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RESUMO 
 

 O presente estudo irá debruçar-se sobre o direito à educação como um direito 

fundamental dos reclusos, percebendo de que forma é que a educação e o ensino em ambiente 

prisional poderão representar um caminho para a ressocialização. 

 O recluso, ao ingressar num estabelecimento prisional, vê-se privado do seu direito 

fundamental à liberdade, mas adquire um estatuto jurídico que lhe garantirá a proteção dos seus 

direitos enquanto cidadão. O objetivo que norteou o nosso trabalho foi precisamente conhecer 

as limitações e restrições a que o recluso poderá estar sujeito, designadamente no que diz 

respeito ao seu direito fundamental à educação. A pena privativa da liberdade tem uma 

finalidade essencialmente ressocializadora e nesse seguimento, vamos analisar de que forma é 

que o exercício do direito à educação nas prisões é visto como uma técnica de ressocialização 

no tratamento prisional. Finalmente serão apresentados alguns dados sobre a educação em 

contexto prisional em Portugal, por forma a analisar o panorama atual.   

 

Palavras-Chave: direitos fundamentais, direito à educação, recluso, educação na prisão, 

finalidades da pena de prisão, reinserção social.  

ABSTRACT 
 

The present study will address the right to education as a fundamental right of prisoners 

and its impact as a path for resocialization. 

A prisoner upon entering a correctional facility is deprived of his fundamental right to 

liberty but acquires a legal status that will guarantee the protection of his rights as a citizen. The 

objective that guided our work was to know the limitations and restrictions to which the prisoner 

may be subject to, specifically with regard to his fundamental right to education. The 

deprivation of liberty has an essentially resocializing purpose and in regard to this, we are going 

to analyze how the exercise of the right to education in correctional facilities is seen as a method 

of resocialization in prison treatment. Lastly we will present some actual data on prison 

education in Portugal in order to analyze the current national scenario. 

 

Keywords: fundamental rights, right to education, prisoner, education in prison, purposes of 

the prison sentence, social reintegration. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

APEnP – Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 
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DGSP – Direção Geral dos Serviços Prisionais 

DL – Decreto-Lei  

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos 

EFA – Educação e Formação de Adultos 

EnP – Educação nas Prisões 
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RGEP – Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais 
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TEDH – Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
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Introdução 
 
 
 Todos os cidadãos, incluindo os que se encontram em cumprimento de penas privativas 

de liberdade, beneficiam dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, assim como, 

ficam adstritos aos deveres fundamentais. Cumpre ao Estado a adoção de medidas de proteção 

e efetivação dos direitos fundamentais – de todos eles, sejam direitos liberdades e garantias, 

sejam direitos económicos, sociais e culturais.  

 No presente trabalho iremos focar a nossa atenção no acesso à educação e ao ensino por 

parte dos reclusos, sendo que será objeto de estudo a justiça penal e não a justiça juvenil. A 

relevância do presente estudo prende-se com a inevitável posição de fragilidade do recluso, que 

vai desembocar na urgência de se investir na proteção dos direitos destes através da prestação 

de um tratamento prisional mais eficiente e digno, assente na proteção efetiva dos direitos 

fundamentais.  

 Parte-se do pressuposto, constitucionalmente amparado, de que os reclusos mantêm a 

titularidade de direitos fundamentais, ainda que se reconheça que o exercício destes em 

contexto prisional está exposto a específicas restrições. O direito à educação, que representa 

um direito fundamental, deverá, assim como os demais, ser respeitado, mas também garantido 

pelo Estado a todos os cidadãos, designadamente, aos que se encontram em cumprimento de 

penas privativas da liberdade, em estabelecimentos prisionais.  

 Acresce que, como veremos, o acesso à educação em contexto prisional pode ter 

impacto no próprio processo ressocialização, impacto este que nos interessa discutir. Sendo um 

trabalho que parte de uma perspetiva jusfundamental sobre os direitos dos reclusos, abre-se a 

uma abordagem interdisciplinar, destinada a enriquecer a compreensão do direito fundamental 

aqui em causa no específico contexto de análise.  

 Para atingirmos o nosso objetivo, no Capítulo I, intitulado A problemática dos Direitos 

Fundamentais dos Reclusos, iremos debruçar-nos sobre o estatuto jurídico que é conferido ao 

recluso, no período de reclusão, e que lhe garantirá a proteção dos seus direitos enquanto 

cidadão. 

 No Capítulo II, intitulado O Direito à Educação dos Reclusos, iremos identificar alguns 

fatores que podem funcionar como bloqueios práticos na efetivação do acesso ao ensino na 

prisão, tais como a sobrelotação dos estabelecimentos, a falta de recursos, a falta de 

equipamentos, a falta de atenção dos poderes públicos, a falta de sensibilidade dos agentes 
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penitenciários e a deficiente formação dos professores ou desadequação de programas às 

expectativas dos alunos. A base do presente estudo assenta numa abordagem interdisciplinar, 

pelo que, no Capítulo II iremos identificar alguns fatores que podem funcionar como bloqueios 

práticos na efetivação do acesso ao ensino na prisão, tais como a sobrelotação dos 

estabelecimentos, a falta de recursos, a falta de equipamentos, a falta de atenção dos poderes 

públicos, a falta de sensibilidade dos agentes penitenciários e a deficiente formação dos 

professores ou desadequação de programas às expectativas dos alunos.  

 No Capítulo III, intitulado A Educação nas prisões e a ressocialização, faremos uma 

abordagem à liberdade do indivíduo relacionando-a com as finalidades da pena de prisão. 

Posteriormente, iremos estabelecer uma relação entre a educação de reclusos e a 

ressocialização. Por último, apresentaremos alguns dados recolhidos pela Direção Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais quanto à educação em ambiente prisional, o que nos permitirá 

fazer uma análise do panorama atual.  

 A presente dissertação tem por fim contribuir para densificar o direito fundamental do 

recluso à educação e perceber se, e em que medida, a educação em contexto prisional é de facto 

relevante no processo de ressocialização do recluso, ou se, pelo menos, ameniza os efeitos 

negativos da privação da liberdade, assim procurando iluminar a especificidade assumida pelo 

direito fundamental à educação em contexto prisional.  
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Capítulo I – A Problemática dos Direitos Fundamentais dos Reclusos 
 

1. O Direito à Educação como um Direito Fundamental 

 No presente estudo debruçamo-nos sobre o direito à educação dos reclusos, como direito 

fundamental, cuja proteção resulta do artigo 73º e seguintes da Constituição da República 

Portuguesa (doravante, CRP). O direito à educação está intimamente relacionado com o direito 

ao ensino, na medida em que este último representa, muito resumidamente, a expressão prática 

e institucional da educação. O direito à educação é abordado na sua vertente de direito de acesso 

ao ensino, plasmada no artigo 74º da CRP, mas também nas suas dimensões de liberdade de 

aprender e ensinar, previstas no artigo 43º da CRP.   

 A CRP reconhece um conjunto de direitos e deveres fundamentais sob os quais se rege 

a sociedade portuguesa. Conforme melhor esclarece J. J. Gomes Canotilho (1983, p.460), “O 

princípio geral nesta matéria é o de que, salvo as excepções constitucionais ou 

constitucionalmente autorizadas, os direitos fundamentais são “direitos de todos”, são “direitos 

humanos” e não apenas direitos dos cidadãos portugueses.”. 

 Nos finais do século XVIII deu-se o triunfo dos direitos fundamentais, designadamente 

com a sua consagração política, como refere J. C. Vieira de Andrade (2009, p.51). Nas palavras 

do mesmo autor, os direitos fundamentais surgiram, “como liberdades, esferas de autonomia 

dos indivíduos em face do poder do Estado, a quem se exige que se abstenha, quanto possível, 

de se intrometer na vida económica e social, como na vida pessoal”. Os direitos fundamentais 

são o espelho da posição ativa de cada pessoa na sociedade e segundo Jorge Miranda (2016, 

p.229-230) esta posição ativa implica a verificação de três pressupostos, sendo o primeiro o 

facto de os direitos fundamentais estarem dependentes de um reconhecimento da autonomia 

dos cidadãos face ao poder político, o segundo pressuposto diz respeito ao facto de que não há 

verdadeiros direitos fundamentais sem Estado que os respeite e que os proteja, ou seja, sem 

uma comunidade política integrada e, como terceiro e último pressuposto, refere o Autor que 

não há direitos fundamentais sem constituição.   

 Os direitos fundamentais podem ser definidos a partir de uma visão positivista, em que 

a sua definição é feita através da sua inclusão em um texto constitucional, acompanhando J. J. 

Gomes Canotilho (2003, p.377) “(...) os direitos fundamentais são-no enquanto tais, na medida 

em que encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se derivam 

consequências jurídicas.” Segundo o mesmo Autor (2003, p.378), os direitos fundamentais 
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resultam de um processo de constitucionalização que se consubstancia na “incorporação de 

direitos subjetivos do homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu 

reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador ordinário.”. 

 Todos e quaisquer direitos fundamentais são, antes de mais, direitos humanos/do 

homem. E qualificam-se especificamente como direitos fundamentais os que estão previstos na 

constituição. Segundo J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (2007, p.240) os direitos 

humanos/do homem distinguem-se dos direitos fundamentais porque estes últimos estão 

positivados na constituição e, por sua vez, os direitos humanos são direitos de todos 

independentemente da sua posição jurídica. Em todo o caso, os direitos fundamentais e os 

direitos humanos perfilham dos mesmos valores éticos, designadamente, a justiça e a igualdade, 

e têm ambos como finalidade a proteção da dignidade humana, tal como defendem B. N. 

Oliveira, C. M. Gomes e R. P. Santos (2015, p.32). 

 Para vários Autores, assim como resulta da própria CRP, a principal divisão dos direitos 

fundamentais estabelece-se entre os direitos liberdades e garantias e os direitos económicos, 

sociais e culturais. J. C. Vieira de Andrade (2009, p.172) afirma que essa é sem dúvida a 

principal clivagem nos direitos fundamentais. O próprio texto constitucional estatui essa 

dualidade, na medida em que, apesar de considerar tanto os direitos liberdades e garantias como 

os direitos económicos, sociais e culturais como direitos fundamentais, apenas os primeiros 

beneficiam do regime específico dos direitos liberdades e garantias, previsto nos artigos 18º e 

19º da CRP.  

 Segundo Jorge Miranda (2016) muitos Autores apenas consideram como direitos 

fundamentais as liberdades e garantias, relegando os direitos sociais para a área das imposições 

dirigidas ao legislador ou para a das garantias institucionais. Parafraseando Jorge Miranda 

(2016, p.252), “da ótica do Estado social de Direito, sejam quais forem as interpretações e 

distinções conceituais, não pode negar-se a ambas as categorias de direitos a qualificação como 

direitos fundamentais.” 

 Relativamente ao dualismo supra exposto, na classificação dos direitos fundamentais, 

A. Salgado Matos (2010, p.403) defende a ideia de que não é possível efetuar-se uma distinção 

cortante entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, 

designadamente ao nível do objeto ou do conteúdo dos direitos. Como esclarece o Autor (2010, 

p.401) os direitos, liberdades e garantias “(...) são essencialmente direitos pessoais e políticos, 

mas também o são alguns direitos económicos, sociais e culturais;”, assim como, também há 



 10 

direitos, liberdades e garantias que visam a proteção de bens jurídicos institucionais e não 

pessoais. Ou seja, A. Salgado Matos (2010, p.401) entende que não poderá afirmar-se que os 

direitos económicos, sociais e culturais são alheios a uma vertente subjetiva que advém do 

próprio princípio da dignidade da pessoa humana, designadamente no caso de direito à saúde e 

do direito ao ensino. Assim como, não é de aceitar o entendimento de que os direitos, liberdades 

e garantias não incidem sobre bens de cariz económico, social ou cultural.  

 A. Salgado Matos (2010, p.398) procurou apresentar uma dogmática unitária dos 

direitos fundamentais, indicando o direito ao ensino, como a ilustração ideal desta dogmática 

entre os direitos, liberdade e garantias e os direitos económicos, sociais e culturais. O artigo 73º 

da CRP prevê o direito à educação, à cultura e à ciência e segundo este Autor (2010, p.420) 

“[d]o artigo 73º resulta que o direito ao ensino é uma das formas de efetivação do direito à 

educação (nº 2) e do direito à cultura (nº 3). Uma vez que integra o conteúdo destes dois 

direitos.” A par da vertente de direito social inerente ao direito ao ensino, está a ligação deste 

direito às liberdades de aprender e ensinar, plasmados no artigo 43º da Constituição. Desta 

forma, compreende-se facilmente que o direito ao ensino é um dos direitos que melhor reflete 

a dogmática unitária dos direitos fundamentais, defendida por A. Salgado Matos. 

 Não obstante, a tendência natural parece ser a da diferenciação entre os direitos, 

liberdades e garantias e os direitos económicos, sociais e culturais. Quanto a isto, 

acompanhamos o entendimento de Jorge Reis Novais (2010, p.267) de que apenas se deverá 

pender para uma diferenciação entre os direitos de liberdade e os direitos sociais quando a uma 

dogmática unitária desses direitos não seja possível. Na medida em que, conforme esclarece o 

Autor (2010, p.267) que aquilo que é dogmaticamente aplicável aos direitos de liberdade é, 

igualmente, aplicável aos direitos sociais, designadamente, nas várias modalidades e dimensões 

desses direitos e encontram os mesmos condicionamentos.  

 Acompanhando o entendimento de Jorge Reis Novais (2010, p.269) a dogmática dos 

direitos fundamentais permite que se trate conjuntamente os direitos de liberdade e os direitos 

sociais e, em todo o caso, deve permitir que se atenda às “características que, realmente, 

determinam diferenças significantes na densidade e nas margens do regime de controlo judicial 

dos eventuais incumprimentos dos poderes públicos.”  

 Como veremos abaixo, todos os cidadãos, incluindo os que se encontram em 

cumprimento de penas privativas de liberdade, beneficiam dos direitos fundamentais 

constitucionalmente previstos, assim como, ficam adstritos aos deveres fundamentais. No 
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exercício do poder executivo, legislativo e judicial, cumpre ao Estado a adoção de medidas de 

proteção e efetivação dos direitos fundamentais – de todos eles, sejam direitos liberdades e 

garantias, sejam direitos económicos, sociais e culturais.  

 O direito à educação, que representa um direito fundamental, constitucionalmente 

consagrado deverá, assim como os demais, ser garantido pelo Estado a todos os cidadãos.  

 No presente trabalho iremos focar a nossa atenção no acesso à educação e ao ensino por 

parte dos reclusos. Ora, o direito à educação integra o quadro dos direitos sociais e na esteira 

do que entende Jorge Reis Novais (2010, p.42), os direitos sociais implicam uma determinada 

atuação prestadora por parte do Estado.  

 A problemática dos direitos dos reclusos remete-nos para a problemática das relações 

especiais de poder, que devem integrar o conjunto de fundamentos para as limitações aos 

direitos fundamentais, como refere Jorge Reis Novais (2003, p.510-511).  

 Como teremos oportunidade de desenvolver infra, as relações especiais de poder são 

entendidas pela doutrina de inúmeras formas, para Jorge Reis Novais (2003, p.511-512) são 

situações em que “(...) o Estado (Administração) e os cidadãos que as integram se relacionam 

de forma especialmente reforçada dos poderes do Estado e da correspondente sujeição ou 

dependência do indivíduo quando comparadas com a chamada relação geral de poder, ou seja, 

a relação comum Estado/cidadão.” Como bem salientou Jorge Reis Novais (2003, p.515) a 

Constituição consagra expressamente algumas possibilidades de restrição a direitos 

fundamentais, designadamente, no caso dos militares e no caso dos reclusos. No caso dos 

reclusos, de que cura este trabalho, procurar-se-á que estes mantenham o exercício dos seus 

direitos, na medida do possível, atenta a decisão judicial que lhes foi aplicada.  

 Sempre se dirá, em última análise, que cumpre ao Estado a efetivação do direito à 

educação e a criação de limites à sua restrição, partindo-se, sempre e em todo o caso, do 

princípio de que os reclusos depois de ingressarem no estabelecimento prisional, onde vão 

cumprir a pena privativa da liberdade, mantêm todos os direitos fundamentais que são inerentes 

à sua condição de cidadão e que se encontram previstos na Constituição. Evidentemente, com 

as limitações impostas pela própria pena de prisão, que, ainda assim, terão de estar previstas na 

lei, designadamente, no Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade 
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(doravante, CEP)1. Conforme consta do artigo 6º do CEP, o recluso, para além das limitações 

impostas pela própria sentença condenatória, fica também sujeito às limitações impostas nos 

termos e limites do CEP, por razões de ordem e de segurança do estabelecimento prisional. 

 

2. Direitos fundamentais e estatutos especiais 

 As relações especiais de poder ou estatutos especiais, remontam à doutrina tradicional 

da reserva de lei, em que a Administração tinha livre autonomia para emitir preceitos sem 

conteúdo e fundamento jurídico. Como explica J. J. Gomes Canotilho (2003, p.463), “[o]s 

cidadãos submetiam-se voluntariamente à diminuição dos seus direitos fundamentais. 

Renunciavam ex voluntate sua, aos direitos perturbadores desse estatuto especial.” Conforme 

esclarece Anabela Miranda Rodrigues (2000, p.40), o recluso enquadrava-se numa relação 

especial, fora da matéria considerada reservada, pelo que a Administração estipulava os limites 

aos seus direitos conforme o fim da execução, que acabou por ter aqui um papel relevante. 

Segundo a mesma Autora (2000, p.41), “[d]e certa maneira procurava-se assim colmatar a 

inexistência de uma lei: o fim da execução substituía uma lei de execução.” 

 Com a evolução dos tempos, e tendo por base um pensamento socializador, alcançou-

se a ideia de que é possível adotar medidas de correção e de educação, sem a existência de duros 

regimes prisionais, dando-se especial relevo ao respeito pela salvaguarda da dignidade humana 

na execução das penas. O recluso desta forma permanece ligado à sociedade, na medida em que 

vê o direito à sua dignidade, basilar da condição humana, devidamente salvaguardado, como 

esclarece a mesma Autora (2000, p.41). Desta forma, caminha-se, na execução das penas, no 

sentido do respeito pelo princípio da humanidade, na esteira do que defende Anabela Miranda 

Rodrigues (2002, p.66), assim como na direção do respeito pelo princípio da legalidade, que 

como sublinha a mesma Autora (2002, p.67) “[é] uma verdadeira exigência do Estado de 

direito.” 

 Ao se afirmar um Estado de Direito, que se autolimita perante o cidadão e adota relações 

jurídicas deixando para trás as relações de poder, com a atribuição de direitos e deveres entre o 

 
1 Código de Execução de Penas, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro, posteriormente alterado pelas 
leis: Lei nº 33/2010, de 02/09; Lei nº 40/2010, de 03/09; Lei nº 21/2013, de 21/02; Lei nº 94/2017, de 23/08 e, por 
último, pela Lei nº 27/2019, de 28/03. Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1147&tabela=leis. 
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próprio Estado e o cidadão é, nas palavras de Anabela Miranda Rodrigues (2002, p.69) “um 

marco fundamental nas mudanças operadas relativamente à compreensão da posição jurídica 

do recluso, que deixa de ser objeto para passar a ser «sujeito de execução».” Sempre se dirá que 

se iniciou, assim, um processo de reconhecimento da juridicidade da situação do recluso e, 

posteriormente, do reconhecimento das garantias constitucionais. 

 Acabou por se abandonar a teoria clássica que colocava os reclusos e outras relações 

especiais, numa posição de não-direito, rejeitando-se “a tese de que os indivíduos que são 

regidos por estatutos especiais renunciam aos direitos fundamentais ou ficam numa situação de 

sujeição que implica uma capitis deminutio, surge no horizonte o recluso sujeito a relações 

jurídicas de onde emergem direitos e deveres”, como esclarece a mesma Autora (2002, p.73).   

 Acrescenta ainda A. Lamas Leite (2011, p.10) que num Estado de Direito democrático 

e social a pena é encarada como um direito do recluso, uma vez que esta disponibiliza ao recluso 

as condições necessárias à sua reinserção social. Ou seja, o Estado propõe ao recluso as 

condições para que este possa adquirir competências para a sua ressocialização, não as impõe. 

O que se pretende é fazer o recluso adquirir novos hábitos, não se pretende mudar 

personalidades, por tal motivo as medidas ressocializadoras aplicadas no seio prisional não são 

impostas, estão simplesmente à disposição do recluso.  

 Esta nova forma de pensar a justiça, seguindo as ideologias de cunho social, procura, 

essencialmente, ou em primeira instância, prestar apoio aos grupos que se vêm diminuídos no 

seu desenvolvimento social e pessoal, independentemente da causa/razão que os colocou em 

tal situação de necessidade. Cabe ao Estado, em todo o caso, prestar o auxílio necessário, 

procurando a ideia de igualdade, através de prestações positivas, conforme postula Anabela 

Miranda Rodrigues (2002, p.85). Diz-nos A. Lamas Leite (2011, p.11) que “[p]ode e deve o 

condenado reclamar do Estado a criação de condições favoráveis a que a pena de prisão ofereça 

os mecanismos adequados à ressocialização, de tal modo que, inexistindo estes por via 

legislativa, se verifica uma verdadeira inconstitucionalidade por omissão”.  

 Para além da lei estabelecer limites à aplicação das penas privativas da liberdade, a CRP 

prevê no nº 5 do seu artigo 30º que “o condenado mantém a titularidade de direitos 

fundamentais que não tenham de ser limitados por via do sentido e das exigências da execução” 

(A. Lamas Leite, 2011, p.12). No referido artigo da CRP, está definida a posição jurídica do 

recluso. Nesta norma é dada especial atenção ao estatuto especial do recluso, impondo a 

verificação de determinados pressupostos à restrição dos direitos fundamentais.  
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 Desta forma, podemos referir que estamos cada vez mais longe da conceção das relações 

especiais de poder, acompanhando o entendimento de A. Lamas Leite (2011, p.12) “os 

condenados ao cumprimento de sanção são, assim, cidadãos que mantêm os seus direitos 

fundamentais como regra, apenas se excecionando aqueles que, de todo em todo, o tenham de 

ser por via da execução.”  

 Jorge Miranda e Rui Medeiros (2010, p.690) defendem que, através da disposição legal 

prevista no nº 5 do artigo 30º da CRP fica impossibilitada, constitucionalmente, a figura da 

“relação especial de poder”. Ou seja, independentemente do estatuto específico a que o 

cidadão esteja sujeito, designadamente o estatuto especial de recluso, mantem a titularidade de 

direitos, ainda que sujeita às limitações devidamente fundamentadas numa previsão legal.  

 Acompanhando o entendimento de J. J. Gomes Canotilho (2003, p.467), os interesses 

do recluso estão constitucionalmente protegidos por força do disposto no nº 5 do artigo 30º, que 

vimos referindo, tratando-se apenas de “relações de vida disciplinadas por um estatuto 

específico”, que integram o âmbito constitucional, “desde logo porque as pessoas sujeitas a 

estatutos especiais mantêm a titularidade de direitos”.  

 Hoje em dia não se pode negar o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias do 

condenado a pena de prisão e, como acrescenta J. Manuel Vilalonga (2000, p.214), tal não pode 

deixar de querer significar que a liberdade do recluso, não abrangida pela aplicação da pena de 

prisão, merece a tutela geral que é conferida aos demais sujeitos não condenados. Neste 

conspecto temos um argumento de maioria de razão que nos diz que “se a liberdade subsistente 

integra uma zona mais central, ou seja, de maior relevância da autonomia pessoal, uma vez que 

o sujeito já se encontra privado de uma outra margem, mais abrangente de liberdade, as medidas 

privativas daquela liberdade devem ser rodeadas de uma maior (ou no mínimo, igual) exigência 

garantística”, (J. Manuel Vilalonga, 2000, p.214-215).  

 O recluso apesar de se encontrar a cumprir uma pena de prisão mantém o seu estatuto 

de cidadão, como bem esclarece J. J. Gomes Canotilho e V. Moreira (2007, p.505), “[o] 

princípio geral é o da manutenção de todos os direitos e com um âmbito normativo idêntico ao 

dos outros cidadãos – o preso continua a ser um cidadão -, salvo naturalmente as limitações 

inerentes à própria pena de prisão (...)”.  

 Parafraseando Anabela Miranda Rodrigues (2002, p.73), “[a] nova chave de 

compreensão do moderno direito penitenciário está na defesa e na promoção do estatuto jurídico 

do recluso.” 
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 Ao recluso, no período de reclusão, é conferido um estatuto jurídico, que lhe garantirá 

a proteção dos seus direitos enquanto cidadão. O recluso apesar de se encontrar numa situação 

especial, geradora de mais deveres e obrigações do que as que naturalmente resultam da sua 

condição de cidadão, não renuncia aos seus direitos fundamentais, como bem esclarece J. J. 

Gomes Canotilho (2003, p.466-467), o recluso fica apenas sujeito a restrições impostas pelo 

seu estatuto especial e na proporção da medida da pena que lhe é aplicada.   

 As penas privativas da liberdade e o serviço militar obrigatório, constituem exemplos 

de submissão do cidadão perante o Estado, conforme refere P. Adamy (2018, p.365). Trata-se 

de uma relação diferente das relações que normalmente se estabelecem entre o Estado e os 

cidadãos. O indivíduo ao estar inserido num determinado grupo, designadamente, ser um 

recluso ou militar, terá uma relação estreita com o Estado, devido à “proximidade, pelo 

pertencimento ou pela submissão”, na esteira de P. Adamy (2018, p.365). Mas o certo é que, 

como acrescenta o mesmo Autor (2018, p.369), estas relações de sujeição “(...) não estão 

eximidas de observar os ditames impostos pelos direitos fundamentais (...) No entanto, há 

situações jurídicas que submetem os titulares dos direitos fundamentais a restrições que, em 

outros casos, não seriam aceitáveis.”.  

 Para P. Adamy (2018, p.371) nas relações especiais de sujeição, designadamente, no 

caso dos reclusos, não se verifica uma restrição de direitos fundamentais, verifica-se outrossim 

um “enfraquecimento das posições jurídicas jusfundamentais, justificadas pelas necessidades 

institucionais ou pelas finalidades constitucionais, mas as garantias permanecem com o seu 

titular.” No entendimento do referido Autor (2018, p.371) as restrições “dizem respeito somente 

ao exercício dos direitos fundamentais, mas não ao próprio direito fundamental em si.”, ou seja, 

“O direito fundamental permanece dormente, mas existente”.  Ora, entendemos que esta 

posição não representa aquilo que vem defendido no nosso texto constitucional, uma vez que, 

como refere e bem S. C. Gonçalves (2014, p.50) “De acordo com a nossa lei fundamental os 

condenados ao cumprimento de sanção criminal são cidadãos que mantêm os seus direitos 

fundamentais como regra”. Tal como, “o Código Penal (CP) que não se limitou a prever as 

sanções criminais sem uma indicação legislativa do respetivo sentido”, (S. C. Gonçalves, 2014, 

p.50).  

 Outro aspeto a referir diz respeito à “voluntariedade, ou seja, ao consentimento do titular 

do direito fundamental cujo exercício será restringido pela relação especial.”, como salienta P. 

Adamy (2018, p.373). Ora, não se trata de uma restrição voluntária dos direitos fundamentais, 
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trata-se outrossim de o cidadão se colocar, voluntariamente, numa posição que o irá fazer criar 

uma proximidade/submissão ao poder Estatal que implicará a restrição de determinados 

direitos. A título de exemplo referimos o caso dos militares, que aceitam estar a exercer a 

atividade de prestação de serviço militar, quando tinham, naturalmente, a opção de não o fazer. 

No caso dos reclusos, não existe um ato voluntário da sua parte, em se colocarem numa situação 

de sujeição às limitações impostas pela pena criminal, como menciona P. Adamy (2018, p.373).  

 Por tudo o exposto, sempre se dirá que os limites aos direitos fundamentais que se 

aplicam ao cidadão, ainda que esteja numa situação de especial sujeição, devem estar balizados 

por critérios constitucionalmente previstos. Respeitando-se, em todo o caso, os princípios 

constitucionais e o caracter temporal da limitação dos direitos fundamentais, sendo certo que, 

apenas opera esta proibição ou limitação do exercício de direitos fundamentais, enquanto existir 

a relação de sujeição. Como bem afirma P. Adamy (2018, p.372) “não há justificativa 

constitucional que possa fundamentar a manutenção das limitações ao exercício de direitos e 

garantias fundamentais após o período estabelecido para a vigência da relação especial de 

sujeição.” 

 Em suma, as medidas restritivas que são aplicadas aos direitos fundamentais dos 

reclusos devem ser conformes à Constituição e respeitar o princípio da proporcionalidade, nas 

suas três vertentes, a saber, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Com efeito, o princípio da proporcionalidade aplica-se a todos os direitos fundamentais, e não 

apenas aos direitos, liberdades e garantias.  

 Ao recluso é aplicada “uma legalidade própria impositiva da restrição de alguns diritos 

individuais, desde que tal não implique a manipulação do princípio da dignidade humana”, (P. 

A. Ferreira, 2015, p.43). Ou seja, o princípio basilar a salvaguardar a todos os indivíduos, 

independentemente do seu estatuto, é a dignidade da pessoa humana. Pelo que, deverão ser 

garantidos os direitos fundamentais dos reclusos que não são limitados por força constitucional 

ou pela própria sentença condenatória, por forma a que o recluso mantenha a sua dignidade.  

 Assim, passamos de uma visão negativa, que acentuava a limitação de direitos, para 

uma visão positiva, que preserva os direitos do recluso na medida do possível e compromete o 

Estado com o seu respeito e efetivação.  
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3. O contributo do TEDH  

 O regime europeu de proteção dos direitos humanos conta com a atuação do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) distinguindo-se dos demais regimes de proteção dos 

direitos humanos “por reconhecer capacidade processual internacional ativa aos cidadãos, 

demandando diretamente o TEDH”, como salienta P. A. Ferreira (2015, p.8). 

 No que ao presente estudo diz respeito, sempre que um recluso, no decurso do período 

de reclusão, entender que lhe foi violado um direito fundamental, poderá, após esgotar os meios 

jurisdicionais internos, apresentar queixa junto do TEDH. São apresentadas ao TEDH inúmeras 

queixas relativas à violação de direitos fundamentais dos reclusos e nesta temática há que ter 

em consideração os aspetos vertidos nos pontos anteriores do presente estudo, designadamente, 

o facto de que o recluso é detentor de uma relação de vida especial, está privado do seu direito 

fundamental à liberdade, o que colide, necessariamente, com outros direitos fundamentais que 

lhe assistem atenta a sua qualidade de cidadão.  

Desde a criação do TEDH que a maioria das sentenças, que declaram uma violação, diz 

respeito à violação do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos2 (doravante, 

CEDH) relativo à morosidade e à equidade dos processos.3  Ou seja, cerca de 58% das violações 

detetadas pelo Tribunal são relativas ao artigo 6º (direito a um processo equitativo) e ao artigo 

1º do Protocolo nº 1 (proteção da propriedade). Em cerca de 11% das decisões o TEDH decidiu 

que havia uma violação grave da CEDH no que diz respeito aos seus artigos 2º e 3º referentes 

ao direito à vida e proibição da tortura e de penas e tratamentos desumanos ou degradantes. 

 O TEDH tem apreciado questões relativas às condições de detenção, à saúde e ao direito 

ao voto, na sequência de queixas apresentadas por reclusos. A título de exemplo, e tendo 

presente o objeto do nosso trabalho, referimos o caso Velyo Velev vs Bulgaria4, tratado pelo 

TEDH, relativo ao acesso ao ensino por parte dos reclusos. A decisão proferida pelo Tribunal 

 
2 Originalmente esta Convenção tem a designação de Convenção Europeia dos Direitos do Homem, mas nos 
termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 21/2019, de 29 de janeiro, determinou-se a adoção da 
expressão universalista «Direitos Humanos» por parte do Governo e de todos os serviços, organismos e 
entidades sujeitos aos poderes de direção, superintendência ou tutela. Disponível em: https://dre.pt/home/-
/dre/118717737/details/maximized. Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
3 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – O TEDH em 50 Perguntas. Disponível em: 
https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_POR.pdf. Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
4 Disponível em: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144131 
 e em  https://strasbourgobservers.com/2014/06/13/education-in-prison-right-to-education-only-protects-access-
in-case-of-existing-educational-facilities-velyo-velev-v-bulgaria/. Acesso em: 02 de maio de 2019. 
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no referido caso é relevante na medida em que reforça os direitos fundamentais dos detidos5 e 

reconhece que o direito à educação na prisão é tão relevante para os presos em prisão preventiva 

quanto para os presos condenados. Apesar da preocupação com o direito à educação e à 

igualdade, no referido caso, o Tribunal não avança para além da preocupação em garantir o 

direito a todos os cidadãos ao acesso às instalações educacionais, conforme se pode constatar 

da elaboração do Artigo 2 do Protocolo 1, como refere Laurens Lavrysen (2014)6. O que muito 

se lamenta, pois acompanhando o entendimento de Laurens Lavrysen (2014), a preocupação 

deveria concentrar-se tanto na questão da acessibilidade como na da disponibilidade dos meios 

para a efetivação do direito à educação.  

Os acórdãos proferidos pelo TEDH têm força vinculativa e todos os Estados estão 

obrigados a respeitá-los, adaptando a sua legislação ao que consta das referidas decisões. Isto 

posto, o TEDH tem um papel fundamental nas disposições legais de cada Estado, relativas aos 

direitos fundamentais, na medida em que, sempre que ocorre a violação de um direito e é 

apresentada a competente queixa junto deste órgão, o que for decidido irá interferir, se for caso 

de procedência, com as normas internas do Estado onde ocorreu a violação em causa. O que 

ocorre em prol de uma constante tentativa de melhoria dos procedimentos dos Estados partes 

em matérias ligadas aos direitos fundamentais. De acordo com S. M. C. Gonçalves (2014, p.39) 

muitas das leis que foram sendo elaboradas e desenvolvidas pelos órgãos do Conselho da 

Europa, referentes à proteção de direitos humanos, resultavam dos julgamentos do TEDH.   

 Como refere S. M. C. Gonçalves (2014, p.38) “o primado dos Direitos Humanos exerceu 

uma grande influência no pensamento penalógico europeu, tendo implicações simultaneamente 

na teoria e prática da aplicação de penas, bem como na justificação de punições específicas, na 

avaliação da justiça das penas, e na melhoria daa condições das instituições penitenciárias.” Ou 

seja, a proclamação dos direitos humanos no que diz respeito aos reclusos, tornou-se uma forma 

de crítica aos sistemas penais e penitenciários na Europa em geral.  

  

 
5 Considerando 30: “The Court would begin by emphasising that prisoners in general continue to enjoy all the 
fundamental rights and freedoms guaranteed under the Convention, save for the right to liberty, where lawfully 
imposed detention expressly falls within the scope of Article 5 of the Convention. (…) Any restrictions on these 
other rights must be justified, although such justification may well be found in the considerations of security, in 
particular the prevention of crime and disorder, which inevitably flow from the circumstances of imprisonment 
(…).” 
6 Disponível em: https://strasbourgobservers.com/2014/06/13/education-in-prison-right-to-education-only-
protects-access-in-case-of-existing-educational-facilities-velyo-velev-v-bulgaria/. Acesso em 02 de maio de 2019. 
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Capítulo II – O Direito à Educação dos Reclusos 
 

1. O direito à educação na prisão 

 A base para o desenvolvimento de uma sociedade assenta na educação dos cidadãos que 

a constituem. Podendo definir-se educação “(...) como o processo de ajuda ao desenvolvimento 

integral da personalidade humana de cada ser humano, a fim de torná-lo apto a formular e 

realizar o seu próprio projeto pessoal de vida.”, segundo V. Garcia Hoz (1979, citado por Paulo 

Pulido Adragão, 2017, p.553).  

 A educação está intimamente ligada a conceitos como cultura e ensino. Afirma A. 

Salgado Matos (2010, p.417-418) que “[a] educação, enquanto forma de transmissão de 

conhecimento, pode ser considerada como uma dimensão da cultura; enquanto que o ensino, 

enquanto forma institucionalizada de educação, pode ser considerado como uma dimensão 

desta.”  Ou seja, podemos olhar para a educação como uma atividade que o indivíduo 

desenvolve individualmente ou de forma coletiva, com vista à criação da sua personalidade e, 

por sua vez, o ensino como a instituição, que é representada pela escola. Contudo, não podemos 

considerar o ensino apenas de um prisma institucional, na medida em que, estaria a 

desvalorizar-se a sua caracterização material. Conforme esclarece A. Salgado Matos (2010, 

p.418), existe “(...) uma relação decrescente de especialidade entre cultura, educação e ensino. 

A segunda pode ser submetida ao primeiro e a terceira às duas primeiras.” 

 O certo é que o ensino, em todas as suas conceções, está presente em qualquer Estado 

de Direito, sendo um dos principais veículos para a transmissão e partilha de conhecimento. 

Como salienta o mesmo Autor (2010, p.396) “[o] conhecimento, e logo o ensino, são condição 

sine qua non da liberdade-autonomia e da liberdade-participação.”  

 A preocupação com a educação e o ensino não é, de todo, uma preocupação que tenha 

surgido nos dias de hoje. Como refere A. Salgado Matos (2010, p.419), “[o] século XVIII traz 

o início do debate em torno da educação e do ensino.” Embora esta preocupação não chegue a 

perspetivar a atuação por parte do Estado no campo da educação. Para que tal acontecesse foi 

preciso chegarmos ao século XIX, quando se começou a ter consciência de que quanto maior 

fosse o conhecimento mais proximidade se tinha da liberdade.  

 O ensino alcançou, assim, a dignidade constitucional, através da sua consagração como 

direito fundamental e, ao arrepio da posição anteriormente adotada, passou a implicar um papel 

ativo por parte do Estado.  
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Trata-se de uma preocupação antiga e que acompanhou a evolução dos tempos. Na 

Constituição de 1976, o direito à educação, à cultura e à ciência, e o direito ao ensino, 

encontram-se plasmados no título III da Parte I relativa aos “Direitos e deveres económicos, 

sociais e culturais”, mais concretamente nos artigos 73º e 74º, respetivamente. Do texto 

constitucional resulta que todos têm direito ao ensino, garantindo-se, simultaneamente, o direito 

à igualdade de oportunidades. E resulta ainda que, incumbe ao Estado assegurar a efetivação 

desses mesmos direitos, através da realização de uma política de ensino, “mediante os meios 

que a lei estabeleça, dentro da margem de liberdade de conformação que a Constituição deixa.”, 

conforme expõe J. J. Canotilho e V. Moreira (2007, p.888).  

Estes direitos sociais estão inteiramente relacionados com os direitos, liberdades e 

garantias, designadamente com a liberdade de aprender e ensinar plasmada no artigo 43º, sendo 

que facilmente se retira do referido artigo 74º da CRP a ideia de interligação indissociável entre 

o ensino e a educação.  O que nos leva a confirmar que não se trata de um direito de menor 

relevância, por estar inserido no capítulo dos direitos sociais. Por outro lado, como já notámos 

e bem esclarece A. Salgado Matos (2010, p.396) “(...) são evidentes as ligações entre o direito 

ao ensino e direitos fundamentais constitucionalmente qualificados como direitos liberdades e 

garantias: é o caso das liberdades de aprender e de ensinar (artigo 43º, 1).” Ou seja, o direito à 

educação e ao ensino, concretiza a ideia unitária dos direitos fundamentais, através relação entre 

os direitos de liberdade e os direitos sociais que a sua essência consubstancia.  

Conforme referido supra, é por via da educação que o cidadão desenvolve as 

capacidades e competências que irão delinear a sua personalidade. De acordo Jorge Miranda e 

Rui Medeiros (2010, p.691), o nº 2 do artigo 73º da CRP “enuncia como objetivos das políticas 

públicas a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e 

culturais, o progresso social e a participação democrática na vida coletiva, a que deve 

acrescentar-se o respeito pelos valores do ambiente.” O Estado permite a todos os cidadãos o 

acesso à educação, de forma democrática, sendo que, conforme sublinha Jorge Miranda e Rui 

Medeiros (2010, p.1410) “[a] democratização da educação e da cultura anda a par da própria 

ideia de democracia [artigos 2º e 9º, alínea c)] e a participação democrática revela-se, em si 

mesma, um importante instrumento educativo e cultural.” Sendo, como esclarece Pedro 

Abrantes (2016, p.26), esta democratização da educação identificada como um dever do Estado.  

Ainda neste conspecto, acrescenta Pedro Abrantes (2016, p.26), que “(...) a educação 

não apenas tem de se reger por princípios democráticos (dimensão externa), mas também tem 
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que formar os cidadãos nesses princípios (dimensão interna). Ou dito de outra forma, a 

democracia tem que formar democratas para se realizar.” 

Continuando com a abordagem à educação em si, sempre se dirá que, tem vindo a ser 

encarada de múltiplas formas e não se resume ao trabalho desempenhado pelos sistemas de 

ensino, nomeadamente, pelas escolas. Foi sendo crescente o interesse pela educação realizada 

em contexto não escolar, na medida em que, se reconheceu a necessidade de ir mais além da 

educação de âmbito institucional, pelo que, “o enfoque recomendado pelas instituições 

internacionais passou a assentar em novos paradigmas, assentes na qualidade, na procura das 

inovações e, acima de tudo, nas necessidades de aprendizagem do indivíduo”, como clarifica 

A. P. Barbas Homem (2006, p.26). Tal conduziu ao reconhecimento de diferentes vertentes da 

educação, nomeadamente, uma vertente formal, representada pelo sistema tradicional de 

educação, a vertente informal, que representa a aprendizagem permanente através do contacto 

com o grupo social onde está inserido o indivíduo e por último, a educação não formal, que se 

consubstancia na educação e formas de aprendizagem fora do âmbito do ensino formal. Ou seja, 

há uma clara transição de uma educação centrada no ensino, para “a identificação das 

necessidades básicas de aprendizagem, conceito utilizado nos instrumentos internacionais mais 

recentes e que procuram caracterizar o conteúdo do direito à educação”, conforme salienta o 

mesmo Autor. 

Com efeito, ainda que não caiba no âmbito desta dissertação desenvolver este aspeto, 

sempre se dirá que vários instrumentos de Direito Internacional cuidam do direito à educação 

e ao ensino. A Declaração Universal dos Direitos Humanos7, aprovada pela Assembleia Geral 

da ONU, a 10 de dezembro de 1948, e que teve por base o respeito pelo princípio da dignidade 

humana, já impunha no seu artigo 26º a defesa do direito à educação. O conteúdo deste direito 

seria, depois, desenvolvido no artigo 13º do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais (1966), bem como em outros instrumentos específicos, como por exemplo, 

relativos à proteção das crianças ou das mulheres, sendo ainda de destacar o desenvolvimento 

no âmbito da UNESCO, como se verá infra, no Capítulo III. No âmbito europeu, veio ainda a 

 
7 Originalmente esta declaração tem a designação de Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas nos 
termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 21/2019, de 29 de janeiro, determinou-se a adoção da expressão 
universalista «Direitos Humanos» por parte do Governo e de todos os serviços, organismos e entidades sujeitos 
aos poderes de direção, superintendência ou tutela. Disponível em: https://dre.pt/home/-
/dre/118717737/details/maximized. Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
 



 22 

ter consagração expressa, designadamente, no Protocolo Adicional nº 1 à CEDH e no artigo 14º 

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.   

Por ocorrência da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990, 

em Jomtien, Tailândia, foi proclamada a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. A 

referida declaração teve, entre outros, o intuito de satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem, como estabelece o artigo 1º da mesma. Ao longo dos tempos foi-se abandonando 

a ideia de que a família era a única responsável pela educação, que também cabe ao Estado, 

ainda que de acordo com um princípio de subsidiariedade perante a família, e a outras pessoas 

e instituições, como nota A. P. Barbas Homem (2006, p.28). 

A educação relaciona-se assim e ainda, intimamente, com a “liberdade de aprender”, 

que como bem afirma Paulo Pulido Adragão (2017, p.554-555), “trata-se do direito de se educar 

sem intromissões do Poder de que qualquer ser humano é titular, i.e., do direito ao livre 

desenvolvimento da própria personalidade.” Acrescenta o mesmo Autor (2017, p.555) que, 

“[d]a liberdade de aprender se depreende imediatamente um direito de escolha da educação que 

é exercido pelo próprio titular, quando maior, ou até à maioridade, pelos seus pais.”, em todo o 

caso, em respeito pelo período de ensino obrigatório, que a lei prevê. Caberá, por sua vez, ao 

Estado criar o leque de oportunidades, sobre as quais o cidadão irá exercer o seu direito de 

escolha.  

Não obstante a relevância jusfundamental e social da educação, como nota Pedro 

Abrantes (2016, p.27), “Portugal continua a caracterizar-se por uma proporção significativa de 

jovens que não alcançam as competências básicas e que reprovam na escola (...)”. 

No que ao presente trabalho interessa, designadamente, a educação dos reclusos, 

entendemos que a referida taxa de insucesso escolar da população em geral, reflete-se 

diretamente na taxa de insucesso dos cidadãos em cumprimento de penas privativas da 

liberdade, pois tal como refere J. M. Lourenço Quaresma (2014, p.59), “[é] difícil motivar a 

adesão de reclusos para a vida do ensino quando muitos deles têm já um passado de insucesso 

e absentismo e se os conteúdos programáticos não levarem em conta estas especificidades.” 

Acrescenta ainda D. F. Fontoura Garcia (2017, p.19-20) que “este insucesso explicado através 

da origem social, é esclarecido pela teoria do “handicap sociocultural”, que afirma que aquando 

uma família tem certos défices a nível cultural, acaba por prejudicar o aluno, já que não têm 

bases culturais necessárias para o sucesso escolar.” 
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Em todo o caso, urge referir que os níveis de escolaridade da população reclusa têm 

vindo a aumentar consideravelmente ao longo dos anos. Em Portugal no ano 2010, num total 

de 11.099 reclusos, 547 não sabia ler nem escrever e 8.972 tinha o nível de ensino básico, já no 

ano de 2014, num total de 14.003 reclusos, 516 não sabia ler nem escrever e 10.958 tinha o 

nível de ensino básico, por último, no ano de 2018, num total de 12.867 reclusos, 444 não sabia 

ler nem escrever e 9.903 tinha o nível de ensino básico8.  

Como bem refere S. C. Gonçalves (2014, p.77) o ensino e a educação são fundamentais 

para o processo de ressocialização que se procura obter com o tratamento penitenciário que por 

si só, constitui o fim último das penas privativas da liberdade. O ensino é entendido como “fonte 

transmissora de conhecimento e informação, tendo por finalidade instruir/treinar as 

competências do agente” sendo concebido para “transmitir conhecimentos e habilidades 

desenvolvidas, é visto como uma ferramenta-chave para o desenvolvimento pessoal e, como 

um importante direito fundamental.”, por sua vez, a educação é entendida como “meio 

transmissor dos princípios universalmente éticos e morais (valores, normas, regras, atitudes e 

comportamentos), fundamentais para a tomada de consciência individual pelo necessário 

respeito ao próximo e, respeito pela vida em sociedade.”, (S. C. Gonçalves, 2014, p.77).  

Pelo que, é importante permanecer nesta linha de atuação, criando cada vez mais 

condições para que os indivíduos em situação de reclusão possam aumentar os seus níveis de 

escolaridade e instrução, usufruindo da sua liberdade de aprender, prevista no artigo 43º da 

CRP e do acesso à educação e ao ensino, previstos nos artigos 73º e 74º, respetivamente, da 

CRP.  

Com o passar do tempo o interesse pela defesa dos direitos humanos dos reclusos 

intensificou-se. Já no século XXI, no ano de 2015, com aprovação da Assembleia Geral em 

outubro de 2015, a Organização das Nações Unidas (doravante, ONU)9 procedeu à atualização 

das Regas Mínimas de Tratamento dos Reclusos, que haviam sido criadas em 1955. O novo 

documento, também designado por “Regras de Mandela”, teve o intuito de ampliar o respeito 

 
8 Conforme dados recolhidos do PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo. Disponível em:  
https://www.pordata.pt/Portugal/Reclusos+total+e+por+n%c3%advel+de+instru%c3%a7%c3%a3o+completo-
273-3697. Acesso em: 27 de agosto de 2019. 
 acedido em 27/08/2019.  
9 A nível internacional a ONU é a instituição que mais se preocupa com a educação dos reclusos, na sua ordem de 
trabalhos não raras vezes estiveram a preocupação com o direito dos reclusos à educação, tendo aprovado várias 
normas que versam especificamente sobre a educação em estabelecimentos prisionais, designadamente: Regras 
Mínimas para o Tratamento dos Reclusos de 1955, Convenção contra a Tortura e outros Tratos ou Penas Cruéis, 
Inumanos ou Degradantes de 1975 e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1981.    
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pela dignidade dos presos, estabelecendo bons princípios e práticas no tratamento dos reclusos 

e na gestão dos estabelecimentos prisionais.10 As referidas Regras preveem o direito ao ensino 

e, sobretudo, preveem a obrigatoriedade de ensino no caso de reclusos analfabetos e preveem, 

ainda, uma semelhança entre o sistema educativo dos estabelecimentos prisionais e o que se 

pratica no mundo exterior, por forma a facilitar a reintegração do recluso aquando da sua 

libertação.11  

 Embora, no que toca aos reclusos, o direito à educação assuma uma maior relevância e 

dimensão, sendo mencionado pelas Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos das Nações 

Unidas12, de 22 de maio de 2015, e pelas Regras Penitenciárias Europeias13, de 11 de janeiro 

de 2006, o certo é que, como refere S. C. Gonçalves (2014, p.78) “é a ideia de ensino que lhe 

está subjacente.” Ou seja, existe a clara tendência para confundir ambos os conceitos, 

inclusivamente na Recomendação do Conselho da Europa sobre a Educação na Prisão confunde 

o conceito de educação e ensino, na medida em que refere como primeiro princípio que “todos 

os reclusos devem ter acesso à educação, prevendo-se a existência de salas de aulas, formação 

profissional, atividades criativas e culturais, educação física e desporto, educação social e 

bibliotecas.”14  

 Em suma, como se expôs anteriormente, cabe ao Estado garantir aos cidadãos os meios 

necessários à concretização da educação, de forma livre e democrática, seja qual for a condição 

em que estes se encontrem – ou seja, mesmo se em cumprimento de penas privativas da 

liberdade, em estabelecimentos prisionais.  

 

 

 

 
10 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-
ebook.pdf 
11 “Regra 104 1. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os reclusos que daí 
tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que tal for possível. A educação de analfabetos e 
jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe a administração prisional especial atenção. 
2. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no sistema educacional do país, para 
que depois da sua libertação possam continuar, sem dificuldades, os seus estudos.” 
12 Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos das Nações Unidas. Disponível em: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf, Acesso em: 
19 de junho de 2019. 
13 Regras Penitenciárias Europeias 2006. Disponível em: https://rm.coe.int/16804c2a6e. Acesso em: 27 de agosto 
de 2019. 
14 Ibid. Disponível em: https://rm.coe.int/16804c2a6e. Acesso em: 27 de agosto de 2019. 
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2. Constrangimentos do exercício do direito à educação 

 Conforme referido no ponto anterior do presente trabalho, as iniciativas levadas a cabo 

pelo Estado e pelas instituições internacionais, responsáveis pelo tratamento dos direitos 

fundamentais, têm vindo a dar frutos, na medida em que, apesar dos índices não serem muito 

elevados o certo é que, em Portugal, os níveis de ensino e educação têm vindo a aumentar no 

que diz respeito à população reclusa.15 

 Na Europa vários países têm vindo, ao longo dos tempos, a aprovar leis que garantem o 

direito dos reclusos à educação (Hugo Rangel, 2007, p.82). Analisando a generalidade dos 

sistemas educativos das prisões na Europa, Hugo Rangel conclui não existirem “fórmulas ou 

modelos a serem seguidos”, sendo, desta forma, relevante a valorização das práticas educativas 

numa perspetiva geral (2007, p.82).  

 Uma revisão de estudo e literatura na matéria permite identificar alguns fatores que 

podem funcionar como constrangimentos práticos na efetivação do acesso ao ensino em 

contexto prisional, tais como a sobrelotação dos estabelecimentos, a falta de recursos, a falta de 

equipamentos, a falta de atenção dos poderes públicos, falta de sensibilidade dos agentes 

penitenciários, a deficiente formação dos professores ou a desadequação dos programas às 

expectativas dos alunos. 

 Pode-se desde já afirmar que, um dos grandes impedimentos à concretização eficaz do 

direito à educação nas prisões é a sobrelotação das mesmas. O número de reclusos tem 

aumentado, o que impede a eficaz aplicação das normas estabelecidas para a prática da 

educação em ambiente prisional. Como explica Hugo Rangel (2007, p.83), as políticas de 

reclusão estão muito ligadas à vertente punitiva, deixando para segundo plano a educação, que 

por sua vez, atenta a referida sobrelotação, nunca chega a ser plenamente executada. No 

Relatório Sobre o Sistema Prisional e Tutelar – “Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente” 

(2017, p.119)16 é apresentado um diagnóstico síntese do sistema prisional, que nos dá conta de 

que “o sistema prisional português nas suas diversas tipologias de afetação, já acolheu, 

recentemente, perto de 14.000 reclusos num quadro severo de sobrelotação.” Nesta década o 

 
15 Conforme dados recolhidos do PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo. Disponível em:  
https://www.pordata.pt/Portugal/Reclusos+total+e+por+n%c3%advel+de+instru%c3%a7%c3%a3o+completo-
273-3697. Acesso em: 27 de agosto de 2019. 
16 Relatório Sobre o Sistema Prisional e Tutelar – “Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente” (2017), que 
apresenta uma estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema de execução de penas e medidas 
tutelares educativas para o período de 2017 a 2027, disponível em: https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=29dd78f7-d076-4d80-a09b-6b2c94ec09d5. Acesso em 10 de julho de 2019. 
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sistema esteve sempre em sobrelotação, o que acaba por dificultar todas as medidas 

conducentes à ressocialização do recluso que se queiram executar. Conforme consta do referido 

Relatório, Portugal apresenta uma taxa de reclusão por 100.000 habitantes próxima de 140%, 

que contrasta com a média europeia de 116%. A par do problema da sobrepopulação das 

prisões, surge a falta de recursos, sendo que os que são dispensados são insuficientes para 

atender às necessidades existentes, como salienta Hugo Rangel (2007, p.82). As próprias 

instalações dos estabelecimentos prisionais não estão dotadas dos equipamentos e material 

necessários e existe uma inadequação do material pedagógico, o que prejudica a prática de 

determinados programas de formação, uma vez que, são utilizados materiais que habitualmente 

são aplicados em crianças, como esclarece D. F. Fontoura Garcia (2017, p.16). 

 Outro aspeto apontado é o que as forças políticas não reconhecem a importância devida 

aos problemas prisionais e às questões que envolvem os reclusos. A maioria dos países, que 

têm leis e regulamentos a estabelecer o direito à educação, aceitam que organizações não 

governamentais, se ocupem da implementação desses direitos, como menciona Hugo Rangel 

(2007, p.83). O Estado acaba por ver parte das suas funções, relacionadas com a proteção dos 

direitos fundamentais dos reclusos, designadamente o direito à educação em ambiente prisional, 

a serem desempenhadas por outras organizações independentes.  

 Em Portugal, foi recentemente criada a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 

(APEnP), cuja Comissão Instaladora está sedeada na ECHS Departamento de Educação e 

Psicologia, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem como objetivo primordial 

pugnar pela defesa, promoção e desenvolvimento da educação nas prisões no território 

nacional, conforme se pode ler no programa da Associação17. O que demonstra o surgimento 

de outras organizações e entidades que se ocupam de auxiliar o Estado na tarefa de promoção, 

desenvolvimento e defesa dos direitos dos reclusos.   

 Hugo Rangel (2007, p.84) no estudo que realizou sobre o funcionamento dos sistemas 

prisionais da Europa, constatou que o trabalho desempenhado pelos agentes penitenciários 

interfere diretamente com a prática das atividades realizadas pelos reclusos. E, infelizmente, 

muitos desses agentes penitenciários são pouco colaborantes e, por vezes, chegam até a 

dificultar ou até a sabotar as atividades educativas, como refere o Autor (2007, p.84). Existe, 

desta forma, uma falta de sensibilidade para a educação por parte dos próprios agentes 

 
17 Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP). Disponível em: https://www.utad.pt/echs/wp-
content/uploads/sites/35/2018/11/Programa.pdf. Acesso em: 30 de maio de 2019. 
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penitenciários, que lidam com os reclusos diretamente e que têm um papel de grande influência 

sobre os mesmos.  

 Em todo o caso, sempre se dirá que, apesar das dificuldades existentes nos sistemas 

prisionais, o certo é que, de alguma forma, foram-se alterando, ao longo dos tempos, os 

parâmetros de atuação. Com o passar do tempo, muito por influência de outras entidades, que 

atuam junto dos estabelecimentos prisionais, o interesse pela ocupação dos reclusos com 

atividades de caracter educacional tem vindo a ser mais evidente. E o certo é que, uma das 

chaves para o sucesso das atividades educativas que são postas em prática nas prisões reside na 

capacidade de formação dos profissionais professores ou formadores, que deverá estar 

totalmente vocacionada para as necessidades dos reclusos e deverão possuir as qualificações 

necessárias para desempenharem condignamente a sua função, conforme explica D. F. Fontoura 

Garcia (2017, p.17-18).  

 A prática e, consequentemente, o sucesso ou insucesso da educação nas prisões está 

também dependente de outro fator, de suma importância, o próprio recluso. A grande maioria 

dos reclusos jovens ou em idade escolar, apresenta baixos níveis de escolaridade e um passado 

escolar de grandes dificuldades, com inadaptações à escola, reprovações, suspensões e 

expulsões. Segundo Clarinda Leite (1992, p.19), “[a]ssim, o que a escola rejeitou a prisão 

aproveitou.”. Esclarece D. F. Fontoura Garcia (2017, p.19) que alguns reclusos que se 

inscrevem no ensino prisional, tinham pouco ou fraco rendimento aquando da sua frequência 

do ensino regular em meio livre. O que acaba por influenciar negativamente o rendimento do 

recluso nas atividades educativas a desenvolver na prisão, conforme se concluiu no estudo 

elaborado por Clarinda Leite (1992, p.20). O referido estudo, remonta ao ano de 1992, mas o 

certo é que, em todos estes aspetos de análise comportamental do recluso, é atual e enquadra-

se nos dias de hoje. Desta forma, uma das preocupações a ter será a adoção de medidas pelas 

prisões no sentido de motivar os reclusos à educação. A falta de interesse por parte dos reclusos, 

advém também do próprio ensino que têm à disposição nos estabelecimentos prisionais. Em 

alguns casos, como afirma o mesmo Hugo Rangel (2007, p.85), os cursos e formações que estão 

disponíveis nas prisões são referentes ao ensino fundamental ou ao ensino médio e têm um 

plano de estudos estandardizados, que não se encontra adaptado às condições dos alunos em 

questão. Os programas devem ser adaptados às necessidades dos reclusos, assim como os 

métodos utilizados, por forma a que o recluso se sinta motivado a aprender.  
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 No entendimento de C. Gomes, M. Duarte e J. Almeida (2004, p.28) “O ensino em meio 

prisional assenta na defesa do princípio que o recluso não deve perder o direito constitucional 

a aprender.” Trata-se de indivíduos que se encontram privados da sua liberdade, condicionados 

à vida “entre quatro paredes”, pelo que, padecem da desmotivação natural que tal acarreta.  

 Caberá, em todo o caso, aos sistemas prisionais arranjar uma forma de captar o interesse 

do recluso e motivar para a educação. Contudo, como esclarece C. Gomes, M. Duarte e J. 

Almeida (2004, p.28), o ensino e a formação profissional acabam, por vezes, por não ser 

considerados como “(...) vetores importantes na reinserção social do recluso (...)”, pelos 

reclusos, mas também pelas próprias administrações prisionais, que também acabam por ver no 

ensino apenas como uma forma de ocupação dos presos. Pelo que, existe, “(...) apesar da 

razoável taxa de aderência, uma taxa de sucesso ainda reduzida.”  

 Outro dos bloqueios que surge à efetivação do direito à educação nas prisões, prende-

se com o facto de os programas de formação existentes nos sistemas prisionais serem 

desajustados às necessidades do mercado laboral em meio livre. Como bem afirma J. M. 

Lourenço Quaresma (2014, p.59), é complicado dotar um recluso de competências para o 

trabalho em meio livre se a oferta de formação profissional em reclusão for insuficiente e, não 

raras vezes, desfasada das necessidades do meio livre. 

 Nos dias de hoje, conforme consta do Relatório de Atividades e Auto Avaliação da 

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (doravante, DGRSP) (2018, p.85)18, 

procura-se organizar o ensino em conexão com a formação profissional e o trabalho, por forma 

a promover as condições de empregabilidade e de reinserção social no quadro das políticas 

nacionais de educação e de formação de adultos. Assim como, também não são tidas em 

consideração as necessidades e os interesses dos reclusos individualmente considerados. Ao 

recluso deve ser dada a oportunidade de ter formação adequada aos seus interesses e aptidões 

individuais, por forma a que este se sinta mais motivado. Acrescenta ainda A. Nunes Homem 

(2011, p.63) que “[c]onsiderando ainda que todo o indivíduo é recuperável, a preparação 

interventiva deverá ter em conta as particularidades do indivíduo assim como as suas 

necessidades.”, na medida em que todo e qualquer sucesso interventivo irá depender do nível 

de interesse e comprometimento do próprio recluso. 

 
18 Relatório de Atividades e Auto Avaliação da DGRSP. Disponível em: 
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Instrumentos%20de%20Planeamento%20e%20Gestão/Relatório%20de%2
0atividades/2018/RA_2018.pdf?ver=2019-07-11-154949-080. Acesso em: 30 de maio de 2019. 
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 Atualmente, a par do desenvolvimento que esta área tem sofrido, o Ministério da Justiça 

atua conjuntamente com o Ministério da Educação, respondendo de uma forma mais eficaz às 

necessidades educativas da população prisional, conforme consta do supra referido Relatório 

de Atividades e Autoavaliação da DGRSP.  

 Nos estabelecimentos prisionais os reclusos têm à sua disposição o projeto Educativo 

para a formação ao nível do 1º, 2º e 3º ensino básico e ensino secundário orientado pelo RVCC, 

(D. F. Fontoura Garcia, 2017, p.31). Sendo que, para o caso dos reclusos que não possuem as 

competências básicas, existe a possibilidade de se organizarem os cursos EFA escolar ou de 

dupla certificação, de acordo com o Despacho nº 26401/200619 entre os Ministérios do Trabalho 

e da Solidariedade Social e da Educação, (D. F. Fontoura Garcia, 2017, p.31). No caso em que 

os reclusos tenham níveis de escolaridade muito baixos, “deverão ser criados cursos de 

Educação Extraescolar”, como esclarece (D. F. Fontoura Garcia, 2017, p.32), por forma a que 

haja uma solução prática e um acompanhamento devido a todos os reclusos, independentemente 

dos níveis de instrução dos reclusos serem reduzidos.  

 Isto posto, apesar de todas as particularidades anteriormente expostas, quanto à 

educação nos estabelecimentos prisionais, o certo é que, permite aos reclusos o conhecimento 

de novos interesses e de novos caminhos, o que está, claramente, relacionado com o caracter 

ressocializador, e de prevenção especial, subjacente à pena privativa da liberdade.  

 Ainda no que diz respeito aos constrangimentos e dificuldades que possam surgir no 

exercício de direitos em contexto prisional, cumpre referir que o recluso tem à sua disposição 

a possibilidade de apresentar uma exposição ao Provedor de Justiça, apresentando a situação 

desfavorável, solicitando o competente tratamento. De acordo com o Relatório à Assembleia 

da República pelo Provedor de Justiça20 enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, 

referente ao ano de 2018, de entre os principais assuntos tratados pelo Provedor de Justiça estão 

os assuntos penitenciários, com cerca de 242 assuntos (2018, p.98). No ano de 2018 ocorreu 

um aumento significativo do número de queixas apresentadas ao Provedor de Justiça 

relativamente ao funcionamento do sistema prisional, sendo que, em geral, foram apresentadas 

pelos próprios reclusos.  

 
19 Posteriormente revogado pela Portaria n.º 230/2008, com alterações, disponível em   
https://data.dre.pt/eli/port/230/2008/03/07/p/dre/pt/html  
20 Disponível em: https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Relat2018_0.pdf . Acesso em: 10 de julho 
de 2019. 
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 A figura do Provedor de Justiça constitui um meio informal de realização da justiça e 

que, atento o seu papel de defensor do cidadão perante os poderes do Estado, sempre teve 

poderes inspetivos dos estabelecimentos prisionais e de apreciação de queixas. Posteriormente, 

o Provedor de Justiça, adquiriu a qualidade de Instituição Nacional de Direitos Humanos, que 

auxilia o cumprimento por parte do Estado do dever de boa administração com respeito pelos 

direitos fundamentais (M. Neves, 2016, p.1-2). 

 Na pesquisa que efetuamos para a elaboração do presente trabalho, não encontramos 

informação relativa a queixas apresentadas por parte dos reclusos especificamente quanto ao 

ensino/educação nos estabelecimentos prisionais. Pelo que, não nos foi possível enunciar e 

comentar a satisfação dos reclusos com os sistemas educativos existentes nas prisões.  

 
 

3. Em especial, o regime jurídico do direito à educação nos sistemas prisionais 

portugueses 

 O Sistema Prisional Português está sob a alçada do Ministério da Justiça, que é 

constituído, entre outros, por um organismo que atua diretamente junto dos estabelecimentos 

prisionais, nomeadamente, a DGRSP. Até ao ano 2012 o tratamento e gestão dos cidadãos em 

cumprimento de penas privativas da liberdade ou medidas privativas da liberdade, era garantido 

pela então Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) e pela Direção Geral dos Serviços de 

Reinserção Social (DGRS). Sucede que, ocorreu a fusão dos referidos serviços, tendo sido 

criado um único serviço que abarca as funções dos dois anteriores, a Direção-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Com a integração num mesmo serviço de execução 

das políticas de prevenção criminal e das políticas de reinserção social, caminhou-se para “uma 

atuação integrada e coerente em áreas conexas, complementares ou que se intercetam, mais 

consentânea com os princípios da equidade e da proporcionalidade, focalizada tanto nos riscos 

e necessidades do agente, como na proteção da vítima e da comunidade.”, como expõe S. C. 

Gonçalves (2014, p.60). 

 A DGRSP é, assim, um sistema integrado no Ministério da Justiça e que visa assegurar 

a gestão do sistema prisional português, nos termos previstos pelo artigo 12º nº 1 do DL nº 

123/2011, de 29 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Justiça, na versão 

atualizada da Lei n.º 89/2017, de 21/08. Este organismo é dirigido por um Diretor-Geral que, 

por sua vez, é coadjuvado por três Subdiretores-Gerais. A atividade desenvolvida pela DGRSP 

rege-se pelas disposições do CEP, juntamente com o Regulamento Geral dos Estabelecimentos 
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Prisionais (doravante, RGEP), aprovado pelo DL nº 51/ 2011, de 11 de abril. Estes são os 

diplomas com maior relevância para entender o funcionamento do sistema prisional Português.  

 O RGEP, conforme dispõe o artigo 1º do DL nº 51/ 2011, de 11 de abril, regulamenta o 

livro I do CEP e é aplicável a todos os estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério 

da Justiça. Inserido no Título V do RGEP, referente ao Tratamento prisional, encontramos as 

disposições que regulam o ensino e formação profissional, que integram o Capítulo II, 

nomeadamente os artigos 71º, 72º, 73º, 74º, 75º e 76º.   

 Ora, do artigo 71º do referido Capítulo II, retira-se que a atividade escolar desenvolvida 

em ambiente prisional tem os mesmos princípios pedagógicos que o ensino em meio livre. E os 

serviços, que são responsáveis pelo acompanhamento da execução da pena, vão prestando 

atenção aos reclusos, designadamente às suas necessidades e interesses educativos, por forma 

a que seja prestado um serviço educacional adequado. Segundo o nº 2 do artigo 71º, é feita uma 

caracterização anual das necessidades educativas dos reclusos, para posteriormente se proceder 

à elaboração do plano educativo a executar no estabelecimento prisional. No nº 3 do artigo 71º 

está patente a cooperação entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, na medida 

em que, o Diretor do estabelecimento prisional aprova o plano educativo e reencaminha o 

mesmo para o Ministério da Educação, para que, de forma conjunta, proporcionem um ensino 

adequado aos reclusos. O nº 4 prevê que os estabelecimentos prisionais é que disponibilizam 

aos reclusos todo o material necessário à realização das atividades escolares e formativas, assim 

como, os espaços para o exercício das práticas educativas, como estabelece o nº 5. 

 O RGEP estatui ainda, no artigo 73º, incentivos ao ensino, na medida em que, não é 

apenas importante obter o assentimento do recluso a ingressar no sistema de ensino, é também 

importante que este se sinta motivado a permanecer. Para tal é relevante que o recluso consiga 

criar determinados objetivos ou metas a atingir. Ora, o artigo 73º prevê, por um lado, a 

penalização no caso de faltas injustificadas e prevê, por outro lado, a atribuição de prémios e 

subsídios, pelas boas classificações obtidas. Desta forma, é espectável que o recluso, ao ter um 

feedback por parte do sistema educativo, quanto às suas ações positivas ou negativas, adote um 

caminho no sentido de obter uma bonificação pelo bom percurso realizado. Pelo que é, sem 

dúvida, um método eficaz para a concretização do sucesso escolar na prisão.  

 Está também prevista a possibilidade de o recluso frequentar níveis de ensino não 

disponíveis no estabelecimento prisional, designadamente, o ensino superior, nos termos do nº 

7 do referido artigo 73º. Os serviços responsáveis pelo acompanhamento da execução da pena 
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contactam com o respetivo estabelecimento de ensino superior, no sentido de auxiliar o ingresso 

do recluso e, caso seja necessário, estes serviços também apoiam o recluso a nível económico, 

mediante a atribuição de bolsas de estudo e outros benefícios.   

 A possibilidade de o recluso frequentar formação profissional, também está regulada no 

RGEP, nomeadamente, nos artigos 74º, 75º e 76º. Aos reclusos são apresentadas pelos serviços 

que acompanham a execução da pena, as várias ações de formação disponíveis no 

estabelecimento prisional. Procurando enquadrar o recluso na formação que mais se adequa aos 

seus interesses.  

 Por sua vez, o CEP prevê as normas sob as quais se rege a atividade dos sistemas 

prisionais, no âmbito da execução das penas privativas da liberdade e das medidas privativas 

da liberdade. Este Código prevê as finalidades da execução, os direitos e deveres dos reclusos, 

define a estrutura e funcionamento dos sistemas prisionais, as diferentes modalidades de 

estabelecimentos, prevê ainda as normas relativas a todo o processo de ingresso do recluso, 

estatui, ainda, normas que permitem o acesso a boas condições de alojamento, higiene, 

alimentação, vestuário, aos cuidados de saúde, ao ensino e formação profissional, entre outros.  

 No que ao presente trabalho importa, é de salientar que no CEP, designadamente, no 

artigo 7º nº 1 al. h), está prevista a garantia do direito à educação, ao ensino e à formação, por 

parte do recluso, aquando do cumprimento de pena ou medida privativa da liberdade. E no 

artigo 38º está estabelecida a forma de organização do ensino nos estabelecimentos prisionais, 

dispondo que o ensino tem em vista a promoção de condições de empregabilidade e de 

reinserção social dos reclusos. O nº 3 do referido artigo estatui que deve ser promovida a 

frequência, por parte do recluso, de outros níveis de ensino, para além dos que são lecionados 

no estabelecimento prisional, designadamente, por via do ensino à distância. Sendo esta 

atividade à distância praticada por via da plataforma e-learning.  

 Ora, no que diz respeito à possibilidade de o recluso usufruir de uma modalidade de 

ensino à distância, sempre se dirá que, constituiu uma das grandes evoluções ao nível do ensino 

no ambiente prisional português, na medida em que, proporciona aos reclusos um leque de 

escolhas educativas mais abrangente, mais próximo das possibilidades de que beneficia um 

cidadão comum em meio livre. A educação à distância nas prisões, concretizada através de uma 

plataforma de e-learning, permite aos reclusos o acesso à educação existente em meio livre sem 

terem de sair do estabelecimento prisional. Refira-se que, através da cooperação dos sistemas 

prisionais com a Universidade Aberta, foi assinado, a 21/04/2016, um protocolo de cooperação, 
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entre DGRSP e a Universidade Aberta, que permite, a todos os reclusos de Portugal, fazerem 

um curso superior em regime de 'e-learning' (ensino à distância), em segurança e sem violar a 

lei.21 O intuito da assinatura do referido protocolo, é o culminar de uma cooperação desde 1998, 

entre as duas entidades, conduzindo à criação de um 'campus virtual'22. A DGRSP e a 

Universidade Aberta pretendem alargar o número de reclusos a estudar em regime de e-

learning, uma vez que, tal iniciativa é vista como um importante impulsionador da reinserção 

social. 

 Isto posto, conclui-se que toda a atividade desenvolvida num EP é coordenada pela 

DGRSP, que, por sua vez, recebe a colaboração de outras entidades públicas e privadas, que 

visam a promoção da formação profissional dos reclusos, como refere C. Gomes, M. Duarte e 

J. Almeida (2004, p.28), de entre as quais, o Centro Protocolar de Formação Profissional para 

o Sector da Justiça (CPJ), o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outras 

instituições, como a recentemente criada Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 

(APEnP).  

 Esta atuação da DGRSP rege-se pelas disposições do CEP, que é regulamentado pelo 

RGEP, aplicável a todos os estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério da Justiça. 

No referido código estão previstas as intervenções específicas e próprias de cada um dos 

serviços, embora exista uma finalidade que é comum a ambos – a reinserção social do agente, 

(S. C. Gonçalves, 2014, p.61).  

 Tal como refere S. C. Gonçalves (2014, p.60) Portugal é dos pucos Estados que 

positivou na letra da lei as finalidades da pena privativa da liberdade, designadamente a 

finalidade de proteção dos direitos fundamentais do recluso e a sua reinserção na sociedade. O 

sistema penitenciário português está teleologicamente orientado para a reinserção social do 

recluso, de acordo com o previsto no artigo 40º e 42º nº 2 do CP e do nº 1 do artigo 2º do CEP 

e conforme adiante melhor se exporá.  

 

 

 
21 SIC Notícias. (2016) Reclusos vão poder tirar cursos superiores à distância em segurança. SIC Notícias. Web 
site. Acedido janeiro 21, 2019, em https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-04-21-Reclusos-vao-poder-tirar-cursos-
superiores-a-distancia-em-seguranca. 
22 SIC Notícias. (2016) Reclusos vão poder tirar cursos superiores à distância em segurança. SIC Notícias. Web 
site. Acedido janeiro 21, 2019, em https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-04-21-Reclusos-vao-poder-tirar-cursos-
superiores-a-distancia-em-seguranca. 
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Capítulo III - A Educação nas prisões e a ressocialização 

1. Da compreensão da liberdade às finalidades da pena de prisão 

 O cidadão necessita de ser livre e não súbdito, por forma a poder desenvolver em pleno 

as suas capacidades. Contudo, a liberdade entendida como um direito inato do indivíduo, carece 

de defesa, de tutela e de respeito por parte do poder público. Ao Estado pertence a obrigação 

de garantir a segurança da coletividade e a ordem social, de forma a que todos os indivíduos 

tenham acesso à liberdade. Ou seja, tem a função de defesa de bens jurídicos, através da criação 

de mecanismos de correção, garantindo a segurança. 

 Os conceitos de liberdade, cidadania e segurança encontram-se intrinsecamente 

interrelacionados, na medida em que se integram no mesmo ambiente político, económico, 

social e cultural, condicionando-se reciprocamente. A segurança não resulta apenas da atuação 

do Estado mas sim de uma atuação conjunta entre este, a sociedade civil e os cidadãos, em prol 

de atingir e preservar a paz e ordem social. Segundo M. D. Antunes Dias (2001, p.23) “o homem 

vive num constante paradoxo, uma vez que tem necessidade de liberdade, mas necessita, 

igualmente, de segurança, tendo em conta os três estádios de vivência que o caracterizam: vida 

íntima, vida privada e vida pública.” 

 O direito à liberdade é um direito inerente à pessoa humana, é um direito fundamental 

constitucionalmente consagrado no artigo 27º, sob a epígrafe Direito à Liberdade e à 

Segurança. A liberdade é explicitamente afirmada desde os primeiros artigos da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 178923, dando-se início ao estudo do 

direito à liberdade, na medida em que, não há texto nacional ou internacional posterior, relativo 

aos direitos das pessoas, que não faça referência ao princípio da liberdade da pessoa humana.  

 A liberdade consiste, por definição, numa faculdade do homem agir de acordo com a 

sua vontade, consubstanciando-se numa autodeterminação. Estatui a DDHC (1789) que “[a] 

liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem. Assim, o exercício 

dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites senão os que assegurem aos outros 

membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos; esses limites não podem ser 

determinados senão pela lei.”24 Neste conspecto há que referir que cabe ao legislador organizar 

 
23 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789. In Infopédia, disponível na www: 
<URL: http://www.infopedia.pt/$declaracao-dos-direitos-do-homem-e-do-cidadao>. 
24 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789 – Art. 4º, In Infopédia, disponível 
na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$declaracao-dos-direitos-do-homem-e-do-cidadao>. 
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o regime da liberdade, garantindo a sua proteção. Jean-Jacques Israel (2005, p.436) salienta que 

“[a]qui, reside o coração das liberdades públicas, ou seja, o laço entre o homem e o poder, que 

faz com que a sociedade – ou mais exatamente o Estado – seja o mais interessado na 

proclamação da segurança do indivíduo.”  

 No que diz respeito aos limites impostos ao direito à liberdade, estes têm de estar 

devidamente fundamentados, ou seja, terá de se justificar limitar a liberdade de um indivíduo 

em prol da proteção de um determinado bem jurídico, com o intuito de preservar a segurança 

da sociedade. A noção de segurança acaba por ser mais ampla uma vez que condena qualquer 

forma arbitrária de repressão e encontra-se prevista no artigo 7º da DDHC (1789).  

 No que diz respeito à aplicação de uma pena de prisão, sempre se dirá que implica uma 

restrição da liberdade, sujeita ao regime específico estabelecido na CRP para esta categoria de 

direitos no artigo 18º, sendo necessário respeitar, designadamente, o princípio da reserva de lei, 

o princípio da proporcionalidade e o princípio da autorização constitucional. Como se lê no 

Parecer do Conselho Consultivo da PGR, nº P000602003, de 22 de setembro de 2003, os 

direitos não podem ser vistos com um alcance absoluto e sempre que um direito entra em 

conflito deve ser resolvido “através da recíproca e proporcional limitação de ambos”, em 

respeito do princípio da concordância prática, por forma a se alcançar uma convivência 

equilibrada.   

 O Direito Penal apenas deve intervir no meio social em última instância, funcionando 

como um último recurso para a reposição da já referida “paz jurídica”, ou seja, da validade da 

norma jurídica violada, como entende J. Figueiredo Dias (2007, p.53). Segundo o princípio da 

subsidiariedade, apenas deve haver criminalização de comportamentos ou condutas humanas 

quando a tutela conferida por outros ramos de direito não seja suficiente para acautelar esses 

bens jurídicos, como acrescenta M. Miguez Garcia (2015, p.17) a intervenção do Direito Penal 

“só se justifica quando outros meios mais suaves se não mostrem disponíveis na área do direito 

civil ou do direito público para a suficiente proteção do correspondente bem jurídico.” Ainda 

que esta intervenção do Direito Penal tenha uma função positiva de proteger bens jurídicos 

fundamentais, a aplicação da pena irá conduzir à privação ou restrição de direitos fundamentais, 

nomeadamente, o direito à liberdade. Assim sendo, resulta clara a necessidade de haver uma 

ponderação entre os prejuízos causados ao tutelar um determinado bem que foi violado, e de 

haver uma definição de bem jurídico-penal, como sustenta A. A. Taipa de Carvalho (2003, 

p.60). A intervenção do Direito Penal encontra-se justificada não só devido à natureza dos bens 
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jurídicos em causa, que têm de ser bens jurídicos fundamentais, mas também atendendo à 

intensidade da agressão que é levada a cabo para com esses bens jurídicos fundamentais. O 

princípio da necessidade apresenta-se, desde longa data, como um dos requisitos essenciais para 

a aplicação da pena, já Montesquieu (C. Beccaria, 2009, p.64) defendia que “Toda a pena que 

não deriva da absoluta necessidade é tirânica.” No entanto, o indivíduo acaba por aceitar a 

limitação do seu direito à liberdade, porque entende ser uma efetiva necessidade. Como 

esclarece C. Beccaria (2009, p.65) “Foi, portanto, a necessidade que obrigou os homens a ceder 

parte da sua liberdade: é pois, certo que cada um não quer colocar no depósito público senão a 

mínima parte possível, aquela apenas que basta para induzir os outros a defendê-lo.” 

 Em todo o caso, ainda que para garantia da proteção de determinado bem jurídico, a 

aplicação da pena de prisão representa a medida mais gravosa para o delinquente pois restringe 

o seu direito fundamental à liberdade. O indivíduo é retirado do meio social livre para ingressar 

num estabelecimento prisional, com o intuito de reaprender uma nova forma de estar em 

sociedade, com respeito pelas normas legalmente impostas à vida comunitária. Conforme 

dispõe o artigo 2º nº 1 do CEP “A execução das penas e medidas de segurança privativas da 

liberdade visa a reinserção do agente na sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de 

modo socialmente responsável, sem cometer crimes, a protecção de bens jurídicos e a defesa 

da sociedade.” Com a pena de prisão pretende-se, essencialmente, prevenir a prática futura de 

crimes (J. Figueiredo Dias, 2007, p.78). No entendimento de J. Figueiredo Dias (2007, p.78) as 

penas “só podem ter natureza preventiva – seja de prevenção geral, positiva ou negativa, seja 

de prevenção especial, positiva ou negativa -, não natureza retributiva.”  

 A natureza preventiva integra a teoria relativa dos fins da pena, que se contrapõe à teoria 

clássica, de índole retributiva, em que a pena serve para ser aplicada em resposta àquele que 

praticou o mal, como forma de retaliação (J. Figueiredo Dias, 2007, p.45).  Como refere Ângela 

Almeida (2017, p.5) “Anteriormente, a pena tinha uma finalidade meramente retributiva, em 

que o seu único objetivo era retribuir o mal causado com o crime.”. Ou seja, a pena era vista 

como uma “vingança”, em que se retribuía todo o mal causado. Em todo o caso, com o 

surgimento dos ideais iluministas, foi afastada a ideologia da vingança e a pena alcançou “um 

caracter de prevenção” (Ângela Almeida, 2017, p.5). Cesare Beccaria foi um dos filósofos 

responsáveis pela correção dos princípios inspiradores do Direito Penal e acabou por servir de 

inspiração até ao Direito Penal dos dias de hoje, defendendo a máxima de que “um trabalho 
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eficaz de prevenção faz com que não seja necessário o recurso à pena.” (C. Beccaria, 2009, 

p.39).  

 As finalidades das penas encontram-se previstas no artigo 40º do Código Penal, que 

refere no nº 1 que “A aplicação de penas e medidas de segurança visa a proteção de bens 

jurídicos e a reintegração do agente na sociedade.” Ou seja, a aplicação das penas visa a 

salvaguarda das expectativas da sociedade na segurança do bem jurídico violado e, 

simultaneamente, a reintegração do indivíduo no meio social.  

 No presente estudo vamos abordar a natureza de prevenção especial positiva na vertente 

da ressocialização do recluso. Com o término do cumprimento da pena privativa da liberdade, 

o recluso vai retomar a sua vida em sociedade, pelo que, torna-se imperativo que na atribuição 

da pena e na execução da mesma, sejam adotados mecanismos que habilitem o recluso para 

uma futura reinserção. A pena privativa da liberdade em que o arguido for condenado terá, 

assim, um fim de prevenção especial positiva ou de socialização. Conforme esclarece Ângela 

Almeida (2017, p.6) “É nesse dever que se fundamenta a imposição de penas privativas da 

liberdade.”.  

 As doutrinas de prevenção especial positiva e negativa, têm um denominador comum 

que se prende com “a ideia de que a pena é um instrumento de actuação preventiva sobre a 

pessoa do delinquente com o fim de evitar que, no futuro, ele cometa novos crimes.”, conforme 

esclarece J. Figueiredo Dias (2007, p.54). Aqui está subjacente a ideia de prevenção da prática 

repetida de crimes pelo mesmo agente, ou seja, da reincidência. A dimensão negativa da 

prevenção especial para uns prende-se com a intimação individual do delinquente, provocando-

lhe o forte receio de praticar novos delitos, e para outros a finalidade de prevenção especial 

negativa é a de alcançar a defesa social, isolando o delinquente dos restantes membros da 

sociedade, com vista à neutralização da sua perigosidade social, (J. Figueiredo Dias, 2007, 

p.54). Conforme refere Ângela Almeida (2017, p.5) “[a] prevenção especial negativa funciona 

enquanto intimação do delinquente e como afastamento do mesmo da sociedade por certo 

período de tempo.” A vertente da prevenção especial positiva tem em si a finalidade de 

prevenção da reincidência, neste conspecto a finalidade da pena traduz-se na criação de 

condições necessárias para que o delinquente possa regressar ao mundo livre de forma integrada 

e sem cometer crimes, (J. Figueiredo Dias, 2007, p.55). Esta vertente tem o propósito de atuar 

“sobre o agente do crime, com o fim de evitar que, no futuro, o mesmo volte a cometer novos 

crimes.” (Ângela Almeida, 2017, p.5). 
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 Como esclarece Eduarda Ferraz (2004, p.199) “(...) os fins das penas devem coincidir 

com os fins do sistema prisional.” Ou seja, a atividade que é desenvolvida pela Administração 

no seio dos estabelecimentos prisionais deve ter por finalidade a reinserção social do recluso 

por forma a prevenir-se a prática futura de crimes, (Eduarda Ferraz, 2004, p.199). Os órgãos de 

Administração devem procurar desenvolver medidas que permitam ao recluso adquirir as 

competências necessárias para uma boa adaptação ao mundo livre. E conforme refere Paula 

Quadros (2004, p.167-168) ainda que haja a legitimidade para uma prevenção geral, o certo é 

que se deverá insistir por uma aproximação dos reclusos ao mundo exterior. Ou seja, ao recluso 

deve ser aplicado um tratamento prisional que o mantenha, em todo o caso, familiarizado com 

o ambiente livre. 

 O recluso ao adquirir competências que se enquadram com as necessidades do mundo 

livre aumenta, em larga medida, as suas possibilidades de obter sucesso na sua reinserção social. 

É, assim, essencial que exista uma estreita conexão entre o tipo de tratamento que é delineado 

para o recluso e as  características do meio social para onde este terá de voltar após o 

cumprimento da pena privativa da liberdade. 

 Existem diversos fatores que influenciam a reinserção social do recluso, 

designadamente, o tipo de tratamento prisional que lhe é dado. De acordo com o disposto no 

artigo 5º nº 2 do CEP, “[o] tratamento prisional consiste no conjunto de actividades e programas 

de reinserção social que visam a preparação do recluso para a liberdade, através do 

desenvolvimento das suas responsabilidades, da aquisição de competências que lhe permitam 

optar por um modo de vida socialmente responsável, sem cometer crimes, e prover às suas 

necessidades após a libertação.” No entanto, como acrescenta Ângela Almeida (2017, p.8) a 

vontade do recluso é essencial para se alcançar o sucesso nesta vertente da reinserção social. 

Ou seja, os meios que o Estado coloca à disposição do recluso apenas conseguirão auxiliar na 

ressocialização, caso este decida, voluntariamente, ter uma participação ativa. O Estado terá de 

ser capaz de compatibilizar o respeito pelos direitos liberdades e garantias do recluso com as 

suas ações conducentes à sua reinserção social.  

 No presente estudo abordamos o direito à educação do recluso, que se encontra previsto 

no elenco de direitos do recluso do artigo 7º nº 1 al. h) do CEP, como um dos fatores que 

influenciam positivamente a ressocialização do recluso. Temos o objetivo de perceber se e em 

que medida a educação em contexto prisional é de facto relevante no processo de 

ressocialização do recluso, ou se, pelo menos, ameniza os efeitos negativos da privação da 
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liberdade, assim procurando iluminar a especificidade assumida pelo direito fundamental à 

educação em contexto prisional.  

 

2. Educação de reclusos e ressocialização 

 A educação é, inquestionavelmente, um direito de enriquecimento pessoal e 

consequentemente de enriquecimento social, e, longe de confinar aos primeiros anos, projeta-

se ao longo da vida.  

 É visível a necessidade e o empenho em aumentar, genericamente, o esforço de 

qualificação dos cidadãos, designadamente, dos cidadãos em idade adulta. Esta necessidade 

tem-se vindo a manifestar ao longo do tempo, tendo constituído a motivação central da 

“Recomendação sobre Políticas Públicas de Educação e Formação de Adultos”, elaborada 

pelos Conselheiros Carlos Alberto Chagas, Jorge Miguel Marques da Silva, José Luís Azevedo 

Presa e Maria Emília Brederode Santos, do Conselho Nacional de Educação (doravante, CNE), 

com o nº 3/201325. Da referida recomendação do CNE (2013) consta que a educação e formação 

de adultos apenas pode ser entendida como algo permanente, ao longo da vida, em todas as 

áreas e domínios de estudo.  Segundo entende o CNE, o investimento na educação e formação 

de jovens e adultos é um caminho para a assunção plena da cidadania, deve ser entendido como 

uma aposta no desenvolvimento e, consequentemente, no crescimento económico, social e 

político do país (CNE, 2013, p.15761).  

 O Centro de Competências para a Gestão da Programação e das Atividades do 

Tratamento Prisional (CCGPATP) “é responsável pela implementação de orientações técnicas, 

instrumentos e modelos para avaliação de reclusos e programação do tratamento prisional, 

promoção, no quadro do tratamento prisional, de projetos educativos, de formação profissional 

e de âmbito sociocultural e desportivo, e pelo apoio e supervisão da atividade desenvolvida 

pelas equipas responsáveis pelo acompanhamento da execução da pena nos estabelecimentos 

prisionais.”26 O referido Centro de Competências trabalha, entre outros, no sentido de alcançar 

condições mais favoráveis ao aumento das competências e qualificações escolares da população 

prisional, conforme refere S. C. Gonçalves (2014, p.79).  

 
25 CNE (2013). “Recomendação n.o 3/2013 [Recomendação sobre Políticas Públicas de Educação e Formação de 
Adultos]”. In Diário da República, II Série – n.o 95 – 17 de maio de 2013. Conselho Nacional de Educação. 
26 Informação disponível em: https://dgrsp.justica.gov.pt/Sobre-a-DGRSP/Quem-somos. Acesso em: 2 de 
setembro de 2019.  
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 Verifica-se uma aposta quer no ensino, quer na formação profissional, na medida em 

que são vertentes ressocializadoras e preventivas de reincidência. O ensino e a educação são 

encarados como uma “vertente fundamental do desenvolvimento humano, sendo certo que o 

desiderato fulcral da educação assenta no peso da educação para o desenvolvimento do 

indivíduo e da comunidade, no efeito humanizador da educação no contexto prisional, e no 

papel da educação na reinserção social, atendendo às especificidades e necessidades educativas 

da massa prisional.”, como bem esclarece S. C. Gonçalves (2014, p.79). Por sua vez, a formação 

profissional é um elemento potenciador da reinserção social, na medida em que, fornece ao 

recluso as competências técnicas, sociais e relacionais, para que este possa ter um desempenho 

profissional qualificado e um maior desenvolvimento pessoal e social, (S. C. Gonçalves, 2014, 

p.84). A formação profissional, que ainda se reconduz à educação em sentido amplo, visa 

essencialmente o aumento do nível de empregabilidade do recluso, na medida em que o investe 

das competências necessárias para o desenvolvimento de uma atividade profissional aquando 

da sua libertação.  

 Ou seja, tanto a educação e o ensino como a formação profissional, têm um papel 

relevante e decisivo no alcance da finalidade de prevenção especial positiva da pena privativa 

da liberdade. Pelo que, em contexto prisional, deve ser assegurado ao recluso a possibilidade 

de exercer o seu direito à educação e o seu direito à formação profissional. Acentuando-se a 

sua ligação ao futuro exercício de uma atividade profissional, apercebe-se a sua especial relação 

com a liberdade de escolha de profissão, prevista no artigo 47º da CRP.  

 Os interesses e vontades dos reclusos deverão ser respeitadas no que toca à escolha da 

área onde pretendem investir, designadamente, ou no campo da educação ou no campo da 

formação profissional, pois o sucesso destas medidas reside essencialmente na vontade e 

interesse do próprio recluso. Trata-se de áreas distintas do tratamento penitenciário, sendo que 

no presente trabalho nos debruçamos especificamente sobre o direito dos reclusos à educação. 

 À luz do exposto no capítulo primeiro deste trabalho, entende-se que a educação dos 

reclusos não pode ser menorizada em relação à dos demais cidadãos que se encontram em 

liberdade, ou seja, existirá a mesma necessidade de investir na educação de indivíduos em 

situação de reclusão. Uma diferença de tratamento no exercício do direito à educação e ao 

ensino, a existir, terá de justificar-se à luz do princípio da igualdade (artigo 13º) e respeitar o 

princípio da proporcionalidade.  
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 A educação nas prisões assume um papel relevante, na medida em que desvia a atenção 

dos reclusos para outros interesses que não o mundo do crime, contribuindo para uma maior 

proximidade entre os reclusos e a comunidade livre. No estudo que elaborou em torno da 

educação em contexto prisional, J. A. Pereira Pinto (2016, p.192) descreveu uma situação de 

que tomou conhecimento num dos estabelecimentos prisionais (EP), onde lecionou, de um 

recluso que se encontrava detido pelo facto de conduzir sem habilitação legal para o efeito. 

Posteriormente, veio a apurar que tal se devia ao facto de não saber ler nem escrever e, por tal 

motivo, não conseguia ter aprovação no exame de código. Sucede que, no EP onde se 

encontrava detido não estavam a decorrer cursos que conferissem o certificado referente ao 

nível do 1º ciclo do ensino básico, mas apenas outros referentes a níveis mais avançados. Pelo 

que, o recluso chegou a afirmar que “a sua liberdade no final do cumprimento da pena, 

consistiria, não na saída do EP, mas em “aprender a ler e a escrever”, pois esta seria, de facto, 

a sua carta para a liberdade.”27Aqui temos um pequeno exemplo de que investir na formação 

dos reclusos poderá ser a chave para uma reinserção social mais eficaz.  

 O ensino e a educação estão “na lista” de direitos fundamentais a manter em ambiente 

prisional e, por tal motivo, nos textos das leis e dos regulamentos que regem os 

estabelecimentos prisionais, assim como no texto das Regras Mínimas de Tratamento dos 

Reclusos atualizadas pela ONU em 2015, como se viu supra no Capítulo I. é feita referência a 

esses direitos, a princípios que orientam a sua aplicabilidade prática e a mecanismos de defesa 

dos mesmos. Os reclusos ao ingressarem nos estabelecimentos prisionais dos dias de hoje, 

deparam-se com um sistema que procura, essencialmente, respeitar os seus direitos enquanto 

cidadãos.   

 Os estabelecimentos prisionais têm como função base a execução das penas e medidas 

privativas da liberdade, com o intuito de alcançar a ordem e paz social, criando condições para 

que os reclusos, após o cumprimento da pena privativa da liberdade, tenham plenas condições 

de alcançar a reinserção social. No prosseguimento deste objetivo de reinserção do recluso na 

sociedade, atuam as equipas de reinserção social, num total de 48, distribuídas pelas respetivas 

áreas territorialmente competentes, (DGRSP, 2018, p.19). No Relatório de Atividades e Auto 

Avaliação (DGRSP, 2018, p.44) constam como princípios orientadores da execução das penas 

e medidas privativas da liberdade, a dignidade da pessoa humana, a personalidade do reclusos 

 
27 Mais tarde, J. A. Pereira Pinto (2016: 192) teve conhecimento de que o recluso havia sido transferido para um 
outro EP, onde já se encontrava a decorrer um curso de formação do nível do 1º ciclo do ensino e que o recluso o 
havia frequentado e concluído com sucesso.  
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e seus direitos e interesses, a imparcialidade, a estabilização e individualização, a evitação de 

consequências nocivas, o sentido de responsabilidade e, por último, a cooperação com a 

comunidade. O desenvolvimento educacional, designadamente a qualificação profissional e 

escolar, integra o âmbito do tratamento prisional de cada recluso, sendo que, conforme consta 

do Relatório de Atividades da DGRSP (2018, p.53) “o plano individual de readaptação visa a 

preparação para a liberdade, estabelecendo as medidas e atividades adequadas ao tratamento 

prisional do recluso (...).” De acordo com o previsto no Relatório de Atividades da DGRSP 

(2018, p.85), “O ensino deve ser organizado em conexão com a formação profissional e o 

trabalho, de modo a promover condições de empregabilidade e de reinserção social, no quadro 

das políticas nacionais de educação e de emprego e formação de adultos.” Do referido relatório 

consta ainda que as ações de formação devem ter por referência as necessidades concretas do 

cidadão recluso e as suas aptidões, por forma a criarem-se reais condições de empregabilidade, 

(DGRSP, 2018, p.85). Sendo certo que, havendo um aproveitamento das aptidões dos reclusos, 

haverá uma maior probabilidade de sucesso nas ações de formação escolar e profissional no 

seio prisional e posteriormente na sua adaptação e inserção no meio laboral livre.  

 A participação do recluso em ações que visam a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências durante o período de reclusão representa um dos maiores desafios dos formandos, 

quer dos formadores, atenta a sua relevância no alcance da reinserção social, a par da 

contribuição no desenvolvimento das habilidades pessoais, sociais e intelectuais dos reclusos, 

conforme esclarece J. A. Pereira Pinto (2016, p.189). Acrescenta ainda o mesmo Autor (2016, 

p.189-190) que “estudos realizados sobre taxas de analfabetismo e baixos níveis de 

escolarização demonstram que este flagelo atinge, preferencialmente, um tipo de população 

mais carenciada e, por isso, mais exposta a dificuldades económicas e de mobilidade social 

(Leite, 1989; Sutherland, Cressey e Luckenbill, 1992; Gonçalves, 2000; Leme, 2007; Onofre, 

2007; Costelloe, 2014; Vryonides, 2016).” Assim sendo, devemos ter presente que os 

estabelecimentos prisionais acabam por ter um papel de especial relevância, na medida em que, 

para além da prisão em si representam também a escola. Esta visão concretiza a ideia já 

defendida anteriormente no presente estudo, de que o recluso ao ingressar no cumprimento de 

uma pena privativa da liberdade vê restringido o seu direito fundamental à liberdade mas 

mantém a titularidade de outros direitos fundamentais, universais e inalienáveis, 

designadamente o direito à educação. Os reclusos têm a possibilidade de, assim querendo, 

iniciar ou concluir os seus estudos, o que, conforme afirma D. F. Fontoura Garcia (2017, p.15), 

no estudo que realizou sobre o impacto da educação nas prisões e na ressocialização do recluso, 
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“poderá ser uma boa forma de reabilitar o recluso para uma reintegração mais positiva na 

sociedade, visto que adultos cadastrados, têm maiores dificuldades em encontrar um emprego, 

quando em liberdade, para além de que cada vez mais, ser exigido um nível superior de 

habilitações literárias.”  

 Como refere J. A. Pereira Pinto (2016, p.193-194) umas das principais preocupações da 

educação nas prisões é a reincidência, uma vez que, do sucesso da primeira resultará uma 

diminuição da segunda. Acrescenta ainda que “De acordo com vários estudos realizados nesta 

área, podemos aduzir que a EnP [Educação nas Prisões] se deve posicionar como uma 

referência no combate à exclusão social, (...)” (J. A. Pereira Pinto, 2016, p.194), uma vez que 

dá a possibilidade dos reclusos aproveitarem melhor e de forma produtiva o seu tempo de 

reclusão, adquirindo competências com vista à empregabilidade.  

 O estatuto de ex-recluso é um entrave à empregabilidade, mas existe outro fator 

igualmente relevante que dificulta a entrada do ex-recluso no mercado de trabalho, que é o seu 

nível de escolaridade. J. A. Pereira Pinto (2016, p.194) na sua tese de doutoramento refere um 

relatório de 2013 no qual Hawley, Murphy e Souto-Otero (2013)28, esclarecem que à medida 

que se vai concretizando na Europa a ideia de “economia do conhecimento”, num futuro 

próximo vai ser exigida qualificação de nível superior num número significativo de postos de 

trabalho, ou seja, os indivíduos que apresentarem níveis baixos de escolaridade terão grandes 

dificuldades em arranjar emprego. Isto posto, resulta clara a necessidade de os estabelecimentos 

prisionais proporcionarem aos reclusos o exercício do seu direito à educação, por forma a 

adquirirem as competências necessárias à sua reintegração. O que felizmente acontece, sendo 

inclusivamente uma das principais atribuições da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais.  

 No relatório Reducing Re-offending by Ex-prisoners29, da responsabilidade da Social 

Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister, (2002, p.52) refere-se que “Research 

shows that employment reduces the risk of re-offending by between a third and a half.”. Ou 

seja, os reclusos que se encontram empregados revelam uma melhor reinserção na sociedade e 

diminuem os números de reincidência, conforme consta do referido relatório (2002, p.52) 

 
28 Hawley, Murphy e Souto-Otero (2013), citando (Europe 2020, A European Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth. Internet: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Acesso em: 2 de maio de 2019. 
29 Disponível em: 
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/reducing_report20pdf.pdf. Acesso em 2 
maio 2019. 
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“Research suggests that employment reduces the risk of re-offending by between a third and a 

half. Unemployment clearly makes it harder to maintain stable accommodation or to earn 

money legitimately.”  

 Uma forma de os reclusos adquirirem competências que lhes permitam arranjar um 

emprego após o cumprimento da pena privativa da liberdade é, sem dúvida, a frequência de 

ações e cursos de formação escolar e profissional no seio prisional. Do mesmo entendimento 

perfilha o relatório Reducing Re-offending by Ex-prisoners ao referir que (2002, p.43) 

“Prisoners attending education and training are less likely to re-offend.” 

 Atendendo à evidente relevância da educação nos estabelecimentos prisionais, tem 

havido investimento nessa área. Conforme consta do referido relatório (2002, p.43), ao longo 

dos tempos, têm vindo a ser tomadas medidas de melhoramento da educação nas prisões, 

“[t]here has been a concerted effort to improve standards across the prison estate and there 

are examples of good practice. Significant initiatives, such as the introduction of a core 

curriculum and the development of basic skills provision, have provided a framework for 

further change.”  

 A educação nas prisões até há bem pouco tempo era vista como uma forma de ocupação 

dos reclusos, ou seja, não se investia na formação dos reclusos com vista à aquisição das 

competências necessárias à sua empregabilidade, (Reducing Re-offending by Ex-prisoners, 

2002, p.43). Em todo o caso, do referido relatório consta que, apesar de haver um claro aumento 

do investimento na educação e formação dos reclusos, “prisoners do not gain as much as they 

should from education and training while in prison.”, (Reducing Re-offending by Ex-prisoners, 

2002, p.43). Os estudos realizados demostram que a educação pode ter um grande impacto na 

redução das taxas de reincidência. Diz-nos o relatório Reducing Re-offending by Ex-prisoners 

(2002, p.44) que pesquisas que foram realizadas demonstraram que a participação em “basic 

skills” pode contribuir para uma redução da reincidência em cerca de 12%. Mais acrescenta que 

um novo estudo, mais recente, descobriu que entre um grupo de ex-reclusos com baixo nível 

de escolaridade, aqueles que não haviam participado de ações ou cursos de formação escolar 

na prisão, tinham três vezes mais chance de ser reincidentes do que aqueles que haviam 

participado. Do mencionado relatório Reducing Re-offending by Ex-prisoners (2002, p.44) 

consta ainda que, “[r]aising educational and skills levels has a positive impact on 

employability, a key factor in reducing re-offending. It can also improve self-esteem and 

motivation, as well as reducing the likelihood that their own children will struggle at school.” 
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 Atendendo ao supra exposto, quase podemos concluir que a educação é, de facto, um 

caminho para a ressocialização, uma vez que, mune o recluso das competências necessárias 

para melhor se reinserir no meio social livre, arranjando, por exemplo um emprego. 

 Não se contesta que o investimento na educação nos estabelecimentos prisionais, tem 

em vista a ressocialização do recluso, mas esta última não se concretiza apenas com a futura 

empregabilidade do recluso. Ou seja, o investimento na educação contribui e auxilia a 

ressocialização do recluso também na medida em que “é integrada como estratégia de 

prevenção e combate à exclusão e desigualdade social. Redefine valores, resolve conflitos e 

necessidades, promovendo uma dinâmica de uma cidadania mais participativa.”, como sustenta 

A. Nunes Homem (2011, p.60). Um cidadão mais instruído e informado poderá ter um papel 

mais ativo na sociedade. 

 Existem, contudo, estudos de Autores mais céticos quanto à capacidade da pena de 

prisão para atingir a finalidade ressocializadora, conforme refere Ângela Almeida (2017, p.7). 

A privação da liberdade em contexto de reclusão deixa marcas no delinquente e pode 

representar um “verdadeiro processo de socialização negativa.” (J. Sequeira Parente cit. In 

Ângela Almeida, 2017, p.7).   

 M. A. Meireles Sampaio (2016, p.41) defendeu ao longo do seu trabalho de 

investigação, em torno das dinâmicas educativas em contexto prisional, que “a educação em 

contexto prisional, mais do que uma alternativa, deverá ser a prioridade para a verdadeira 

reinserção e reintegração dos indivíduos.” Conforme refere a mesma Autora (2016, p.111) “Na 

perspetiva dos reclusos entrevistados, as diferentes atividades desenvolvidas no EP são 

importantes porque permitem a criação de hábitos e rotinas, o contacto com outros mundos e 

pessoas e a ocupação do tempo de modo diferente.” Os reclusos ao aderirem às atividades 

formativas que se encontram à sua disposição no estabelecimento prisional, estão a adquirir 

ferramentas e competências que os ajudaram a manter “um corpo e mentes sãs” (M. A. 

Meireles Sampaio, 2016, p.111).  

 Segundo o estudo elaborado pela referida Autora (2016, p.111) quando questionados 

sobre a importância da escola, os reclusos “revelam que a escola é um espaço privilegiado onde 

muitos deles conseguem obter uma nova oportunidade e experiência com o sistema escolar que, 

em tempos, tinha sido defraudada.” M. A. Meireles Sampaio (2016, p.117) concluiu através 

dos sujeitos que integraram a sua investigação que é atribuída à escola e à ocupação dos tempos 

livres uma importância relevante para a reinserção social dos reclusos. Uma vez que, “a escola 
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garante a aquisição de ferramentas úteis para uma melhor reinserção social, que ao nível da 

reinserção no mundo do trabalho como ao nível das relações interpessoais.” (M. A. Meireles 

Sampaio, 2016, p.117-118).  

 Em todo o caso, há opiniões contrárias, designadamente de determinados técnicos 

entrevistados por M. A. Meireles Sampaio (2016, p.119) no decurso do seu trabalho, que não 

acreditam que as prisões possam ser de facto um lugar com caracter educativo.  Estes técnicos 

não acreditam que seja possível “mudar educações”, ou pelo menos, creditam que será uma 

tarefa muito difícil, pois os reclusos vêm de um ambiente onde não existem hábitos educativos 

e dentro da prisão vão ser o espelho daquilo que são no seu seio familiar, para onde, após o 

cumprimento da pena, irão novamente voltar. 

 M. A. Meireles Sampaio (2016, p.130) nas considerações finais do seu estudo refere que 

“há quem acredite que as prisões não podem ser espaços educativos pelo peso e carga 

burocrática que envolvem; outras reconhecem o contexto como educativo pela integração em 

grupo e participação em atividades, pelo acesso à escola e à formação profissional; e há quem 

não se identifique com o termo educativo mas, preferencialmente, gostaria que o contexto 

prisional se assumisse como um contexto de mudança.” 

 Em todo o caso, somos do entendimento de que a formação escolar e profissional vai 

permitir que o indivíduo alcance um maior desenvolvimento pessoal e intelectual, o que 

conduzirá a uma inserção social mais positiva, na medida em que, o recluso ter adquirido 

conhecimentos e tornar-se-á um cidadão mais ativo socialmente. O que acaba por ser vantajoso 

não apenas para o próprio recluso, mas também para a própria sociedade.  Tal como refere F. 

A. C. Bouça Nova (2014, p.24) “[a] educação deve ser um meio de emancipação para um 

individuo se reentregar na sociedade, ultrapassar as desigualdades sociais e as relações do 

poder.”. Outro dos benefícios do investimento na educação e formação profissional aquando 

do cumprimento da pena privativa da liberdade é o aumento das possibilidade de o recluso 

encontrar um lugar no mercado de trabalho, o que lhe permitirá viver uma vida afastado da 

delinquência, visto que, a empregabilidade, tendencialmente, reduz a probabilidade da 

reincidência, conforme se retira da análise do supra citado relatório Reducing Re-offending by 

Ex-prisoners. Isto posto, a possibilidade de o recluso usufruir do seu direito fundamental à 

educação na prisão é, conforme resulta do supra exposto, um caminho para que este, após o 

cumprimento da pena, se volte a integrar na sociedade.  
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 Do recente relatório Global Prison Trends30 (na sua 5ª edição, 2019), consta que cada 

vez mais se tem investido na reabilitação e reinserção social do recluso como mecanismo de 

prevenção da reincidência, “[g]lobally, there is growing recognition of the importance of 

rehabilitation and social reintegration programes in prisons. Investing in rehabilitation is a 

cost-effective way of preventing reoffending, with significant benefits not only for the 

individuals concerned but also for public safety.” O que está na base dos mecanismos de 

reinserção social é, essencialmente, o investimento na aquisição de competências por parte dos 

reclusos, que lhes permitirão ter uma melhor e mais fácil adaptação ao mundo exterior. 

Conforme consta do referido documento, “[t]he fundamental aim of rehabilitation is to enable 

prisoners to return to their community with the skills and attitudes that will enable them to stay 

out of prison in the future. Providing them with education, work and training opportunities can 

also ‘normalise’ their time in prison, making it closer to life in the community and helping them 

lead independent lives after release.”  

A educação é um direito fundamental de que todos devem poder usufruir, e como tal, 

têm vindo a alterar-se a políticas e medidas adotadas pelos estabelecimentos prisionais um 

pouco por todo o mundo, no sentido de, para além de permitir o acesso ao ensino e à educação 

dos reclusos, apostar sobretudo no incentivo à continuidade dos estudos após a libertação. 

Conforme consta do relatório que vimos citando, várias medidas têm vindo a ser adotadas como 

forma de incentivo à educação, “[i]n Myanmar, the President issued amnesties to prisoners 

who had passed their matriculation exams with the hope that they would continue their studies 

on release. In Singapore, prisoners were offered the opportunity to study for a diploma for the 

first time;” De acordo com o citado artigo “[v]ocational training and work programmes allow 

prisoners to engage in constructive activities while gaining new skills for potential future 

work.” Ou seja, o investimento na formação profissional e no trabalho prisional, contribui para 

um aumento da capacidade dos reclusos de se reintegrarem com sucesso na sociedade, 

construindo uma vida afastada da prática de crimes. O que se alcança igualmente por força da 

concretização do direito à educação do recluso, na medida em que, conforme temos vindo a 

expor no presente estudo, a educação e o ensino em contexto de prisão permitem ao recluso a 

aquisição das competência necessárias para uma reinserção social mais eficaz. 

 
30 Disponível em: https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/ . Acesso em: 15 de julho de 
2019. 
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 Do ponto de vista da UNESCO, a educação pode possibilitar a ressocialização e a 

reintegração do recluso na sociedade (UNESCO cit. in Boiago e Noma, 2012, p.6). E o “(...) 

acesso à educação de adultos não é unicamente um direito humano básico, é um passo decisivo 

para a reintegração e reabilitação dos reclusos” (UNESCO cit. in Boiago e Noma, 2012, p.6). 

O Instituto de Educação da UNESCO tem voltado os seus olhares para a educação de pessoas 

privadas de liberdade e de acordo com o Manual da UIE a educação é “(...) um dos meios de se 

promover a integração social e a aquisição de conhecimentos que permitem aos reclusos 

assegurar um futuro melhor quando postos em liberdade” (UNESCO cit. in Boiago e Noma, 

2012, p.6). No que diz respeito aos efeitos da educação em ambiente prisional na vida dos 

reclusos em meio livre, entende a UNESCO que investir no ensino e formação em contexto 

prisional possibilita a “(...)expectativa de emprego, relações sociais estáveis, meios legais de se 

adquirir dinheiro suficiente para viver, expectativas moderadas de nível de vida, capacidade 

para enfrentar a autoridade sem violência (...)” (UNESCO cit. in Boiago e Noma, 2012, p.6-7).  

 Em Portugal, uma das atribuições da DGRSP é precisamente o desenvolvimento de 

atividades educativas e de âmbito profissionalizante, com vista à ressocialização do recluso e 

conforme resulta dos números apurados pelo Relatório de Atividades e Auto Avaliação 

referente ao ano de 2018, que melhor descreveremos no ponto seguinte, tem aumentado o 

número de reclusos que frequenta as ações/cursos de formação escolar e profissional, pelo que, 

entendemos que poderá estar a caminhar-se para maiores níveis de ressocialização da população 

reclusa, embora não se tenha conseguido apurar os números exatos quanto ao sucesso da 

ressocialização por influência da educação em ambiente prisional.  

 Em todo o caso, apesar do caminho que se tem vindo a percorrer no sentido de minimizar 

os efeitos negativos da reclusão, não poderemos deixar de trazer à discussão o “estigma” que 

acompanha um ex-recluso. Conforme refere Ângela Almeida (2017, p.46) no seu estudo sobre 

o contributo do trabalho prisional na reinserção social, os ex-reclusos não são admitidos a um 

determinado posto de trabalho precisamente por serem ex-reclusos. A citada Autora (2017, 

p.46) vai mais longe e expõe que mesmo aqueles que conseguem arranjar emprego mais cedo 

ou mais tarde sentem a discriminação e o peso do passado, “se algo correr mal (como por 

exemplo, faltar dinheiro de uma caixa) irão sempre pensar que o culpado foi quem já esteve 

preso.” Encontramo-nos perante uma ideia de ciclo vicioso, uma vez que, “a execução de uma 

pena de prisão conduz ao desemprego em liberdade, e o desemprego conduz ao crime, o que 

por sua vez resulta numa execução da pena de prisão.” (Ângela Almeida, 2017, p.46). É também 
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a promoção da igual dignidade (artigos 1º e 13º da CRP) e a proibição de discriminação que 

estão em causa. 

 Entendemos que a tendência terá de ser sempre no sentido de investir cada vez mais na 

educação e formação dos reclusos, por forma a que fiquem cada vez mais habilitados a lidar 

com o que os espera no mundo livre. Na medida em que, conforme se pôde concluir em vários 

estudos realizados, já mencionados no presente trabalho, um recluso que não consiga arranjar 

emprego é um recluso com mais hipótese de reincidir.   

 Cumpre referir que alcançamos esta conclusão/entendimento a partir da análise dos 

estudos e relatórios supracitados, mas o certo é que, do que nos foi dado apurar, ainda não existe 

em Portugal um estudo empírico que averigue a efetiva influência das práticas educativas em 

ambiente prisional, na ressocialização dos reclusos.  

 

3. Alguns dados sobre o ensino e educação em contexto prisional em Portugal 

 A DGRSP é um organismo do Ministério da Justiça, conforme contemplado no DL nº 

123/2011, de 29 de dezembro, encontrando-se a sua estrutura orgânica regulada no DL nº 

215/2012, de 28 de setembro de 2012. Conforme referido anteriormente, a DGRSP resultou da 

fusão da DGSP e da DGRS (cf. DL nº 123/2011, de 29 de dezembro). De acordo com o previsto 

no artigo 12º do DL nº 123/2011, de 29 de dezembro, a DGRSP “tem por missão o 

desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de execução das penas e medidas e de 

reinserção social e a gestão articulada e complementar dos sistemas tutelar educativo e 

prisional, assegurando condições compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a 

defesa da ordem e da paz social”.  

 As atividades que são desenvolvidas pela DGRSP nos estabelecimentos prisionais, os 

resultados que são obtidos com essas atividades e os recursos que são utilizados, são descritos 

no Relatório de Atividades e Auto Avaliação que é elaborado anualmente pela DGRSP. O 

último relatório que se encontra disponível diz respeito aos dados que foram recolhidos do ano 

2018. No referido Relatório de Atividades e Auto Avaliação são descritos os dados relativos 

às atividades desenvolvidas nos 49 estabelecimentos prisionais, pelas 48 equipas de reinserção 

social, nos 6 centros educativos e pelas 10 equipas de vigilância eletrónica, existentes em 

Portugal, e que constituem as unidades base da intervenção operativa da DGRSP, (DGRSP, 

2018, p.17).     
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 O relatório apresenta seis “macroprocessos-chave”31 que constituem a atividade da 

DGRSP e representam a sequência de atividades, interligadas entre si, que são desenvolvidas 

no seio prisional, no âmbito da execução de penas e medidas na jurisdição penal e na área tutelar 

educativa. Esses “macroprocessos-chave” dividem-se em duas vertentes de aplicação, a 

vertente da justiça penal e a vertente da justiça juvenil. (DGRSP, 2018, p.13). No presente 

estudo vamos abordar o âmbito da justiça penal, mas fazemos a nota de que no âmbito da justiça 

juvenil há um forte investimento na educação e formação dos jovens, através da aplicação de 

medidas tutelares educativas, que visam a “educação do menor para o direito e inserção, de 

forma digna e responsável, na vida em comunidade.”, (DGRSP, 2018, p.12).  

 Do referido relatório de atividades consta que no âmbito do tratamento prisional se 

procura favorecer as condições de reinserção social e a diminuição da reincidência, através do 

melhoramento do acesso às competências escolares e à formação profissional, (DGRSP, 2018, 

p.85). O ensino ao ser prestado em ambiente prisional não implica que seja orientado por 

princípios diferentes, os serviços responsáveis pelo tratamento prisional, analisam anualmente 

as necessidades educativas da população afeta ao estabelecimento prisional, e conjuntamente 

com as escolas associadas e outros parceiros locais, elaboram um projeto educativo mais eficaz 

e produtivo, conforme prevê o artigo 71º nº 2 do RGEP.  

 De acordo com as Estatísticas sobre reclusos nos estabelecimentos prisionais e jovens 

internados em centros educativos (2010-2018), do Boletim de Informação Estatística nº 64, de 

maio de 2019, da Direção Geral da Política de Justiça32, no que toca à distribuição de reclusos 

por grau de instrução, a categoria mais representativa corresponde ao ensino básico, com pelo 

menos 77% do peso total, em qualquer um dos anos. No período entre o ano de 2010 e o ano 

de 2018 verificou-se uma ligeira redução do peso das categorias correspondentes a graus de 

instrução inferiores ao do ensino básico, que em conjunto representavam em 2010, 9,3% do 

total e que em 2018 passaram a representar 6,7%. Em contrapartida verificou-se um aumento 

na categoria correspondente ao ensino superior, que em 2010 representava 1,2% e em 2018 

passou a representar 2,5%. Dos dados apresentados pelo Boletim de Informação Estatística, 

quanto ao grau de instrução dos reclusos, resulta que a maioria dos reclusos pertence à categoria 

 
31 “Entende-se por processo uma sequência de atividades interligadas com uma saída claramente identificável e 
com resultados quantificáveis, representando valor acrescentado para a organização.”, (DGRSP, 2018: 13).  
32 Disponível em: https://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/estatisticas-da-
justica4026/downloadFile/attachedFile_f0/Reclusos_e_Jovens_Internados_novo.pdf?nocache=1559750004.54 
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do ensino básico, embora se venha a verificar uma ligeira redução. Já a percentagem de reclusos 

na categoria de ensino superior tem vindo a aumentar.   

 No presente estudo vamos debruçar-nos sobre os dados que foram recolhidos no âmbito 

da educação e do ensino nas prisões, na execução de penas e medidas na jurisdição penal e que 

estão descritos no Relatório de Atividades e Auto Avaliação, (DGRSP, 2018). Ora, tendo por 

referência as ações/cursos de formação escolar e profissional concluídas em 2018, verifica-se 

que se inscreveram 5.683 reclusos, distribuídos por formação escolar, 3.889 reclusos, e 

formação profissional, 1.794 reclusos. Considerando as ações /cursos de formação escolar e 

profissional que se encontram a decorrer em 31-12-2018, transitados para 2019, o total de 

reclusos inscritos situava-se em 5.232, havendo em formação escolar 3.776 reclusos, o que 

corresponde a 72% do total, e 1.456, que correspondem a 28%, inscritos em formação 

profissional. Os números líquidos ou de frequência efetiva de reclusos em ações/cursos de 

formação escolar e profissional a decorrer a 31-12-2018, foram apurados através da diferença 

entre o número de reclusos inscritos m ações/cursos a decorrer a 31-12-2018 e transitados para 

2019 e o número total de saídas (incluindo todos os motivos de abandono) de reclusos inscritos 

em ações/cursos a decorrer em 31-12-2018. Isto posto, podemos concluir que dos 5.232 

reclusos inscritos, 894 reclusos abandonaram as ações/cursos de formação escolar e 

profissional, 567 reclusos na formação escolar e 327 na formação profissional. A frequência 

líquida em 31-12-2018, isto é, o número de reclusos/formandos existentes em 31-12-2018 

ascendia a 4.338, 3.209 na formação escolar e 1.129 na formação profissional. 

 No que diz respeito aos dados relativos ao abandono escolar e de formação profissional 

por parte dos reclusos, a taxa de abandono foi elevada no ano de 2016, situando-se na ordem 

dos 26 %. O que levou a DGRSP a estipular uma meta a atingir no ano de 2017, nomeadamente, 

atingir uma redução do abandono escolar e de formação profissional por parte dos reclusos em 

10%. A DGRSP apurou, por estabelecimento prisional, a percentagem de reclusos que deixaram 

de frequentar as ações/cursos de formação escolar e profissional antes do seu termo, em 2016 

e em 2017. Por forma a estabelecer um termo de comparação e analisar o nível de evolução. 

Em 2017 a taxa de abandono dos reclusos situou-se nos 13%, em oposição aos 26% verificados 

em 2016, registando-se uma redução do abandono escolar e de formação profissional por parte 

dos reclusos em 13%, atingindo a DGRSP o objetivo a que se tinha proposto. Para o ano de 

2018 a DGRSP colocou como meta uma redução de 15% na taxa de abandono escolar e de 

formação profissional por parte dos reclusos, tomando por referência os resultados obtidos em 
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2016, e excluindo as saídas dos reclusos motivadas pela libertação, transferência de 

estabelecimento prisional, obtenção do nível/certificação antes do termo do curso, 

doença/internamento hospitalar e falecimento. 

 Os fatores que levaram os reclusos a interromper as ações de formação antes do seu 

termo são de ordem diversa. Tendo sido identificados fatores como a liberdade, a transferência 

e estabelecimento prisional, a ausência ilegítima e evasão, as faltas injustificadas, as faltas por 

aplicação de medida disciplinar de segurança ou cautelar, a indisciplina no espaço 

educativo/formativo, a falta de interesse/motivação, a colocação noutra atividade a pedido do 

recluso, a falta de aproveitamento que permita prosseguir na ação/curso, a obtenção do 

nível/certificação antes do termo do curso, a doença/internamento hospitalar e o falecimento. 

No ano de 2018, tal como no ano de 2017, as libertações apresentaram a maior taxa de 

interrupção/abandono dos reclusos, em 33% no total (25,7% no ano de 2017), seguindo-se a 

falta de interesse/motivação dos reclusos com 15,7% (23,3% no ano de 2017), a transferência 

de estabelecimento prisional com 17,8% (15,9% no ano 2017), colocação noutra atividade a 

pedido do recluso com 9,6% (14,9% no ano de 2017) e as faltas injustificadas com 9,1% (13,2% 

no ano de 2017).  

 Dos dados supra descritos, apurados pela DGRSP resulta que há um maior número de 

reclusos a participar em ações/cursos de formação escolar e profissional no ano de 2018 em 

relação ao ano de 2016 e 2017, tendo-se verificado uma redução do abandono da formação 

escolar e profissional na ordem dos 19,5%. Mais uma vez, a DGRSP não só atingiu o objetivo 

a que se tinha proposto, como o ultrapassou. E os casos de abandono ocorrem em maior 

percentagem por motivos de libertação, o que também representa um dado positivo. Os 

resultados obtidos demonstram que há uma tendência para aumentar a adesão por parte dos 

reclusos às medidas educativas em ambiente prisional.   

 Atendendo aos dados obtidos, com a pesquisa efetuada, vislumbra-se uma influência 

positiva do ensino nas prisões, na medida em que, os reclusos terão mais competências para se 

adaptar ao mundo livre. E conforme resulta dos dados obtidos pela DGRSP, há uma tendência 

para aumentar a adesão por parte dos reclusos às medidas educativas em ambiente prisional, 

pelo que, há motivos para se acreditar, à luz dos estudos referidos supra, que tal traduzir-se-á 

em ganhos no processo de ressocialização dos reclusos.  
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CONCLUSÃO 

 

A CRP reconhece um conjunto de direitos e deveres fundamentais sob os quais se rege 

a sociedade portuguesa, designadamente o direito à educação cuja proteção resulta do artigo 

73º e seguintes. O direito à educação está intimamente relacionado com o direito ao ensino, na 

medida em que este último representa a vertente institucional da educação, e ainda com a 

liberdade de aprender e ensinar. 

Não restam dúvidas de que os reclusos depois de ingressarem no EP, onde vão cumprir 

a pena privativa da liberdade, mantêm todos os direitos fundamentais que são inerentes à sua 

condição de cidadão e que se encontram previstos na Constituição. Independentemente do 

estatuto específico a que o cidadão está sujeito, designadamente o estatuto especial de recluso, 

mantém a titularidade de direitos. As restrições aos direitos fundamentais do recluso terão de 

resultar da própria condenação e terão de estar previstas na lei, respeitando a Constituição. 

A reclusão implica inevitavelmente uma restrição ao direito fundamental à liberdade do 

recluso, mas, por outro lado, há outros direitos fundamentais que são garantidos aos reclusos, 

designadamente o direito à saúde, à educação, ao trabalho, ao acesso a uma profissão, entre 

outros. Com o presente estudo foi possível constatar que caso o recluso pretenda estudar poderá 

fazê-lo. Os EP portugueses permitem a educação nas prisões, ainda que com alguns 

constrangimentos. A sobrelotação, a falta de equipamentos adequados, a falta de recursos, são 

apenas algumas razões das muitas dificuldades que infelizmente ainda hoje se sentem. Com a 

presente investigação foi possível perceber que outro dos grandes entraves à educação nas 

prisões reside na falta de motivação dos reclusos. A motivação é um dos fatores mais 

importantes, se não o mais importante, pois exercer ou não o direito à educação está na livre 

disponibilidade do próprio recluso e se este não se sentir motivado não vai querer estudar, à 

exceção dos reclusos em período de escolaridade obrigatória. Por tal motivo, entendemos que 

com o presente trabalho foi possível perceber que é importante trabalhar no sentido de alcançar 

a motivação dos reclusos. Ora, cabe ao Estado garantir aos cidadãos os meios necessários à 

concretização da educação, de forma livre e democrática, seja qual for a condição em que estes 

se encontrem, pelo que, deverá tomar as medidas necessárias ao melhoramento das condições 

dos materiais utilizados no ensino, das condições das salas de aula das pisões, dos métodos de 

ensino, tudo em prol da motivação dos reclusos. Um dos aspetos que é referido nesta dissertação 

e que consideramos ter sido um passo no sentido da motivação dos reclusos para a educação, 
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foi a possibilidade de usarem a plataforma e-learning. Acabam por ter um acesso mais facilitado 

a inúmera informação que não está disponível no EP.  

Desta forma, entendemos que o direito à educação nas prisões é importante, na medida 

em que é um meio para o recluso adquirir conhecimentos e competências que lhe permitirão ter 

uma melhor adaptação ao mundo livre. A análise empreendida no âmbito da presente 

investigação leva-nos a concluir que apesar de existirem ainda algumas dificuldades no 

exercício da prática educativa nas prisões, o certo é que, permite aos reclusos o conhecimento 

de novos interesses e de novos caminhos, o que está, claramente, relacionado com o caracter 

ressocializador, e de prevenção especial, subjacente à pena privativa da liberdade.  

Cumpre referir que alcançamos esta conclusão/entendimento a partir da análise dos 

estudos e relatórios supracitados, mas o certo é que, do que nos foi dado apurar, ainda não existe 

em Portugal um estudo empírico que averigue a efetiva influência das práticas educativas em 

ambiente prisional, na ressocialização dos reclusos. 

Entendemos que a tendência terá de ser sempre no sentido de investir cada vez mais na 

educação e formação dos reclusos no EP. Investir na formação dos cidadãos, para que se possa 

constituir uma sociedade consciente e conhecedora é um dever do Estado para com todas as 

pessoas, independentemente da sua condição.    

Isto posto, com a presente dissertação podemos concluir que se vislumbra uma 

influência positiva do ensino nas prisões, na medida em que, os reclusos terão mais 

competências para se adaptar ao mundo livre.  Conforme resulta dos dados obtidos pela 

DGRSP, há uma tendência para aumentar a adesão por parte dos reclusos às medidas educativas 

em ambiente prisional e, de acordo com os resultados obtidos da presente pesquisa, tal traduzir-

se-á em ganhos no processo de ressocialização dos reclusos.  
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