bell, 2008: 

57). 

 

A prisão é uma instituição punitiva que se orienta por leis rígidas e procedimentos 

normativos, que têm por fim disciplinar as relações dos indivíduos reclusos entre si, e também 

com as pessoas que trabalham nessa instituição. Para entendermos as variáveis relacionadas 

com os castigos, nomeadamente o tipo e a causa do castigo, é necessário conhecer a legislação 

que os determina. Além do Regulamento Interno específico de cada prisão, existe a legislação 

emanada pelo Ministério da Justiça, que estabelece os direitos e deveres dos reclusos. Assim o 

Decreto-Lei nº 265/79 de 1 de Agosto referente à Execução das Medidas Privativas de 

Liberdade, acrescido das alterações do Decreto-Lei nº49/80, de 22 de Março e Decreto-Lei 

nº414/85, de 18 de Outubro, estabelece no Título XIII, as Medidas Disciplinares, e no Artigo 

128º, diz o seguinte: 

1- Se o recluso infringir culposamente os deveres que lhe são impostos ou que resultem 

da lei, podem ser-lhe aplicadas medidas disciplinares. 

2- Prescindir-se-á sempre de qualquer medida disciplinar quando for suficiente a 

simples admoestação. 

3- Se a falta cometida constituir crime, deve o director mandar levantar auto de que 

conste a infracção, as circunstâncias em que foi praticada, os seus agentes e elementos de 

prova, remetendo-o imediatamente ao Ministério Público, se o crime não depender de 

acusação ou queixa particular. 

O Artigo 132º, estabelece as Infracções disciplinares. As medidas disciplinares são 

aplicadas, sem prejuízo do disposto no artigo 128º, de uma forma geral, a todos os reclusos 

cuja conduta contrarie a ordem e a disciplina do estabelecimento e os fins tidos em vista na 

execução da medida privativa de liberdade, bem como a reclusos que sejam declarados 

responsáveis, nomeadamente por: 
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a) Negligência na limpeza e na ordem da sua pessoa ou do seu quarto de internamento; 

b) Abandono injustificado do lugar que aos mesmos tiver sido destinado; 

c) Incumprimento voluntário de obrigações laborais; 

d) Atitude nociva relativamente aos companheiros; 

e) Linguagem injuriosa; 

f) Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o 

recluso não esteja autorizado; 

g) Simulação de doença; 

h) Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos; 

i) Comunicação fraudulenta com o exterior ou, em caso de isolamento, com o interior; 

j) Actos obscenos ou contrários ao decoro; 

k) Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos; 

l) Apropriação ou dano dos bens da Administração; 

m) Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no 

estabelecimento, quer em virtude das suas funções, quer em visita; 

n) Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento; 

o) Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins; 

p) Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas 

estranhas ao estabelecimento; 

q) Evasão; 

r) Factos previstos na lei como crime. 

O Artigo 133º estabelece os Tipos de medidas disciplinares. 

1- Podem ser aplicadas as seguintes medidas disciplinares: 

a) Repreensão; 

b) Perda parcial ou total de concessões feitas; 

c) Privação de recreio e de espectáculos por tempo não superior a dois meses; 

d) Proibição de beber vinho ou cerveja por tempo não superior a três meses; 

e) Proibição de dispor do fundo disponível em proveito próprio por tempo não superior a três 

meses; 

f) Reversão do fundo disponível para o fundo de reserva por tempo não superior a três meses; 

g) Perda de coisas e dinheiro na sua posse em contravenção das normas regulamentares, 

dando-lhe o destino que estas determinarem; 

h) Internamento em quarto individual até um mês; 

i) Internamento em cela individual até um mês. 
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Entretanto o Governo, com a prévia aprovação da Assembleia da República, através da 

Lei nº115/2009 de 12 de Outubro, alterou o Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade, que traz alterações às Infracções disciplinares, bem como às Medidas 

disciplinares. No entanto estas alterações apenas entraram em vigor no último mês de Abril, 

não abrangendo portanto, o período de tempo deste estudo. 

 

 

2.3- Amostra 

 

 

Este estudo debruça-se sobre a população prisional do EPPF. Num universo de 800 

reclusos recolheram-se dados de 652. Foi previamente definido que para este estudo era 

necessária a permanência mínima de seis meses na prisão, e de seis meses de frequência da 

escola. Considerando estas premissas, a impossibilidade de aceder a alguns processos por 

motivos que ultrapassam o pesquisador, e o facto de os alunos/reclusos, e os reclusos terem 

sido transferidos, ou terem saído em liberdade, coarctou a possibilidade da amostra ser maior.   

Além dos dados recolhidos na secretaria da prisão, havia a possibilidade de aumentar a 

amostra através dos processos existentes no arquivo morto, onde constam os processos 

individuais dos ex-reclusos, nomeadamente dos anos em estudo, mas dada a exiguidade do 

espaço, e a quantidade de processos arquivados, suscita uma desorganização de tal ordem que 

é praticamente impossível encontrar os números dos reclusos em questão. 

A população alvo deste estudo, entendida como o conjunto de indivíduos que cumprem 

os critérios previamente definidos e que permitem generalizações à posteriori, é uma 

população que garante a representatividade, qualidade essencial de uma amostra, devido às  

características comuns que apresenta, nomeadamente serem todos reclusos, homens, tipologia 

de crimes, tipos e causas dos castigos, e o baixo nível de escolaridade evidenciado. 

 

2.4- Variáveis 

 

 Para que a questão do objecto de estudo seja satisfeita são consideradas várias 

variáveis, como a idade, tipo de crime, castigos dentro ou fora do período escolar, tipo de 

castigo, duração do castigo, causa do castigo, habilitações constantes no processo individual, 

nacionalidade e reincidência. A partir destas variáveis estabelecem-se correlações, sempre na 

dupla perspectiva de contrapor os estudantes/reclusos aos reclusos. As diferentes relações 

estabelecidas entre as variáveis são as seguintes: 
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1- Número total de crimes praticados; 

2- Número total de castigos; 

3- Número de anos que esteve preso no período em estudo; 

4- Causas dos castigos 

5- Tipos de castigos; 

6- Tipo de crimes; 

7- Castigos aplicados dentro ou fora do período escolar; 

8- Duração dos castigos; 

9- Idade relacionada com as seguintes variáveis: reincidência, número total de crimes 

praticados, número total de castigos, habilitações, causas dos castigos e tipo de crimes 

praticados. 

10- A relação entre o tipo de castigos sofridos e o tipo de crimes cometidos. 
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Análise e interpretação dos resultados 
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Análise e interpretação dos resultados 

1-Avaliação do rendimento escolar  

 

A avaliação da importância da escola no meio prisional não pode ser feita, apenas, em 

função do número de alunos com aproveitamento no período em análise. A escola contribui 

para a socialização, a interiorização de regras, o comportamento adequado, uma sã 

convivência, a preservação e limpeza dos espaços, ou seja um conjunto de princípios 

importantes para o saber viver em sociedade. Estes contornos sociais e afectivos não são 

quantificáveis. 

 A escola assume uma dupla finalidade, através da instrução permite a obtenção de 

resultados, de conhecimentos e competências com fim utilitário. Através da educação que é 

um processo constante e sempre incompleto, ajuda a construir capacidades para saber-ser e 

saber-estar, ou seja, visa o desenvolvimento pessoal e a qualidade de ser cidadão. De acordo 

com Leite «a escola, através das suas práticas, subverte o processo de disciplinação da prisão, 

nos reclusos que transpõem a porta de ingresso à sala de aula. Talvez domestique mas, ao 

mesmo tempo, torna mais sociável os reclusos envolvidos na cena educativa, constituindo um 

palco a privilegiar para se conseguirem processos de mudança» (1989: 86). 

A apresentação do rendimento escolar dos alunos nos três anos em consideração 

apresenta uma grande discrepância entre o número de alunos matriculados e aqueles que 

obtêm aproveitamento. 

 

Ano Lectivo de 2006/07 

Nível de escolaridade Alunos matriculados Alunos com 

aproveitamento 

% de alunos com 

aproveitamento 

1º Ciclo 36 8 22% 

2º Ciclo 39 12 31% 

3º Ciclo 103 40 39% 

Secundário (módulos) 31 6 19% 

Secundário (unidades) 8 7 87,5% 

 Total Total Total 

 217 73 34% 

Tabela 1 

 

 

Ano lectivo 2007/08 
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Nível de escolaridade Alunos matriculados Alunos com 

aproveitamento 

% de alunos com 

aproveitamento 

1º Ciclo 39 10 26% 

2º Ciclo 29 10 34% 

3º Ciclo (unidades) 24 13 54% 

Cursos EFA B3 74 48 61,5% 

Secundário (módulos-10º 

ano) 

32 7 22% 

Secundário (módulos -11º 

ano) 

7 4 57% 

Secundário (unidades) 7 2 28,6% 

 Total Total Total 

 212 94 44% 

Tabela 2 

 

Ano lectivo de 2008/09 

Nível de escolaridade Alunos matriculados Alunos com 

aproveitamento 

% de alunos com 

aproveitamento 

1º Ciclo 40 11 27,5% 

Cursos EFA B2 43 20 46,5% 

Cursos EFA B3 95 49 51,6% 

Cursos EFA Secundário 41 27 66% 

Secundário (módulos -12º 

ano) 

2 2 100% 

 Total Total Total 

 223 109 49% 

Tabela 3 

 

Realça-se que há múltiplos factores que contribuem para explicar a grande diferença 

entre os alunos matriculados e os que obtiveram aproveitamento, destacando-se os seguintes: 

o facto de serem considerados apenas os alunos a cujo processo individual foi possível aceder; 

os alunos que permaneceram pelo menos seis meses na escola; a transferência para outras 

prisões; a saída em liberdade; a concessão de RAVE (regime aberto virado para o exterior) 

que permite ao recluso trabalhar no exterior e apenas ir dormir à prisão; a colocação em 

trabalhos laborais e a exclusão por falta de assiduidade. 

Um dos grandes problemas do ensino e formação na prisão é a desmotivação dos alunos, 

que poderá resultar, do pouco estímulo que os conteúdos solicitam, mas também da convicção 

generalizada de que o ex-presidiário é marginalizado e dificilmente consegue arranjar 
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emprego com base nas habilitações literárias. Sustentados neste pressuposto, entendem que o 

esforço não é recompensado, por conseguinte, não se sentem incentivados para estudar. Por 

outro lado, como afirma Campenhoudt «as atitudes dominantes permanecem todavia 

marcadas pelo egocentrismo do recluso e pelo autocompadecimento, que são indissociáveis 

do sentimento destruidor de perda de tempo no decurso de um longo parêntese da vida» 

(2003: 55). Este sentimento de tempo perdido contribui para a desmotivação e o desinteresse 

pela escola e as suas actividades. 

Os trabalhos que os reclusos desempenham na prisão são remunerados, donde se 

depreende que a frequência da escola, para não ficar em desvantagem, também exige uma 

compensação económica. Muitos reclusos oriundos de estratos sociais desfavorecidos têm 

dificuldades económicas e não conseguiam fazer face aos vícios, facto que os levava a desistir 

da escola. A frequência dos cursos EFA contempla uma bolsa de formação, e o efeito positivo 

dessa medida, nomeadamente no último ano, já se reflecte num ligeiro acréscimo de 

assiduidade e aproveitamento. 

 

2- Caracterização da Amostra 

 

 

Para realizar a análise dos resultados recorreu-se à aplicação informática SPSS. Os 

dados foram introduzidos e analisados tendo em conta as suas características. Em termos de 

análise estatística, foram realizadas Crosstabs e o T-test para amostras independentes. 

Por razões de facilidade de análise e compreensão dos dados, optámos por dividir este 

capítulo em dois momentos: um primeiro, de caracterização da amostra e o segundo 

explorando as relações entre as variáveis. 

 

 

Os quadros e gráficos seguintes 

pretendem caracterizar a nossa 

amostra. Constituída por 652 

sujeitos, em que 473 não eram 

estudantes e 179 eram estudantes. 

 

 

 

 

O recluso é/não é estudante 
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Anos lectivos 
frequentados 

 Frequência Percentagem 

Não Estudante 473 72,5 

Estudante 179 27,5 

Total 652 100,0 

Tabela 4 

 

Tal como podemos ver na tabela 5, 

dos 179 reclusos estudantes, a maioria 

apenas frequentou um ano lectivo. 

 

 Frequência Percentagem 

Válidos 1 ano lectivo 94 14,4 

2 anos lectivos 63 9,7 

3 anos lectivos 22 3,4 

Total 179 27,5 

Tabela 5 

 

 

 

A tabela 6 mostra-nos que mais de 50% da amostra esteve detida os 3 anos a que 

respeita a recolha de dados. 

 

 Frequência Percentagem 

Válidos 1 ano preso 155 23,8 

2 anos preso 124 19,0 

3 anos preso 370 56,7 

Total 649 99,5 

Missing 9 3 ,5 

Total 652 100,0 

Tabela 6 

 

 

Relativamente ao número de crimes praticados, mais de 50% praticou um ou dois 

crimes. No entanto, temos 13 sujeitos que praticaram até 8 crimes. 

Número total de anos que esteve preso 
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Crimes Frequência Percentagem 

1  179 27,5 

2  155 23,8 

3 120 18,4 

4 95 14,6 

5 40 6,1 

6 34 5,2 

7 16 2,5 

8 13 2,0 

Total 652 100,0 

Tabela7 

 

No que diz respeito ao país de origem, a esmagadora maioria dos reclusos são 

portugueses (96,9%). 

 

 Frequência Percentagem 

Válidos Portugal 632 96,9 

Brasil 3 ,5 

Cabo Verde 2 ,3 

Espanha 6 ,9 

França 2 ,3 

Guiné 1 ,2 

Moçambique 1 ,2 

Moldávia 3 ,5 

Ucrânia 2 ,3 

   

Total 652 100,0 

Tabela 8 

 

 

 
      País de Origem 

Número total de crimes praticados 
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Reincidência 

Cerca de 73,9% dos reclusos não são reincidentes, estando presos pela primeira vez. 

 

 

 Frequência Percentagem 

Válidos Não 482 73,9 

Sim 170 26,1 

Total 652 100,0 

Tabela 9 

 

 

 

 

A análise dos castigos sofridos pelos reclusos foi efectuada, à semelhança da análise dos 

crimes, de modo acumulado. Vemos assim que 41,6% dos reclusos não sofreu qualquer 

castigo durante o período a que respeita a recolha de dados. No entanto, houve 3 reclusos que 

sofreram até 11 castigos. 

 

 

  Frequência Percentagem 

Válidos 0 271 41,6 

1 132 20,2 

2 98 15,0 

3 52 8,0 

4 29 4,4 

5 22 3,4 

6 18 2,8 

7 15 2,3 

8 5 0,8 

9 3 0,5 

10 1 0,2 

11 3 0,5 

Total 649 99,5 

Missing 3 0,5 

Total 652 100,0 

Tabela 10 

 

Número total de castigos 
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A idade dos reclusos foi analisada em escalões, o que permite uma análise mais 

facilitada ao leitor. A fatia mais significativa situa-se no escalão 26-35 anos (39,6%) seguida 

do escalão 36-45 anos (30,5%). 

 

 

  Frequência Percentagem 

Válidos [0-25] 86 13,2 

[26-35] 258 39,6 

[36-45] 199 30,5 

[46-55] 81 12,4 

[56-65] 22 3,4 

[+65] 6 ,9 

Total 652 100,0 

Tabela 11 

 

Finalmente, em termos das habilitações dos reclusos no momento da recolha de dados, 

optou-se também por dividir as respostas em escalões, obedecendo à progressão escolar 

globalmente definida. Assim, vemos que a maioria dos reclusos possui uma habilitação entre 

o 5º e o 9º (54%). 

 

 

 

 Frequência Percentagem 

Válidos 1ª-4ª classe 190 29,1 

5º-9º ano 352 54,0 

Secundário 33 5,1 

Superior 5 ,8 

Analfabetos 37 5,7 

Total 617 94,6 

Nada consta 35 5,4 

Total 652 100,0 

Tabela 12 

 

Seguidamente, tentou-se estudar em detalhe as características dos castigos e dos crimes 

realizados. No que diz respeito aos castigos, foi possível recolher, para cada castigo, a sua 

causa, data (dentro ou fora do período escolar) e tipo de castigo. Como cada recluso poderia 

ter mais do que um castigo, as respostas foram analisadas segundo a criação de Multiple Set 

Idade 

Habilitações 
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Responses, para mais facilmente podermos apreciar a totalidade das respostas. Dos 652 

reclusos analisados surtiram 1022 castigos aplicados. 

 

 Respostas 

N Percentagem 

Atitude nociva relativamente aos companheiros 21 2,1% 

Linguagem injuriosa 48 4,7% 

Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o 

recluso não esteja autorizado 

5 ,5% 

Simulação de doença 4 ,4% 

Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos 338 33,1% 

Actos obscenos ou contrários ao decoro 1 ,1% 

Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos 8 ,8% 

Apropriação ou dano dos bens da administração 22 2,2% 

Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no 

estabelecimento, quer em virtude das suas funções, quer em visita 

266 26,0% 

Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento 146 14,3% 

Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins 90 8,8% 

Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas estranhas 

ao estabelecimento 

72 7,0% 

Evasão 1 ,1% 

Total 1022 100,0% 

Tabela 13 

 

 

Assim, vemos que 33,1% dos castigos aplicados foram causados por «Posse ou tráfico 

de dinheiro ou de objectos não consentidos», seguido de «Atitude ofensiva relativamente ao 

director, funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, quer em virtude das 

suas funções, quer em visita» (26%). 

De acordo com as causas dos castigos era definido o tipo de castigo aplicado. A tabela 

seguinte ilustra os tipos de castigos mais aplicados. Podemos ver que o «Internamento em 

quarto individual até um mês», com número de dias decidido em cada castigo (portanto, 

variável), foi o tipo de castigo mais aplicado (68,3% dos casos). A repreensão também foi 

muito utilizada (20,9% dos casos). 
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 Respostas 

N Percentagem 

Repreensão 213 20,9% 

Perda parcial ou total de concessões feitas 28 2,7% 

Privação de recreio e de espectáculos por tempo não superior a dois meses 1 ,1% 

Proibição de dispor do fundo disponível em proveito próprio por tempo não superior a três meses 76 7,5% 

Internamento em quarto individual até um mês 698 68,3% 

Internamento em cela disciplinar até um mês 6   ,5% 

Total 1022 100,0% 

Tabela 14 

 

A tabela que se segue relaciona as causas dos castigos com o tipo de castigos, juntando 

as informações veiculadas pelas tabelas anteriores. Podemos assim ver que a maioria dos 

castigos do tipo «Repreensão» se devem a «Atitude ofensiva relativamente ao director, 

funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, quer em virtude das suas 

funções, quer em visita»; que a maior parte dos castigos que levaram ao «Internamento em 

quarto individual até um mês» foram originados por «Posse ou tráfico de dinheiro ou de 

objectos não consentidos».  

 

  Causa do Castigo 

  a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 

Tipo 

de 

Castigo 

Sem castigo 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Repreensão 9 16 35 1 3 227 1 2 19 243 127 68 57 1 1 

Perda parcial ou total de concessões feitas 0 2 1 0 0 27 0 1 2 18 27 6 5 0 0 

Privação de recreio e de espectáculos por tempo não 

superior a dois meses 

0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Proibição de dispor do fundo disponível em proveito 

próprio por tempo não superior a três meses 

0 7 13 4 0 75 1 0 7 77 45 22 39 1 0 

Internamento em quarto individual até um mês 0 13 35 8 0 248 2 20 10 152 86 71 51 0 0 

Internamento em cela disciplinar até um mês 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Tabela 15 

 
Legenda: 

a) Sem castigo 

b) Atitude nociva relativamente aos companheiros  

c) Linguagem injuriosa  

d) Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o recluso não esteja 

autorizado  

e) Simulação de doença  

f) Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos  

g) Actos obscenos ou contrários ao decoro  

h) Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos  

i) Apropriação ou dano dos bens da administração  

j) Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, 

quer em virtude das suas funções, quer em visita  

k) Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento  

l) Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins  
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m) Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas estranhas ao 

estabelecimento  

n) Evasão  

o) Missing 

 

Analisámos ainda o momento de ocorrência dos castigos, para indagar sobre se estes 

aconteciam de modo mais significativo dentro ou fora do período escolar. Numa primeira 

análise, obtivemos que o número de castigos é maior dentro do período escolar de acordo com 

a tabela 16. Deve-se ter em atenção que o período escolar se desenvolve ao longo de nove 

meses, e o período de férias nos restantes três meses. Dado o período de férias ser um terço do 

período escolar, se multiplicarmos os castigos do período de férias por três, obtemos um 

índice de castigos superior neste período, comparativamente com o período escolar, 

respectivamente de 786, contra 715. 

 

 Respostas 

 N Percentagem 

Dentro do período escolar 715 73,2% 

Fora do período escolar 262 26,8% 

Total 977 100,0% 

Tabela 16 

 

Finalmente, analisámos o tipo de crimes cometidos. Inicialmente os crimes foram 

codificados em 79 crimes diferentes, visíveis em Anexo. Numa segunda fase, para facilidade 

na análise e compreensão dos dados, estes 79 tipos de crimes foram codificados em 3 grandes 

grupos: crimes contra o indivíduo, ou contra o património, ou contra a sociedade. A tabela 

seguinte demonstra que o maior número de crimes praticados encontra-se no segundo grupo 

(47,3%) que reúne, entre outros, roubo, furto, burla, etc. 

 

 Respostas 

 N Percentagem 

Crimes contra o indivíduo 398 21,8% 

Crimes contra o património 861 47,3% 

Crimes contra a sociedade 563 30,9% 

Total 1822 100,0% 

 Tabela17          
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2.1- Análise das Variáveis 

 

Nesta segunda fase de análise, utilizámos Crosstabs para cruzar as informações das 

variáveis. Tendo em conta que o facto de os reclusos serem ou não estudantes era uma das 

variáveis mais importantes do estudo, foi esta a que primeiramente foi estudada. Em todos os 

casos foram realizados Testes T para amostras independentes, embora os resultados tenham 

sido não significativos à excepção de duas situações, devidamente assinaladas ao longo da 

análise. 

Sempre na dupla perspectiva estudante/recluso e 

não estudante, apresentam-se as correlações relativas a 

habilitações; reincidência; número total de crimes 

praticados; número total de castigos; idade e número de 

anos que esteve preso, sendo este último dado limitado 

ao período em estudo. 

 

 1ª-4ªclasse 5º-9º ano Secundário Superior Analfabetos 

Não Estudante 144 245 22 5 23 

23,3% 39,7% 3,6% ,8% 3,7% 

Estudante 46 107 11 0 14 

7,5% 17,3% 1,8% ,0% 2,3% 

Tabela 18 

 

 

Podemos verificar que tanto nos 

reclusos estudantes como nos reclusos não 

estudantes o valor mais significativo se 

relaciona com as habilitações 5º-9º ano. Os 

dois grupos perfazem um total de 352 

indivíduos, e em resultado da pesquisa 

apurou-se que apenas 79 tinham o nono ano. 

Donde se depreende que a fraca escolarização 

da população prisional está em sintonia com a 

realidade nacional, pois de acordo com 

Benavente (1996), «62,6% da população 
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portuguesa adulta, tem apenas seis anos de escolarização» (ANEFA, 2002: 9). 

 

 Reincidência do recluso  

Não Sim Total 

Não Estudante 348 125 473 

53,4% 19,2% 72,5% 

Estudante 134 45 179 

20,6% 6,9% 27,5% 

Total 482 170 652 

73,9% 26,1% 100,0% 

Tabela 19                                                                                                                    

 

 

Quanto à reincidência dos reclusos, em ambas as condições é maior a percentagem de 

reclusos não reincidentes, sendo respectivamente de 53,4% para os reclusos não estudantes e 

20,6% para os estudantes. «As taxas de reincidência se diferenciam em função do processo de 

reinserção e “etiquetagem” social que se seguirá à saída da prisão» (Becker, 1963 In 

Gonçalves, 2000: 153). A percentagem muito significativa de reincidências, mostra que a 

função ressocializadora que a prisão pretende desempenhar, está longe de ser atingida. Não 

haverá que repensar o modelo de funcionamento do Instituto de Reinserção Social? 

Na condição estudantes, parece haver menos reclusos a praticar 5 crimes do que 6 

crimes (1,4% no primeiro caso e 1,9% no segundo). Do mesmo modo, parece haver mais 

reclusos estudantes a praticarem 8 crimes do que 7 (0,9% no primeiro caso e 0,3% no 

segundo). Efectuada uma análise percentual até à prática de três crimes, verificamos que os 

valores entre estudantes e não estudantes são muito próximos. Assim os estudantes 

apresentam os seguintes dados: 28% cometeram um crime; 23% cometeram dois crimes e 

18,5% cometeram três crimes. Por sua vez, os reclusos não estudantes, 26,5% cometeram um 

crime; 24,4% cometeram dois crimes e 18,5% cometeram três crimes. 

 

 Número total de crimes praticados 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Não Estudante 124 114 86 70 31 22 13 7 467 

19,2% 17,7% 13,3% 10,9% 4,8% 3,4% 2,0% 1,1% 72,4% 

Estudante 50 41 33 25 9 12 2 6 178 

7,8% 6,4% 5,1% 3,9% 1,4% 1,9% ,3% ,9% 27,6% 

Total 174 155 119 95 40 34 15 13 645 

27,0% 24,0% 18,4% 14,7% 6,2% 5,3% 2,3% 2,0% 100,0% 

Tabela 20 
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Relativamente ao número total de castigos, os reclusos estudantes não apresentam mais 

de 7 castigos acumulados, ao contrário dos reclusos não estudantes, que apresentam até 11 

castigos.  

 

 Número total de castigos  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Não Estudante 194 94 85 37 15 9 12 12 5 3 1 3 470 

29,9% 14,5% 13,1% 5,7% 2,3% 1,4% 1,8% 1,8% ,8% ,5% ,2% ,5% 72,4% 

Estudante 77 38 13 15 14 13 6 3 0 0 0 0 179 

11,9% 5,9% 2,0% 2,3% 2,2% 2,0% ,9% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 27,6% 

Total 271 132 98 52 29 22 18 15 5 3 1 3 649 

41,8% 20,3% 15,1% 8,0% 4,5% 3,4% 2,8% 2,3% ,8% ,5% ,2% ,5% 100,0% 

Tabela 21 

 

 

Por outro lado, a percentagem de 

reclusos estudantes que apresenta 3 castigos 

é proporcionalmente muito menor do que na 

condição não estudante, relativamente à 

apresentação de 2 castigos. 

Na verdade, a apresentação de 3,4,5,6, ou 7 

castigos, na condição reclusos estudantes, 

parece ser um valor constante e muito 

baixo. Fazendo uma análise percentual que 

a tabela não apresenta, verifica-se que há 

56,9% de reclusos estudantes com castigos, 

e 58,7% de reclusos não estudantes, também 

com castigos. Há uma tendência ligeira de 

diminuição dos castigos por parte dos 

estudantes. Por outro lado, constata-se que embora haja muitos alunos com castigos, verifica-

se que a partir da terceira punição, os reclusos estudantes sofrem menos castigos que os 

reclusos não estudantes. De acordo com Gonçalves (2000) o indivíduo encarcerado tende a 

assumir a cultura característica das prisões. A influência é variável de indivíduo para 

indivíduo de acordo com a sua personalidade e o apoio familiar no exterior. Muitos reclusos 

por necessidade de adaptação e sobrevivência naquele meio, acabam por adoptar 

comportamentos conducentes à repetição sucessiva de castigos. 
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No que diz respeito à idade dos reclusos, em 

ambas as condições a maioria dos reclusos situa-se 

no escalão [26-35]. No entanto, após realização de 

um teste T para amostras independentes, observámos 

que existem diferenças significativas na amostra 

quanto à idade dos reclusos estudantes e dos reclusos  

 

 Idade Recodificada   

 [0-25] [26-35] [36-45] [46-55] [56-65] [+66] Total 

Não Estudante 60 173 154 60 20 6 473 

9,2% 26,5% 23,6% 9,2% 3,1% ,9% 72,5% 

Estudante 26 85 45 21 2 0 179 

4,0% 13,0% 6,9% 3,2% ,3% ,0% 27,5% 

Total 86 258 199 81 22 6 652 

13,2% 39,6% 30,5% 12,4% 3,4% ,9% 100,0% 

Tabela 22 

 

não estudantes, verificando-se que os reclusos 

estudantes são mais novos que os reclusos não estudantes (t=3,492, 650 d.f., p<.01). 

Também relativamente ao número total de 

anos em que estiveram presos obtivemos diferenças 

significativas após aplicação do Teste T para 

amostras independentes. A recolha destes dados 

mostra a distribuição dos reclusos pelos 3 anos a que 

se refere este estudo. Os reclusos que não estiveram 

naquele estabelecimento prisional durante a 

totalidade deste período de tempo, podem ter saído 

em liberdade, ou transferidos para outras prisões. 

Embora em ambas as condições um maior número 

de reclusos tenha estado preso durante 3 anos, a 

análise mostra que os reclusos estudantes estiveram 

presos mais anos do que os reclusos não estudantes 

(t=5,261, 647 d.f., p<.00). 
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 Número total de anos em que esteve preso  

1 ano preso 2 anos preso 3 anos preso Total 

Não Estudante 137 90 244 471 

21,1% 13,9% 37,6% 72,6% 

Estudante 18 34 126 178 

2,8% 5,2% 19,4% 27,4% 

Total 155 124 370 649 

23,9% 19,1% 57,0% 100,0% 

Tabela 23 

 

As análises que se seguem dizem respeito às causas dos castigos, tipos de castigos, tipo 

de crime e data dos castigos. Estabelece-se a correlação entre castigos e crimes e, como já foi 

salientado, estas análises correspondem a Sets de respostas múltiplas. Assim, gostaríamos de 

salientar que os resultados devem ser analisados tendo em conta que cada recluso poderia ter 

mais do que um castigo/crime, e que para a mesma causa de castigo poderia haver mais de um 

tipo de castigo a aplicar simultaneamente. Feita uma análise percentual sobre as três maiores 

causas dos castigos, verifica-se que «Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não 

consentidos» é a razão do castigo para 31% dos reclusos não estudantes, e para 37% dos 

reclusos estudantes. A segunda maior causa é «Atitude ofensiva relativamente ao director, 

funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, quer em virtude das suas 

funções, quer em visita», representando 25% para os reclusos estudantes e 26% para os 

reclusos não estudantes. Finalmente a «Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado 

no seu cumprimento» é causa do castigo para 15% dos reclusos não estudantes e de 12% para 

os reclusos estudantes. 

 

 Causas dos Castigos 

 a b c d e f g h i j k l m  

Não Estudante 17 36 1 4 235 0 3 18 197 112 68 53 1  

Estudante 4 12 4 0 103 1 5 4 69 34 22 19 0  

Tabela 24 

 

Legenda: 

a – Atitude nociva relativamente aos companheiros 

b – Linguagem injuriosa 

c – Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o recluso não esteja 

autorizado 

d – Simulação de doença 

e – Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos 

f – Actos obscenos ou contrários ao decoro 

g – Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos 

h – Apropriação ou dano dos bens da administração 

i – Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, 

quer em virtude das suas funções, quer em visita 

j – Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento 
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k – Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins 

l – Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas estranhas ao 

estabelecimento 

m – Evasão 

 

As causas dos castigos aplicados aos reclusos são, em ambas as condições, 

maioritariamente por «Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos.» Os 

reclusos têm uma forte tendência para desafiar as regras instituídas, seja por necessidade de 

satisfação dos vícios pessoais, seja pelo desafio de ludibriar a vigilância e a repressão que a 

instituição exerce. A prática de ilicitudes é uma importante fonte de rendimento para alguns, 

por conseguinte torna-se aliciante e muito difícil de ser combatida. 

 

 Tipos de Castigos 

 Repreensão Perda 

parcial ou 

total de 

concessõe

s feitas 

Privação de 

recreio e de 

espectáculos por 

tempo não 

superior a dois 

meses 

Proibição de dispor 

do fundo disponível 

em proveito próprio 

por tempo não 

superior a três meses 

Internamento 

em quarto 

individual até 

um mês 

Internamento 

em cela 

disciplinar até 

um mês 

 

Não 

Estudante 

150 18 1 58 514 1  

Estudante 63 7 0 18 184 5  

Tabela 25 

 

Relativamente ao tipo de castigos, podemos verificar que em ambas as condições o 

castigo mais aplicado é o internamento em quarto individual até um mês (sendo que o número 

de dias é definido de modo variável) (184 dos casos). 

 

 TIPO CRIME 

 Crimes contra o indivíduo Crimes contra o património Crimes contra a sociedade  

Não Estudante 284 608 422  

Estudante 114 253 141  

Tabela 26 

 

Quanto ao tipo de crime, em ambas as condições os reclusos praticaram mais crimes 

contra o património. Atendendo «que a grande maioria dos nossos reclusos está presa por 

estar directa ou indirectamente ligada ao consumo de estupefacientes» (Provedoria da Justiça, 

1996,1999 In Gonçalves, 2000: 197), ajudará a explicar a razão pela qual esse é o crime mais 

praticado, visto que os toxicodependentes necessitam de avultadas somas de dinheiro para 

satisfazerem a dependência.  
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 DATA 

 Dentro do período escolar Férias (fora do período escolar)  

Não Estudante 533 182  

Estudante 182 80  

Tabela 27 

 

A tabela 27 demonstra que, no que diz respeito à data de aplicação dos castigos, tanto os 

reclusos estudantes como os reclusos não estudantes sofreram um maior número de castigos 

durante o período escolar. No entanto, constata-se que os reclusos/estudantes cometeram 44% 

das infracções disciplinares que originaram os castigos, fora do período escolar, contra 34% 

dos restantes reclusos. Em virtude do tempo de férias ser um terço do período de aulas, é 

muito significativo, por parte dos reclusos estudantes, o cometimento de tão elevada 

percentagem de infracções disciplinares nesse período, comparativamente ao período escolar. 

Poder-se-á dizer que é por acção da escola?  

Por imperícia no uso do programa SPSS, não foi possível fazer um tratamento 

estatístico sobre os meses com mais castigos e a duração dos mesmos. Contudo pela análise 

dos dados recolhidos, o mês de Agosto é claramente o período em que os reclusos sofreram 

maior número de castigos. As razões para explicar essa situação, são essencialmente as férias 

escolares, e a diminuição do trabalho na prisão. Os reclusos ficam desocupados, havendo 

maior tendência para a conflitualidade, ou para a prática de actividades não autorizadas. 

Relativamente à duração dos castigos a tabela 28, mostra que o período de tempo mais 

aplicado é de 8 dias, representando 16,3% do total, seguido do castigo de 5 dias com 13,0%. 

(Uma análise mais detalhada pode ser vista nos anexos). 

 

  Nº Percentagem 

Dias de castigo 0 254 23,9% 

2 69 6,5% 

3 127 12,0% 

5 138 13,0% 

8 173 16,3% 

15 128 12,1% 

Tabela 28 

 

Seguem-se os resultados mais interessantes relativamente à variável idade, relacionada 

com a reincidência, número total de crimes praticados, o número total de castigos, as 

habilitações, as causas dos castigos e o tipo de crimes cometidos. 
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 Reincidência do recluso  

Idade Não Sim Total 

[0-25] 73 13 86 

11,2% 2,0% 13,2% 

[26-35] 211 47 258 

32,4% 7,2% 39,6% 

[36-45] 129 70 199 

19,8% 10,7% 30,5% 

[46-55] 48 33 81 

7,4% 5,1% 12,4% 

[56-65] 15 7 22 

2,3% 1,1% 3,4% 

[+66] 6 0 6 

,9% ,0% ,9% 

Total 482 170 652 

73,9% 26,1% 100,0% 

Tabela 29 

 

Podemos verificar que o maior número de reclusos reincidentes encontra-se no escalão 

[36-45 anos] (10,7%). 

 

 Número total de crimes praticados   

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

[0-25] 14 21 16 14 6 6 6 2 85 

2,2% 3,3% 2,5% 2,2% ,9% ,9% ,9% ,3% 13,2% 

[26-35] 53 71 49 34 21 15 5 8 256 

8,2% 11,0% 7,6% 5,3% 3,3% 2,3% ,8% 1,2% 39,7% 

[36-45] 58 43 40 32 9 9 3 2 196 

9,0% 6,7% 6,2% 5,0% 1,4% 1,4% ,5% ,3% 30,4% 

[46-55] 36 12 12 10 4 4 1 1 80 

5,6% 1,9% 1,9% 1,6% ,6% ,6% ,2% ,2% 12,4% 

[56-65] 9 7 1 5 0 0 0 0 22 

1,4% 1,1% ,2% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% 

[+66] 4 1 1 0 0 0 0 0 6 

,6% ,2% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% 

Total 174 155 119 95 40 34 15 13 645 

27,0% 24,0% 18,4% 14,7% 6,2% 5,3% 2,3% 2,0% 100,0% 

Tabela 30 

 

Curiosamente verificamos que um maior número de reclusos do escalão [36-45 anos] 

(9,0%) parece apresentar apenas um crime, o que não parece compatível com o resultado 
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anterior relativamente à reincidência. Na verdade, sendo este o escalão com maior número de 

reclusos reincidentes, seria expectável que este escalão integrasse reclusos com mais do que 

um crime.  

 

 Número total de castigos  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

[0-25] 21 15 13 12 6 5 6 4 2 0 1 1 86 

3,2% 2,3% 2,0% 1,8% ,9% ,8% ,9% ,6% ,3% ,0% ,2% ,2% 13,3% 

[26-35] 79 62 43 26 15 14 8 5 2 2 0 2 258 

12,2% 9,6% 6,6% 4,0% 2,3% 2,2% 1,2% ,8% ,3% ,3% ,0% ,3% 39,8% 

[36-45] 98 41 28 9 8 2 4 5 1 1 0 0 197 

15,1% 6,3% 4,3% 1,4% 1,2% ,3% ,6% ,8% ,2% ,2% ,0% ,0% 30,4% 

[46-55] 49 11 13 5 0 1 0 1 0 0 0 0 80 

7,6% 1,7% 2,0% ,8% ,0% ,2% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 12,3% 

[56-65] 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

2,8% ,5% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% 

[+66] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% 

Total 271 132 98 52 29 22 18 15 5 3 1 3 649 

41,8% 20,3% 15,1% 8,0% 4,5% 3,4% 2,8% 2,3% ,8% ,5% ,2% ,5% 100,0% 

Tabela 31 

 

 

 

 

 

Se em todos os escalões etários 

parece haver um maior número de reclusos 

a não sofrer nenhum castigo, podemos 

também observar que é no escalão [26-35] 

anos que se observa um maior número total 

de castigos (39,8%). É ainda de salientar 

que a partir do escalão [46-55] começa a 

reduzir drasticamente o número de castigos, 

particularmente no que diz respeito à 

acumulação de mais de 4 castigos. 
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 Habilitações  

 1ª-4ª classe 5º-9º ano Secundário Superior Analfabetos Total 

[0-25] 
25 53 1 0 5 84 

4,1% 8,6% ,2% ,0% ,8% 13,6% 

[26-35] 
65 154 16 2 11 248 

10,5% 25,0% 2,6% ,3% 1,8% 40,2% 

[36-45] 
55 105 10 3 13 186 

8,9% 17,0% 1,6% ,5% 2,1% 30,1% 

[46-55] 
29 36 3 0 5 73 

4,7% 5,8% ,5% ,0% ,8% 11,8% 

[56-65] 
11 4 3 0 2 20 

1,8% ,6% ,5% ,0% ,3% 3,2% 

[+66] 
5 0 0 0 1 6 

,8% ,0% ,0% ,0% ,2% 1,0% 

Total 
190 352 33 5 37 617 

30,8% 57,1% 5,3% ,8% 6,0% 100,0% 

Tabela 32 

 

A tabela 32 demonstra que nos primeiros 

quatro escalões os reclusos têm, em maior número, 

habilitações entre o 5º e o 9º ano. No entanto, o 

mesmo não acontece nos escalões de maior faixa 

etária, como [56-65] e [+66]. Nestes dois casos, o 

maior número de reclusos parece integrar o ensino 

primário (1,8% e 0,8%, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 33 

 

 Causas dos Castigos  

 a b c d e f g h i j k l m Total 

[0-25] 
6 12 1 0 59 0 3 10 49 45 27 14 0 65 

1,6% 3,2% ,3% ,0% 15,7% ,0% ,8% 2,7% 13,0% 12,0% 7,2% 3,7% ,0% 17,3% 

[26-35] 
7 14 1 2 183 1 4 6 123 73 40 31 0 177 

1,9% 3,7% ,3% ,5% 48,7% ,3% 1,1% 1,6% 32,7% 19,4% 10,6% 8,2% ,0% 47,1% 

[36-45] 
7 18 2 2 73 0 1 6 67 24 22 19 1 99 

1,9% 4,8% ,5% ,5% 19,4% ,0% ,3% 1,6% 17,8% 6,4% 5,9% 5,1% ,3% 26,3% 

[46-55] 
1 4 1 0 23 0 0 0 22 4 1 8 0 31 

,3% 1,1% ,3% ,0% 6,1% ,0% ,0% ,0% 5,9% 1,1% ,3% 2,1% ,0% 8,2% 

[56-65] 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 

Total 21 48 5 4 338 1 8 22 266 146 90 72 1 1022 

5,6% 12,8% 1,3% 1,1% 89,9% ,3% 2,1% 5,9% 70,7% 38,8% 23,9% 19,1% ,3% 100,0% 
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 Legenda: 

a- Atitude nociva relativamente aos companheiros 

b – Linguagem injuriosa 

c – Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o recluso não esteja 

autorizado 

d – Simulação de doença 

e – Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos 

f – Actos obscenos ou contrários ao decoro 

g – Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos 

h – Apropriação ou dano dos bens da administração 

i – Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, 

quer em virtude das suas funções, quer em visita 

j – Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento 

k – Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins 

l – Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas estranhas ao 

estabelecimento 

m – Evasão 

 

Pela análise da tabela 33 podemos verificar que, o grupo etário [26-35], é o que sofre 

maior número de castigos, sendo a principal causa a «Posse ou tráfico de dinheiro ou de 

objectos não consentidos» (48,7%). No caso da «Linguagem injuriosa» é o escalão [36-45] 

quem mais a pratica (4,8%). Já no que diz respeito à causa de castigo «Apropriação ou dano 

dos bens da administração», é o escalão [0-25] quem mais o pratica (2,7%).  

 

 TIPO CRIME   

 Indivíduo Património Sociedade Total 

[0-25] 
67 133 78 85 

10,5% 20,8% 12,2% 13,3% 

[26-35] 
150 398 218 256 

23,5% 62,3% 34,1% 40,1% 

[36-45] 
116 254 161 196 

18,2% 39,7% 25,2% 30,7% 

[46-55] 
43 61 88 80 

6,7% 9,5% 13,8% 12,5% 

[56-65] 
15 15 16 22 

2,3% 2,3% 2,5% 3,4% 

Total 391 861 561 639 

61,2% 134,7% 87,8% 100,0% 

Tabela 34 

 

Enquanto nos 3 primeiros escalões os tipos de crime mais praticados são contra o 

património, no que diz respeito aos escalões de faixas etárias mais elevadas o mesmo não 

acontece, respeitando neste caso a crimes contra a sociedade (13,8% para o escalão [46-55] e 

2,5% para o escalão [56-65]). 
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Seguidamente, optámos por analisar de modo mais aprofundado as relações entre 

crimes e castigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número total de castigos  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

1 95 31 23 4 6 5 5 1 3 0 0 0 173 

14,8% 4,8% 3,6% ,6% ,9% ,8% ,8% ,2% ,5% ,0% ,0% ,0% 26,9% 

2 63 37 16 12 8 9 2 4 1 2 0 0 154 

9,8% 5,8% 2,5% 1,9% 1,2% 1,4% ,3% ,6% ,2% ,3% ,0% ,0% 24,0% 

3 41 22 22 11 6 4 7 5 0 0 0 1 119 

6,4% 3,4% 3,4% 1,7% ,9% ,6% 1,1% ,8% ,0% ,0% ,0% ,2% 18,5% 

4 38 21 15 12 2 1 1 2 0 1 0 1 94 

5,9% 3,3% 2,3% 1,9% ,3% ,2% ,2% ,3% ,0% ,2% ,0% ,2% 14,6% 

5 16 4 8 3 4 1 3 1 0 0 0 0 40 

2,5% ,6% 1,2% ,5% ,6% ,2% ,5% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,2% 

6 11 10 6 4 0 2 0 0 0 0 1 0 34 

1,7% 1,6% ,9% ,6% ,0% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% 5,3% 

7 3 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 1 15 

,5% ,2% ,5% ,6% ,2% ,0% ,0% ,2% ,2% ,0% ,0% ,2% 2,3% 

8 2 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 13 

,3% ,3% ,6% ,3% ,3% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% 

Total 269 128 97 52 29 22 18 15 5 3 1 3 642 

41,9% 19,9% 15,1% 8,1% 4,5% 3,4% 2,8% 2,3% ,8% ,5% ,2% ,5% 100,0% 

Tabela 35 

 

Após análise da tabela 35, podemos observar que parece existir uma tendência para que, 

à medida que evolui o número de crimes praticados, evolui também o número de castigos 

sofridos. Por exemplo, os reclusos/estudantes que sofreram 6 ou 7 castigos parecem ter 

praticado, na sua maioria, 3 crimes (1,1% e 0,8%, respectivamente).  



98 

 

 TIPO de CRIME  

 Indivíduo Património Sociedade Total 

1 65 25 84 174 

10,1% 3,9% 13,0% 27,0% 

2 58 163 93 155 

9,0% 25,3% 14,4% 24,0% 

3 66 194 98 119 

10,2% 30,1% 15,2% 18,4% 

4 78 206 93 95 

12,1% 31,9% 14,4% 14,7% 

5 32 92 70 40 

5,0% 14,3% 10,9% 6,2% 

6 43 90 63 34 

6,7% 14,0% 9,8% 5,3% 

7 27 45 33 15 

4,2% 7,0% 5,1% 2,3% 

8 29 46 29 13 

4,5% 7,1% 4,5% 2,0% 

Total 398 861 563 645 

61,7% 133,5% 87,3% 100,0% 

Tabela 36 

 

A tabela acima mostra a relação entre o número de crimes praticados e a classificação 

desses mesmos crimes. O número de castigos sofridos pelos estudantes/reclusos, oscila entre 

um e oito. Assim, a maior percentagem de reclusos que realizou crimes contra o indivíduo 

parece ter realizado pelo menos 4 crimes no total (12,1%). O mesmo acontece quanto aos 

crimes contra o património, que também parecem ter sido realizados em maior número por 

reclusos que acumulam 4 crimes (31,9%). Já o mesmo não acontece nos crimes contra a 

sociedade, nos quais os reclusos que mais os praticaram parecem acumular 3 crimes apenas 

(15,2%).  

De acordo com Becker o comportamento desviante, resulta não do acto cometido pelo 

transgressor, mas da sanção que a sociedade estabelece para esse tipo de comportamento. O 

desvio é o que se afasta da média, ou seja o que a sociedade estabeleceu como norma, e «não 

são motivações desviantes que produzem o comportamento desviante, mas ao inverso, é o 

comportamento desviante que produz a motivação desviante» (1985: 64). Neste jogo de 

interacções, o desviante que persiste nesta conduta vai adquirindo, cada vez, mais motivações 

desviantes. 

Observámos ainda qual seria a distribuição da quantidade de castigos sofridos pelos 

tipos de crimes praticados nos reclusos não estudantes (tabela 37). Encontramos então que, 

dentro dos reclusos que praticaram crimes contra o património ou contra a sociedade, a 

maioria sofreu apenas um castigo (46,6% e 29,2% respectivamente). Já os reclusos que 

cometeram crimes contra o indivíduo parecem contar, na sua maioria, pelos menos 2 castigos 

(19,3%).  
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 TIPO de CRIME  

 Indivíduo Património Sociedade Total 

1 70 174 109 128 

18,8% 46,6% 29,2% 34,3% 

2 72 140 94 97 

19,3% 37,5% 25,2% 26,0% 

3 30 101 61 52 

8,0% 27,1% 16,4% 13,9% 

4 12 49 30 29 

3,2% 13,1% 8,0% 7,8% 

5 12 33 9 22 

3,2% 8,8% 2,4% 5,9% 

6 9 26 14 18 

2,4% 7,0% 3,8% 4,8% 

7 10 31 15 15 

2,7% 8,3% 4,0% 4,0% 

8 3 4 5 5 

,8% 1,1% 1,3% 1,3% 

9 3 5 0 3 

,8% 1,3% ,0% ,8% 

10 1 2 3 1 

,3% ,5% ,8% ,3% 

11 4 8 2 3 

1,1% 2,1% ,5% ,8% 

Total 226 573 342 373 

60,6% 153,6% 91,7% 100,0% 

Tabela 37 

 

 

Analisámos também a relação entre os tipos de castigos aplicados e os tipos de crimes 

praticados pelos reclusos. A tabela 38 permite verificar que, em todos os tipos de castigos 

aplicados, são os reclusos que cometeram crimes contra o património quem mais os sofre.  

 

 Tipos de Castigos 

 

Repreensão 

Perda parcial 

ou total de 

concessões 

feitas 

Privação de recreio e 

de espectáculos por 

tempo não superior a 

dois meses 

Proibição de dispor do 

fundo disponível em 

proveito próprio por 

tempo não superior a 

três meses 

Internamento em 

quarto individual 

até um mês 

Internamento em 

cela disciplinar 

até um mês 

Indivíduo 126 15 0 49 305 2 

Património 355 36 4 106 859 10 

Sociedade 196 21 2 62 494 3 

Tabela 38 

 

Seguidamente apresentamos uma análise mais aprofundada relativamente ao número 

total de anos lectivos frequentados em função do tipo de castigos e das causas dos castigos.  
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  Tipo de Castigo 

  

Sem 

castigo Repreensão 

Perda 

parcial ou 

total de 

concessões 

feitas 

Proibição 

de dispor 

do fundo 

disponível 

em proveito 

próprio por 

tempo não 

superior a 

três meses 

Internamento 

em quarto 

individual 

até um mês 

Internamento 

em cela 

disciplinar 

até um mês 

Número total de 

anos lectivos 

frequentados 

1 ano lectivo 15 27 1 7 63 1 

2 anos 

lectivos 

21 26 5 11 93 3 

3 anos 

lectivos 

10 10 1 0 18 1 

Tabela 39 

 

A tabela 39 permite verificar que os reclusos que frequentaram a escola durante dois 

anos lectivos foram os que sofreram maior número de castigos. Em todas as situações a 

maioria foi punida com «Internamento em quanto individual até um mês». Esta é, aliás, a 

punição mais aplicada, o que é coerente com os dados que temos vindo a apresentar. Deve-se 

salientar a forte redução do número de castigos, por parte dos indivíduos que frequentaram a 

escola durante três anos. Nunca saberemos, em absoluto, se é resultado da acção 

disciplinadora e educativa da escola, mas é, concerteza, um indicador nesse sentido. 

 

 

  Causas dos castigos 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

Número total de anos lectivos frequentados 1 ano lectivo 15 1 6 3 40 0 0 0 28 8 6 7 

2 anos lectivos 21 3 6 1 45 1 4 4 34 21 10 9 

3 anos lectivos 10 0 0 0 18 0 1 0 7 1 2 1 

Tabela 40 

 
Legenda: 

a) Sem castigo  

b) Atitude nociva relativamente aos companheiros  

c) Linguagem injuriosa  

d) Jogos e outras actividades similares não consentidas pelo regulamento interno, ou a que o recluso não esteja 

autorizado  

e) Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos  

f) Actos obscenos ou contrários ao decoro  

g) Intimidação dos companheiros ou abuso grave relativamente aos mesmos  

h) Apropriação ou dano dos bens da administração  

i) Atitude ofensiva relativamente ao director, funcionários ou outras pessoas que entrem no estabelecimento, 

quer em virtude das suas funções, quer em visita 

j) Inobservância das ordens dadas ou atraso injustificado no seu cumprimento  

k) Instigação e participação em desordens, sublevações ou motins  

l) Contratos não autorizados pelo director com outros reclusos, funcionários ou pessoas estranhas ao 

estabelecimento 



101 

 

 

A análise desta tabela final permite-nos verificar que independentemente do número 

total de anos lectivos frequentados, a principal causa dos castigos dos estudantes/reclusos foi 

«Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não consentidos». Esta é a causa maioritária dos 

castigos para todos os reclusos. Esta realidade decorre de um conjunto de práticas 

comportamentais, como o consumo de estupefacientes, do uso do telemóvel, da posse de 

dinheiro, ou da aquisição irregular de objectos por troca ente os reclusos. A prática destas 

ilicitudes é muitas vezes resultante da necessidade de satisfação dos vícios como a droga, ou o 

tabaco, mas é também, nestas e outras situações, uma forma de provocação e desafio às regras 

e vigilância do sistema prisional. 
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Conclusões 

 

 «Horríveis caixas. Despersonalizam-me. O presídio 

é diferente…As celas velhas, embora sórdidas, têm 

personalidade…Habita-las e adaptas-te… ou elas se 

te adaptam». 

                                                              (J. Gomez Casas, 1970 In Gonçalves, 2000: 205) 

 

Este trabalho incide sobre o efeito da escola na disciplinação dos alunos reclusos no 

Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Após uma prática lectiva de vários anos a 

leccionar neste contexto, a escolha deste objecto de estudo foi a oportunidade de reflectir 

sobre a importância da escola no meio prisional. Os objectivos considerados são: 

- Apurar em que medida a escola contribui para a disciplina dos alunos/reclusos; 

- Contribuir para abrir novas perspectivas do ensino em meio prisional. 

Esta investigação pretendeu entender alguns fenómenos relativamente ao ensino 

prisional, e em balanço final há o reconhecimento evidente que os resultados dão algumas 

indicações importantes, mas nada mais que isso. Não permitem afirmar que a escola exerce 

uma acção decisiva na disciplinação dos alunos/reclusos em função dos dados obtidos, 

contudo, indicam uma ligeira melhoria de comportamento em relação aos reclusos não 

estudantes. Verifica-se que percentualmente a diferença de castigos entre os 

estudantes/reclusos e os restantes reclusos é favorável aos primeiros (56,9% - 58,7%), embora 

seja muito pouco significativa. No entanto é manifesta a tendência para haver menor número 

de castigos nos estudantes/reclusos, a partir da terceira punição. Constata-se ainda, que os 

alunos que frequentaram a escola durante três anos apresentam um número bastante mais 

reduzido de castigos, relativamente aos que frequentaram apenas um, ou dois anos. Será a 

influência da escola a razão de tal facto?  

Constata-se que o grupo etário [26-35] é o mais numeroso quer nos estudantes/reclusos, 

quer nos não/estudantes. Os indivíduos nesta faixa etária são os que cometeram maior número 

de crimes, são os que têm maior número de castigos, sendo a causa principal «Posse ou tráfico 

de dinheiro ou de objectos não consentidos». e o tipo de crime maioritário é contra o 

património. Tendo em consideração «que a grande maioria dos nossos reclusos está presa por 

estar directa ou indirectamente ligada ao consumo de estupefacientes» (Provedoria da Justiça, 

1996,1999 In Gonçalves, 2000: 197), e que a toxicodependência é responsável por muitos 

crimes contra o património, será que toda esta conjugação de factores, indiciará que esta faixa 

etária será a mais dependente do consumo de estupefacientes? 
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A evolução do sistema penal ao longo dos tempos mostra que numa primeira fase se 

elegia o corpo do condenado, severamente castigado, como o objecto da aplicação da lei. 

Mais tarde entende-se que o encarceramento dos criminosos, e o consequente afastamento da 

sociedade, era o caminho adequado. Finalmente, considera-se que o isolamento dos 

criminosos da sociedade não é suficiente, é preciso reeducá-los para que saibam viver em 

liberdade 

Tendo em consideração o pressuposto anterior, em 1979 os Ministérios da Educação e da 

Justiça, assinaram um protocolo para assegurar o ensino nas prisões portuguesas. Expressa-se 

assim, a firme vontade de combater o baixo nível de escolaridade dos reclusos, e 

simultaneamente, acredita-se no importante contributo que a escola pode desempenhar na 

socialização e posterior reintegração do indivíduo na sociedade. A instituição prisional é 

repressiva e autoritária, e tem como propósito disciplinar os seus utentes, mas também 

contribuir para a sua transformação, ou seja, proporcionar-lhes a aquisição de competências 

que potenciem uma vida em liberdade e o exercício de uma plena cidadania. Algumas práticas 

que as prisões desenvolvem como o trabalho, ou o ensino, são instrumentos que favorecem 

essas pretensões. A ocupação do tempo, a disciplina que os horários escolares impõem, o 

respeito pelo cumprimento de regras, o convívio aberto entre os reclusos e com os 

professores, o reconhecimento do indivíduo enquanto indivíduo numa relação social de 

igualdade, o direito de expressar livremente a sua opinião sem qualquer constrangimento, a 

possibilidade de adquirirem conhecimentos e competências que favorecem a vida em 

reclusão, e sobretudo, favorecem a capacidade de reintegração social, tornam a escola num 

espaço de inclusão num contexto de exclusão. 

Apesar do reconhecimento expresso anteriormente, há muitos condicionalismos que 

limitam a acção da escola naquele contexto. A prisão, de acordo com as suas funções, orienta-

se por um conjunto de normas rígidas e repressivas sobre os internos, acabando por atingir 

directa, ou indirectamente a escola e o seu funcionamento. Nestas instituições existe um 

horário estabelecido para as diferentes actividades ao longo do dia. A inflexibilidade dos 

horários interfere muitas vezes com o regular funcionamento das aulas, e de forma mais 

acentuada, no último bloco de aulas da manhã e da tarde. É importante realçar que os reclusos 

dispõem de limitadas condições de estudo, pois muitos deles não têm celas individuais, e a 

partilha de um espaço reduzido interfere negativamente na capacidade de concentração e 

realização das actividades lectivas. No Inverno, dada a ausência de aquecimento nas celas, 

vêem ainda mais reduzidas as condições de trabalho. 
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Por outro lado, os reclusos acabam por ter pouco tempo para tratar dos vários assuntos 

que necessitam, como obter informações da sua situação processual, julgamentos pendentes, 

visitas de familiares, saídas precárias, consultas médicas, consultas de psicologia, resolver 

aspectos burocráticos e normativos nos serviços administrativos, ou questões relacionadas 

com os técnicos de reeducação, mas também a execução de tarefas rotineiras, como cortar o 

cabelo, ou comprar na cantina (loja na prisão onde podem comprar produtos de higiene e 

alguns alimentos) os produtos que necessitam. Conciliar os horários escolares com a 

resolução dos problemas pessoais, determina muitas vezes por parte dos alunos, a não 

comparência às aulas, dada a sobreposição e falta de flexibilidade dos horários prisionais. 

Pese embora a colaboração institucional entre a prisão e a escola, há barreiras que se 

mantêm inalteradas, pois como refere Redondo «reconhecer a importância socializadora da 

educação não implica que seja fácil o ensino nas prisões. A aplicação de muitos planos 

educativos bem-intencionados, foram rejeitados por causa da rigidez administrativa e pela 

desmotivação dos internos» (1990: 49,50). Dada a escassez de estudos sobre o papel da 

educação e formação nas prisões portuguesas, não competiria aos investigadores das ciências 

da educação debruçarem-se sobre esta problemática? 

Os professores que leccionam no meio prisional, não tiveram nenhuma formação 

adequada àquele contexto e à sua especificidade. Por inadaptação e desconhecimento da 

realidade em que se encontram, poderão transportar os métodos pedagógicos e a metodologia 

do ensino regular adequado a crianças e jovens para o ensino de adultos em reclusão, 

desvirtuando-o da sua essência. A experiência e a necessidade de adequar as estratégias à 

situação, ajudam a ultrapassar as dificuldades iniciais. Contudo, perguntar-se-á porque razão 

não existe formação específica para os professores que leccionam naquele contexto? Quem 

desenvolveria tal formação? A prática lectiva em meio prisional apresenta para alguns 

professores também uma barreira psicológica, pois o horário é de aceitação obrigatória, e são 

confrontados com a imposição de trabalhar num contexto que não desejam, porque 

desconhecido e assustador. Como a motivação é fundamental para o desempenho de qualquer 

tarefa, não seria mais benéfico o professor ser atempadamente preparado para conhecer a 

realidade prisional e assim, sentir-se motivado para o novo desafio? 

  Desde o ano lectivo 2008/09 por decisão ministerial, os cursos das Novas 

Oportunidades substituíram nas prisões, o sistema de Ensino Recorrente. Os cursos de 

Educação e Formação de Adultos (EFA), com a duração de dois anos possibilitam a aquisição 

de formação profissional em várias áreas, e com a duração de um ano, concedem diplomas 

equivalentes ao 6º ano (EFA B2), 9º ano (EFA B3), ou 12º (EFA Secundário).  O Referencial 
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de Aprendizagem, enquanto suporte teórico destes cursos, evidencia as características, 

funções, finalidades e estratégias de implementação que estão subjacentes à filosofia deste 

modelo de ensino e formação. Visto tratar-se da educação de adultos, é valorizada a 

experiência e os conhecimentos adquiridos, assemelhando-se a uma transferência da aplicação 

dos conhecimentos a novas situações. Salienta a autonomia do aluno/formando na procura do 

conhecimento, devendo o professor/formador ser apenas o orientador, o facilitador da 

aprendizagem. 

Os cursos EFA foram planeados para a educação de adultos em liberdade, e não para 

quem está em reclusão. Esta diferença é fundamental para uma correcta e plena concretização 

dos objectivos desta modalidade de ensino. A sua transposição para o meio prisional é 

incongruente com a realidade daquele contexto, porque os alunos/reclusos não dispõem dos 

mesmos recursos e das mesmas condições de trabalho. Os reclusos também neste caso são 

alvo de discriminação, pois como afirma Bourdieu (2008), a desigualdade é tomar por igual 

quem é diferente. 

Por motivos de segurança, as condições de acesso à informação no meio prisional estão 

fortemente condicionadas, ou proibidas como é o caso da Internet. Visto que este modelo de 

ensino não tem um programa definido, mas apenas unidades temáticas nos cursos EFA B3, 

que interligam com o Tema de Vida escolhido, e Núcleos Geradores com vários temas no 

Secundário, exigem que a informação seja procurada de acordo com o tema em estudo. Na 

prisão são os professores que têm de procurar a informação e fornecê-la em fotocópias aos 

alunos. Nestas condições como se salvaguarda o princípio da autonomia do aluno e o ensino 

pela descoberta? A prisão debate-se com algumas contradições, por um lado tem como fim a 

ressocialização do recluso, sendo a escola um desses instrumentos, mas por outro lado, na 

época de plena afirmação das Tecnologias de Informação e Comunicação, o uso total destas 

ferramentas é interdito, acentuando a infoexclusão destes indivíduos, e limitando de alguma 

forma o campo de trabalho, uma vez em liberdade. Não haverá um processo de aceder à NET, 

de forma limitada de acordo com as necessidades dos cursos em formação, e controlada pela 

instituição prisional? 

Os cursos EFA não são uma modalidade de ensino e formação adequados à 

especificidade do meio prisional. A legislação estabelece que o limite de faltas permitido é 

dez por cento do total das horas do curso. Nas prisões há vários factores que acentuam a falta 

de assiduidade, nomeadamente a mobilidade a que estão sujeitos, a resultante da instabilidade 

emocional e psicológica decorrente da reclusão, sendo as mais comuns segundo Gonçalves 

(2000) a ansiedade e a depressão, a falta de flexibilidade dos horários, além da desmotivação 
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dos alunos. A formação dos cursos EFA corresponderá às necessidades dos reclusos? 

Redondo (1990) afirma que compete às ciências sociais apresentar propostas que contribuam 

para melhorar o ensino nas prisões, nomeadamente apurar quais os conteúdos mais indicados 

para serem ensinados, quais os conhecimentos que seriam de maior utilidade para a reinserção 

social, e o desenvolvimento de estratégias conducentes à motivação e participação dos 

reclusos nas actividades propostas. 

A instituição prisional tem como finalidade conseguir a transformação do indivíduo, 

para que consiga reintegrar-se na sociedade. Para almejar tal desiderato procura ocupar os 

reclusos nos mais variados trabalhos que a prisão dispõe. Alguns reclusos, em função do seu 

comportamento não conseguem arranjar emprego, funcionando a escola como o último 

recurso. Visto que a escola aceita todos aqueles que cumpram os requisitos previstos na lei, 

sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito, está sujeita a conter no seu seio, 

indivíduos com um percurso disciplinar problemático dentro do meio prisional. A escola, 

neste sentido sofre de alguma desvantagem, porque não escolhe os seus elementos, e aceita os 

excluídos noutros lugares. Até à entrada em vigor dos cursos EFA (agora não acontece porque 

recebem bolsa de formação), ou seja, abrange ainda o primeiro ano desta investigação, era 

frequente os responsáveis pela segurança, ou pela direcção da prisão, aliciarem os 

alunos/reclusos com melhor comportamento para trabalhar (recebiam 60.00 euros, contra 

apenas 25.00 euros na escola) em locais necessitados. Pelos motivos aludidos, e também 

porque os reclusos têm consciência que a frequência da escola pode influir na obtenção de 

medidas de flexibilidade, faz com que alguns reclusos vão para a escola, não com a convicção 

de aprender, mas porque não têm alternativa. Esta realidade é um factor de desmotivação, e 

deste modo, a escola vê reduzida a sua capacidade de agir sobre estes indivíduos. 

 Para obter um conhecimento mais abrangente e mais profundo, será necessário o 

recurso a mais que um método de pesquisa. Neste trabalho, dada a escassez de tempo, o limite 

de páginas estabelecidas, e a inexperiência do pesquisador, tal não era possível. A 

metodologia utilizada apresenta limitações, mas nenhum método consegue atingir a totalidade 

do conhecimento. 

Para a realização de um estudo profundo capaz de produzir um conhecimento científico 

validado será necessária uma metodologia mais variada, e se possível, uma equipa 

multidisciplinar que permita estudar valências importantes na prisão como a escola, serviços 

de psicologia ou de saúde, que têm um peso muito significativo na evolução das relações que 

se estabelecem naquele contexto. O meio prisional é uma área de grande complexidade que 

encerra uma atmosfera de relações, envolvências e sentimentos que reclama da sociedade uma 
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maior abertura à sua especificidade, para que em resultado de um melhor conhecimento se 

possa reforçar uma acção preventiva em vez de remediadora. 

Este trabalho é inconclusivo, no entanto, a sua maior importância não estará relacionada 

com a investigação em si própria, mas com a sensibilização que esta problemática poderá 

suscitar para futuras investigações. Saliente-se que é um tema muito pouco estudado, e um 

melhor conhecimento das prisões e da multiplicidade de relações que se estabelecem nesse 

meio, proporcionaria um melhor conhecimento da sociedade, na convicção de que uma é o 

reflexo da outra. 

Se este ensaio conseguir abrir pistas de investigação, campos de reflexão, curiosidade 

científica por este tema, estará a dar um pequeno contributo para que se aprofundem os 

conhecimentos sobre o ensino nas prisões e toda a sua envolvência. É evidente que este tema 

está totalmente aberto e necessitado de novas e mais detalhadas investigações, e caberá, por 

certo, aos professores, sociólogos, psicólogos e investigadores das ciências da educação, a 

promoção de tais iniciativas, no sentido de aprofundar o conhecimento numa área nebulosa da 

sociedade portuguesa. Tal contributo não seria decisivo para a implementação de novas 

estratégias de reabilitação dos indivíduos reclusos? 
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ANEXO 

 

 

Variáveis Label Medida 
Missing 

Values 

Número Recluso Número do Recluso Scale  

Recluso/ Estudante O recluso é/não é estudante Ordinal 9 

Anos Lectivos Os anos lectivos em que o recluso estudou Ordinal 9 

Nº  Anos Lectivos Número total de anos lectivos frequentados Ordinal 9 

Idade Recluso Idade dos reclusos Scale 999 

Anos Prisão Os anos em que o recluso esteve preso Ordinal 9 

Nº Anos de Prisão Número total de anos em que esteve preso Ordinal 9 

Tipo de Crime1 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

Tipo de Crime2 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

Tipo de Crime3 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

Tipo de Crime4 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

Tipo de Crime5 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

TipodeCrime6 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

TipodeCrime7 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

TipodeCrime8 Tipo de crime cometido Ordinal 99 

Nº Total Crimes Número total de crimes praticados Scale 99 

Habilitações Habilitações do recluso Scale 99 

Pais de Origem País de origem do recluso Ordinal 99 

Reincidência Reincidência do recluso Ordinal 9 

Nº Total Castigos Número total de castigos Scale 99 

Causa Castigo1 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo1 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo1 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo1 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo2 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo2 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo2 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo2 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo3 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo3 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo3 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo3 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo4 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo4 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo4 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo4 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo5 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo5 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo5 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo5 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 
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Causa Castigo6 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo6 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo6 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo6 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo7 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo7 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo7 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo7 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo8 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo 8 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo8 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo8 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo9 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo9 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo9 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo9 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo10 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo10 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo10 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo10 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Causa Castigo11 Causa do castigo Ordinal 9 

Duração Castigo11 Dias de duração do castigo Scale 999 

Tipo Castigo11 Tipo de castigo aplicado Ordinal 99 

Data Castigo11 Data em que o castigo foi aplicado Scale . 

Idade2 Idade Recodificada Scale  

Habilitações  2 Habilitações Recodificada Scale  

CAST1 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST2 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST3 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST4 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST5 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST6 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST7 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST8 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST9 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST10 Datas de castigos Recodificadas Scale  

CAST11 Datas de castigos Recodificadas Scale  

TIPCRIM1 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM2 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM3 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM4 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM5 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM6 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM7 Tipo crime recodificado Scale  

TIPCRIM8 Tipo crime recodificado Scale  
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Tabela a - Variáveis 

 

Valores das variáveis 

Value Label 

Recluso/Estudante 0 Não Estudante 

1 Estudante 

Anos Lectivos 

e 

Anos Prisão 

 

1 2007 

2 2008 

3 2009 

4 2007 e 2008 

5 2008 e 2009 

6 2007 e 2009 

7 2007 e 2008 e 2009 

Nº Anos Lectivos 

e 

Nº Anos Prisão 

1 1 ano lectivo 

2 2 anos lectivos 

3 3 anos lectivos 

Tipo de Crime 1 

até 

Tipo de Crime 8 

0 Sem crime 

1 Homicídio 

2 Homicídio na forma tentada 

3 Roubo qualificado 

4 Roubo 

5 Furto qualificado 

6 Furto 

7 Violação 

8 Abuso sexual de crianças 

9 Associação criminosa 

10 Tráfico de estupefacientes 

11 Burla 

12 Falsificação de documentos 

13 Violência doméstica 

14 Furto e uso de veículo 

15 Condução sem habilitação legal 

16 Evasão 

17 Receptação 

18 Ofensas à integridade física 

19 Coacção 

20 Extorsão 

21 Dano 

22 Detenção de arma ilegal 

23 Rapto 

24 Desobediência 

25 Resistência 

26 Falsas declarações 

27 Ameaças 
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28 Condução perigosa 

29 Violação de domicílio 

30 Substâncias explosivas 

31 Incêndio 

32 Moeda falsa 

33 Tráfico de actividades ilícitas 

34 Violência 

35 Injúrias 

36 Profanação de cadáver 

37 Sequestro 

38 Identidade falsa 

39 Branqueamento de capitais 

40 Abuso de confiança 

41 Corrupção activa 

42 Usurpação de funções 

43 Perturbação de funcionamento de órgão institucional 

44 Homicídio por negligência 

45 Condução sob efeito de álcool 

46 Homicídio qualificado 

47 Roubo agravado 

48 Furto com violência 

49 Tráfico de menor gravidade 

50 Tráfico de estupefacientes agravado 

51 Roubo na forma tentada 

52 Coacção grave 

53 Furto qualificado na forma tentada 

54 Burla qualificada 

55 Fraude fiscal 

56 Ofensa à integridade física qualificada 

57 Favorecimento pessoal 

58 Furto de uso 

59 Burla informática 

60 Burla na forma tentada 

61 Homicídio qualificado na forma tentada 

62 Injúria agravada 

63 Violação agravada 

64 Coacção sexual 

65 Rapto agravado 

66 Roubo com violência 

67 Cheques sem provisão 

68 Coacção na forma tentada 

69 Dano qualificado 

70 Violação de correspondência 

71 Contraordenação 
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72 Deserção 

73 Ofensa à integridade física agravada 

74 Maus tratos a menores 

75 Arrombamento 

76 Atentado ao pudor 

77 Ocultação de cadáver 

78 Desobediência qualificada 

79 Extorsão 

Habilitações 0 Nada consta 

1 1º ano 

2 2º ano 

3 3º ano 

4 4º ano 

5 5º ano 

6 6º ano 

7 7º ano 

8 8º ano 

9 9º ano 

10 10º ano 

11 11º ano 

12 12º ano 

13 Frequência Universitária 

14 Licenciatura 

15 Analfabetos 

Pais de Origem 1 Portugal 

2 Brasil 

3 Cabo Verde 

4 Espanha 

5 França 

6 Guiné 

7 Moçambique 

8 Moldávia 

9 Ucrânia 

Reincidência 0 Não 

1 Sim 

Causa Castigo1 

até 

Causa Castigo11 

0 Sem castigo 

1 Negligência na limpeza e na ordem da sua pessoa ou 

do seu quarto de internamento 

2 Abandono injustificado do lugar que aos mesmos 

tiver sido destinado 

3 Incumprimento voluntário das obrigações laborais 

4 Atitude nociva relativamente aos companheiros 

5 Linguagem injuriosa 
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6 Jogos e outras actividades similares não consentidas 

pelo regulamento interno, ou a que o recluso não 

esteja autorizado 

7 Simulação de doença 

8 Posse ou tráfico de dinheiro ou de objectos não 

consentidos 

9a Comunicação fraudulenta com o exterior ou, em 

caso de isolamento, com o interior 

10 Actos obscenos ou contrários ao decoro 

11 Intimidação dos companheiros ou abuso grave 

relativamente aos mesmos 

12 Apropriação ou dano dos bens da administração 

13 Atitude ofensiva relativamente ao director, 

funcionários ou outras pessoas que entrem no 

estabelecimento, quer em virtude das suas funções, 

quer em visita 

14 Inobservância das ordens dadas ou atraso 

injustificado no seu cumprimento 

15 Instigação e participação em desordens, sublevações 

ou motins 

16 Contratos não autorizados pelo director com outros 

reclusos, funcionários ou pessoas estranhas ao 

estabelecimento 

17 Evasão 

18 Factos previstos na lei como crime 

Tipo Castigo1 

até TipoCastigo11 

0 Sem castigo 

1 Repreensão 

2 Perda parcial ou total de concessões feitas 

3 Privação de recreio e de espectáculos por tempo não 

superior a dois meses 

4 Proibição de beber vinho ou cerveja por tempo não 

superior a três meses 

5 Proibição de dispor do fundo disponível em proveito 

próprio por tempo não superior a três meses 

6 Reversão do fundo disponível para o fundo de 

reserva por tempo não superior a três meses 

7 Perda de coisas e dinheiro na sua posse em 

contravenção das normas regulamentares, dando-se 

o destino que estas determinarem 

8 Internamento em quarto individual até um mês 

9 Internamento em cela disciplinar até um mês 

Tabela b - Valor 
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 Respostas 

N Percent 

Dias de Castigo 0 254 23,9% 

2 69 6,5% 

3 127 12,0% 

4 26 2,5% 

5 138 13,0% 

6 11 1,0% 

8 173 16,3% 

9 1 ,1% 

10 49 4,6% 

12 20 1,9% 

15 128 12,1% 

17 1 ,1% 

18 1 ,1% 

20 38 3,6% 

25 17 1,6% 

30 5 ,5% 

90 1 ,1% 

120 2 ,2% 

 Total 1061 100,0% 

Tabela d – duração dos castigos 
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