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Resumo 
 

 

O objectivo do estudo foi o de avaliar o impacto do Programa “Empreendedorismo 

para a Reinserção Social de Reclusos/as”, numa amostra de ex-reclusos que estiveram com 

pena privativa de liberdade nos Estabelecimentos Prisionais de Beja, Castelo Branco, 

Leiria e Sintra. Este programa de formação foi adaptado pela Direcção-Geral de Serviços 

Prisionais (DGSP) para os Serviços Prisionais Portugueses, em 2006/2007. 

O presente estudo tem uma amostra de nove participantes. Neste sentido, foi 

realizado um estudo qualitativo de carácter exploratório tendo sido elaborados um 

questionário sócio-demográfico e uma entrevista semi-estruturada. As respostas, depois de 

transcritas, foram submetidas à análise de conteúdo, com categorização à posteriori. 

A partir das respostas dos sujeitos entrevistados conclui-se que a transição para a 

vida activa e consequente reinserção social não se verificou, ou seja, a obtenção de 

trabalho por conta de outrem, a obtenção de trabalho por conta própria e a prossecução dos 

estudos não foram atingidos pela maioria dos sujeitos.  

Como aspectos positivos salientados pelos ex-reclusos, registam-se o aumento de 

conhecimentos adquiridos; a mudança de atitudes; o acesso às saídas precárias e à 

liberdade condicional; o contacto com o exterior; e a obtenção de um certificado. 

 

 

Palavras-chave: Inclusão Social, Formação, Emprego, Empreendedorismo, Reabilitação, 

Ex-Reclusos 
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Abstract 
 

 

The purpose of this study was to evaluate the impact of the "Entrepreneurship for 

Social Rehabilitation of Prisoners" in ex-prisoners who have had a custodial sentence in 

the Prisons of Beja, Castelo Branco, Leiria and Sintra. This training program was adapted 

by the Prison Services for the Portuguese Prison Service in 2006/2007. 

This study has a sample of nine participants. In this sense, we carried out a 

qualitative study of an exploratory nature and was drawn up a questionnaire socio-

demographic and a semi-structured interview to nine ex-offenders. The answers, after 

transcribed, were subjected to content analysis, with the subsequent categorization. 

Based on the answers of the subjects interviewed, the main findings revealed that 

the transition to employment and subsequent social reintegration was not achieved by most 

subjects. 

The positive aspects highlighted by ex-prisoners are an increase of knowledge, the 

changing attitudes, the access to probation, the contact with the outside and the obtaining 

of an certificate. 

 

 

Keywords:  Social Inclusion, Training, Employment, Entrepreneurship, Rehabilitation, Ex-

Prisoners 
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Introdução 

 

A ideia para a investigação sobre a avaliação do impacto do Projecto de Formação 

para o Empreendedorismo surgiu no âmbito da apresentação de novos projectos do Centro 

de Estudos Judiciários e de um protocolo com a Faculdade de Motricidade Humana, no 

domínio das respectivas actividades de formação promovidas pelas duas instituições. 

Poderá parecer estranho querer abordar o delinquente, o criminoso, sob a 

perspectiva de um olhar reportado à educação especial. Ou talvez não. Procuraremos 

explicá-lo através das grandes modificações contemporâneas que se referem às 

preocupações actuais sobre as crianças e jovens em risco. Sendo que as consequências 

desse risco as conduz, em última instância, à delinquência e à criminalidade. São vários os 

factores que estão subjacentes a este risco: a família, os amigos, a escola, as políticas 

sociais, entre outros. 

Neste sentido, e atendo às características socioeconómicas e biopsicossociais das 

crianças e dos jovens e ainda às consequências negativas de alguns comportamentos que as 

colocam em risco de saúde e de exclusão escolar e social, considera-se pertinente destacar 

a importância que a escola, socialmente democrática e inclusiva, poderia ter no contexto 

das sociedades contemporâneas. Mais do que um contexto de aprendizagem, é onde se 

deveria realizar a socialização e a inclusão de todos, numa constante dinâmica de 

transmissão de atitudes e de valores de cidadania, abrangendo tanto as “crianças com 

deficiência ou sobredotadas, como crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de 

populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 

crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais” (Declaração de Salamanca, 

1994).  

Esta é definitivamente uma questão complexa, na medida em que são múltiplos os 

factores que condicionam e contribuem para percursos de vida que começam pelo 

abandono escolar precoce, e que toldados pela delinquência e pelo crime, acabam por 

percorrer caminhos mais desviantes que desembocam em situações de reclusão e de 

exclusão.  

Sendo a adolescência considerada uma das principais etapas de vida dos sujeitos e 

que é muitas vezes interrompida por percursos desviantes, cabe às instituições o apoio, em 

fases posteriores, na retoma de caminhos caracterizados pela educação e formação. 

 A educação e a formação, constituem-se assim, a pedra basilar para a aquisição de 

competências conducentes às oportunidades de emprego (Giddens, 2007b). Nesta 
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perspectiva e considerando os contextos de reclusão, as intervenções ao nível da formação 

poderão contribuir para uma melhor ressocialização e reintegração social, apesar dos 

estabelecimentos prisionais serem vistos, por alguns autores, como “um mundo à parte”, 

tendo mesmo vindo a assistir-se à sua contestação. Apesar da discussão sociológica e 

criminológica, certa é a permanência de sujeitos nas prisões, caracterizados por baixos 

níveis de escolaridade, de formação e de experiência laboral.  

Desta forma, Vieira (2005) considera que o desafio actual que se coloca à prisão é o 

de intervir com os reclusos, sob o ponto de vista do intercâmbio com o meio envolvente, 

permitindo o seu contacto com a escola, com as instituições de emprego e formação 

profissional, entre outros, a fim de atenuar os efeitos da reclusão. É neste âmbito que 

surgem programas de intervenção de cariz ressocializador que visam a reinserção social 

dos indivíduos, como é o caso do Programa de Empreendedorismo para a Reinserção 

Social de Reclusos/as (PERSR), podendo este constituir-se como um meio para a aquisição 

de ferramentas importantes para a integração laboral dos ex-reclusos, através da 

implementação do próprio negócio, do trabalho por conta de outrem ou através da 

prossecução de estudos.  

Considerando o exposto, procura-se com esta investigação conhecer e avaliar o 

impacto da implementação do PERSR, no que respeita o processo de transição dos ex-

reclusos para a vida activa e reinserção social. Este estudo contribuirá igualmente para a 

averiguação dos objectivos do PERSR, fornecendo dados que permitam verificar se os 

mesmos foram atingidos, nomeadamente se os ex-reclusos: 1) prosseguiram os estudos e 

retomaram a frequência escolar ou a formação profissional; 2) começaram a trabalhar por 

conta própria e implementaram o seu plano de negócios; e 3) obtiveram trabalho por conta 

de outrem, prevenindo-se acima de tudo, a reincidência. 

Por fim, uma derradeira e breve nota sobre a estrutura desta dissertação. Este 

trabalho divide-se em cinco capítulos, sendo que no primeiro capítulo é apresentada a 

revisão bibliográfica sobre as temáticas de inclusão, crime na adolescência, prisão e 

reclusão e, por último as questões da formação, reinserção social e emprego.   

 No segundo capítulo aborda-se o método utilizado no estudo, para que fossem 

atingidos os objectivos propostos. No terceiro capítulo são apresentados os resultados 

obtidos que serão discutidos no quarto capítulo. O último capítulo inclui as conclusões 

gerais do estudo, as suas limitações e algumas implicações práticas dos resultados obtidos, 

quer no âmbito da formação nos EP, quer no âmbito da reinserção social.  
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

 

 
1. Inclusão: um desafio escolar e social 

 

Pela escola passam actualmente crianças e jovens de grupos sociais diversificados 

durante períodos prolongados, que têm início na infância e avançam pela vida adulta. A 

denominada “escola de massas” ou, uma escola para todos, passou a acolher, integrar e 

incluir todas as crianças e jovens (Alves & Canário, 2004; Cortesão, 2006; Jesus, Martins, 

& Almeida, 2004; Mantoan, 2004; Sil, 2004; UNESCO, 1994). Neste contexto, cabe à 

escola lidar com diferentes culturas, etnias, dificuldades, necessidades, deficiências, numa 

tentativa ininterrupta de resolver o problema de comunicação entre “diferentes”. Desta 

forma, espera-se que a escola promova a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

de todos, bem como, que desenvolva uma praxis assente na inclusão, justiça social, 

solidariedade, cidadania, respeitando todos os envolvidos no processo educativo 

(UNESCO, 1994). Daí têm resultado numerosos estudos em que a escola é objecto de 

reflexão e discussão.  

A visibilidade social da escola tem sido adquirida ao longo dos anos, não só devido 

às verbas governamentais gastas na sua manutenção e funcionamento, como também, 

devido às grandes alterações introduzidas pelas sucessivas leis dos sucessivos governos (D. 

Rodrigues, 2006). Visibilidade essa que tem colocado a escola à mercê do olhar de todos 

os grupos sociais, resultando daí os mais variados julgamentos e preocupações.  

Desejar uma escola mais inclusiva tem sido uma dessas preocupações. Uma escola 

que acolha, eduque, ensine todos os alunos, independentemente das suas diferenças 

individuais e sociais poderá ser o objectivo último duma instituição que se proclama 

democrática (Jesus, Martins, & Almeida, 2004). Contudo, parece que estamos ainda longe 

dessa realidade, constituindo o insucesso, o abandono e a exclusão escolar um dos maiores 

problemas que, em nosso entender, necessita duma maior reflexão e intervenção ao nível 

da escola (Cortesão, 2006).  

Partindo da premissa de que esta é uma tarefa difícil de operacionalizar, são vários 

os autores que consideram que existem taxas de insucesso referentes a crianças e jovens 

com potencial de aprendizagem normal, mas com baixo rendimento escolar, sendo desta 

forma, o problema da exclusão escolar abordado como processo da exclusão social (V. 

Fonseca, 2000). Também Alves e Canário (2004) olham para o problema da exclusão 
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escolar como uma questão de exclusão social, que no caso português toma relevância nos 

discursos das políticas educativas dos anos 70, a par da referência à tão proclamada 

«igualdade de oportunidades».  

Schiff (1993, cit. in Fonseca, 2000) aponta diversos factores sociais que 

contextualizam o problema, nomeadamente o poder preditivo do estatuto social no baixo 

rendimento escolar, sendo as crianças e os jovens de nível socioeconómico baixo as que 

apresentam maior insucesso, enfatizando as desigualdades sociais e a sua reprodução. 

Consequentemente, Fonseca (2000) afirma que a exclusão escolar não é um mero 

problema individual, centrado nas características de potencial de aprendizagem, mas antes 

um processo social, porque embora a aprendizagem seja um processo individual, ela só 

pode ocorrer em contexto social.  

 A este propósito, Almeida, André e Almeida (1999) realçam que as situações de 

pobreza material e a destituição escolar, que afectam largas parcelas da população 

portuguesa, são determinantes na vida das famílias e das crianças pois constituem-se como 

terrenos estruturais de risco (p.119). O seu estudo sobre maus-tratos às crianças nas 

famílias indica que é nos meios mais pobres, de exclusão e de marginalidade, ou seja, nas 

famílias socialmente maltratadas que surgem os maiores problemas que se repercutem no 

afastamento das crianças da escola e as torna precocemente mão-de-obra para o trabalho. 

Além da instabilidade de recursos familiares, materiais e cognitivos, a destituição escolar 

é, por outro lado, marcada pelo baixo capital escolar destas famílias que desconhecem a 

escola, a sua linguagem e os seus agentes, sendo a sua presença nesta instituição 

caracterizada por visitas irregulares e esporádicas. Fica claramente assente que a 

contribuição do contexto social, que envolve a família da criança, é decisivo para definir a 

natureza ou a dimensão do mau trato de que é vítima (p.117). (Almeida, André, & 

Almeida, 1999) 

 

1.1. A escola inclusiva 

 

Torna-se actualmente pertinente questionar acerca do que pode e deve cumprir a 

escola, dos seus valores e da sua missão. Se a escola tem o dever da educação de qualidade 

para todos, então o que se deverá fazer para que tenhamos uma escola inclusiva, acreditar 

no valor da inclusão e, por fim, observarmos a sua concretização? Se por um lado, a escola 

é um lugar que acolhe todos, por outro também sabemos que apenas alguns alunos saem 

sem levar consigo sentimentos de frustração ou de revolta. A escola confere o sucesso a 
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apenas alguns, nivelando e excluindo os alunos que não se enquadram nas práticas pré-

determinadas, presumidamente mais rigorosas e que exigem menos recursos humanos. Este 

modelo reforça inquestionavelmente a estratificação social e dificulta a inclusão (Valente, 

2008).  

Ora, o desafio que se coloca à escola é o de possibilitar que todos os alunos possam 

atingir os objectivos delineados e propostos, o que não acontece na realidade, deixando 

determinados estudantes à margem duma inclusão plena, considerando-se que funciona um 

sistema de ensino mais exclusivo que inclusivo, não se medindo o prejuízo social que pode 

advir desta desconsideração pelas suas características biopsicossociais e contexto 

sociocultural (V. Fonseca, 2000). 

 

“(…) as escolas devem-se ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 

condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se 

crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que 

trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 

marginais. Estas condições colocam uma série de diferentes desafios aos sistemas 

escolares. (…) a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas as 

crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou dificuldades 

escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades escolares e, consequentemente, 

têm necessidades educativas especiais, em determinado momento da sua 

escolaridade. As escolas terão de encontrar formas de educar com sucesso estas 

crianças, incluindo aquelas que apresentam incapacidades graves.” Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) 

 

A educação inclusiva considera, como se pode constatar na Declaração de 

Salamanca (1994), todo o processo educativo de todas as crianças e jovens, com ou sem 

necessidades educativas especiais, com ou sem dificuldades temporárias ou permanentes 

na escola, as que repetem anos de escolaridade, as que por diferentes motivos são forçadas 

a trabalhar, as que vivem na rua ou em condições de extrema pobreza, as que são vítimas 

de abusos, as que se encontram fora da escola, etc.  

Valente (2008) considera que inclusão “exclui ignorar as necessidades específicas 

de cada aluno, obrigar a que todos sigam um único percurso de desenvolvimento escolar, 

ao mesmo tempo e para as mesmas idades, ou a não prosseguir o atendimento em educação 

antes do tempo” (p. 30). 
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Após a Declaração de Salamanca (1994), o conceito de escola inclusiva tem vindo a 

afirmar-se com o grande objectivo de receber as crianças e os jovens, que por 

variadíssimas razões são excluídos, reafirmado o direito à educação de todos os indivíduos, 

tendo em conta a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 e a garantia dada pela 

comunidade mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990. Desta 

forma, a lei portuguesa mais actual sobre a inclusão de crianças e jovens salienta a 

importância de “promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação e promover 

a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto determinante dessa qualidade é a promoção 

de uma escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as 

crianças e jovens” ("Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro", 2008). Contudo, a 

implementação desta e doutras orientações não tem sido fácil, a par da limitação de provas 

no que respeitam os progressos nesta área, quer em Portugal, quer nos restantes países 

(Ainscow, 1998). Além disto, é uma lei que suscitou a discussão em muitos fóruns, 

encontros e conferências, pois não é consensual no que respeita a noção de necessidades 

educativas especiais, uma vez que restringe a acção dos apoios especializados apenas aos 

alunos com deficiências e incapacidades que apresentam “limitações significativas ao nível 

da actividade e da participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social” ("Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro", 2008, p. 

155). 

 A Educação para Todos significa, de acordo com as Orientações para a inclusão 

publicadas pela UNESCO (2005), assegurar que todas as crianças tenham acesso a uma 

educação básica de qualidade. Ou seja, vai implicar “criar condições nas escolas e nos 

programas da educação básica que possibilitem a aprendizagem de todas as crianças com 

mais ou menos capacidades. Essas condições devem proporcionar um ambiente inclusivo, 

eficaz para as crianças, simpático e acolhedor, saudável e protector. O desenvolvimento 

desse ambiente amigável de aprendizagem é uma parte essencial dos esforços de todos os 

países do mundo para melhorar a qualidade e desenvolver o acesso às suas escolas” (p.7). 

  

Então, e a que nos referimos quando falamos de inclusão? 

  

Mais do que assumir a ideia de educação para todos, importa ter a preocupação de a 

tornar realidade, tendo como objectivos ajudar os professores a organizar as salas de aula, 
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de forma a assegurar a aprendizagem de todos os seus alunos, bem como reestruturar as 

escolas, de forma a apoiarem os professores neste esforço (Ainscow, 1998). Assim, quando 

falamos de inclusão, referimo-nos: 1) à capacidade de acolher a diversidade; 2) à 

interacção com todos os alunos, não rotulando nem excluindo; 3) ao cuidado que a escola 

deve ter para que os alunos não se sintam excluídos e 4) ao direito ao acesso à educação, 

adoptando medidas para determinados alunos, sem os excluir (UNESCO, 2005). 

 A escola inclusiva e democrática é um lugar onde seja possível proporcionar maior 

consciência de vida. Assim, falar em educação inclusiva fará sentido quando se contribuir 

em pleno para a dignidade e melhoria da qualidade de educação para todas as crianças e 

jovens. Trabalhar na escola é abrir uma porta por onde entramos e alicerçamos uma 

sociedade futura mais solidária, justa e enriquecida (Dewey, 2010). 

A UNESCO (2005) refere, entre outros aspectos conceptuais, que a inclusão é 

colocar a ênfase em grupos de alunos que podem estar em risco de marginalização e 

exclusão e/ou que apresentem dificuldades em acederem ao currículo. Assim, uma escola 

inclusiva é onde todas as crianças e jovens têm o seu lugar, onde não há queixas das 

diferenças e todos se tratam por igual, quer existam diferenças mais marcadamente físicas, 

psicológicas ou sociais. Valente (2008) acrescenta a este respeito, que a escola inclusiva 

analisa as dificuldades e exige os recursos indispensáveis para as ultrapassar, pois é um 

espaço de cidadania e de aprendizagem democrática. 

 

 

1.2. O desafio de incluir todos 

 

Porque se torna então um desafio incluir todos os alunos? Será a inclusão apenas uma 

promessa?  

Nitidamente, como se tem vindo a afirmar, um dos maiores desafios que se coloca 

actualmente à escola é incluir todas as crianças, independentemente das suas diferenças, 

sejam elas de ordem socioeconómica, familiar ou cultural, digam elas respeito às 

características pessoais, aos interesses, às capacidades ou à existência de qualquer tipo de 

deficiência. Em consequência, assiste-se cada vez mais à entrada de crianças e jovens 

social e culturalmente diferentes, com e sem necessidades educativas especiais, nas escolas 

públicas, o que tem levado os professores e toda a sociedade em geral, a reflectir sobre as 

práticas e metas actuais, bem como na procura de modos de modificar estratégias, 

currículos e métodos. 
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Enquanto reflexo da sociedade, a escola espelha os seus problemas, mas tal como 

refere Valente (2008), é a única instituição social actualmente capaz de reorientar a 

sociedade, se lhe forem proporcionados os instrumentos adequados para levar a cabo esta 

tarefa, ou seja, os recursos, a autonomia, a autoridade, a responsabilidade e o 

reconhecimento. Desta forma, a autora afirma que criar condições para uma escola 

inclusiva não é tarefa fácil, uma vez que são vários os problemas existentes para a sua 

implementação, tais como: falta de recursos, falta de crédito e de reconhecimento do 

esforço dos professores, entre outros.  

Questiona-se então se caberá apenas à escola esta inclusão? Que papel deverá 

assumir a sociedade? 

No contexto social, as instituições sociais defrontam-se com novas questões de 

exclusão social ao nível da cidadania, do trabalho, da educação, do território e da 

identidade (Stoer, Magalhães, & Rodrigues, 2004). É pois neste terreno controverso, 

desigual e complexo que a inclusão, quer seja social, quer seja educativa, tenta prevalecer. 

Quanto mais cresce a exclusão, mais se fala de inclusão, ao ponto de banalização do 

conceito, da sua utilização indiscriminada nos discursos dos mais diversos sectores 

políticos e sociais. Afigura-se então óbvio, que o termo inclusão está relacionado com não 

ser excluído, ou seja, a capacidade de pertencer a uma determinada comunidade, ou mesmo 

relacionar-se com ela (D. Rodrigues, 2006).  

Para que a relação entre cidadão e comunidade possa efectivamente existir, afigura-se 

crucial um exercício real dos direitos de participação social, cuja concepção de cidadania, 

activa e crítica, concebe as crianças e os jovens como agentes sociais imprescindíveis e 

participativos na sociedade. Todavia, não há promoção da cidadania sem antes satisfazer as 

necessidades básicas das crianças e dos jovens, salvaguardando os seus direitos 

fundamentais, que são acima de tudo, direitos sociais extensíveis ao conjunto da sociedade. 

Estando as crianças e os jovens em contextos específicos, desde a mais tenra idade, a 

cidadania só poderá ocorrer nesses contextos. Assim, espaços de acção social, como o 

jardim-de-infância, a escola, as instituições de acolhimento e outras, regulados por adultos, 

têm a responsabilidade da construção dos direitos participativos de todas as crianças e 

jovens sob a alçada da democratização do acesso à educação na escola pública (Sarmento, 

Fernandes, & Tomás, 2006). 

O que se tem vindo a assistir e a debater, segundo a opinião de alguns autores aqui 

referidos, é precisamente a falta de respostas inclusivas por parte da escola pública, que 

vem contrariar a sua efectiva democratização, onde a construção duma cidadania está 
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nitidamente comprometida. A escola pública deveria ser, como defende Mathison e Ross 

(2004) uma mais valia para o reforço da democracia, com o grande objectivo de alargar os 

processos de decisão e participação às comunidades criando um impacto real na vida dos 

cidadãos.(Mathison & Ross, 2004) 

Para Sarmento, Fernandes e Tomás (2006) “não é no futuro prometido mas no 

presente construído no interior das instituições escolares que se jogam os direitos sociais 

das crianças” (p.155). Acrescentam ainda, baseando-se nos estudos de Burbules e Torres 

(2003), que existe um projecto neoliberal de desestruturação da escola pública, a fim de 

reinstalar vias duais de progresso escolar e acesso à mobilidade social, reconstituindo-se 

elites sociais.  

Face ao exposto, é imperativo questionar em que medida contribui a escola e a 

sociedade para uma efectiva inclusão? Será a sua estrutura organizacional de tal modo 

ilusória que esconde a exclusão atrás duma promessa e aparência de inclusão? 

A inclusão implica, como refere Mantoan (2006), uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita aos alunos com deficiência e com dificuldades de 

aprendizagem, mas a todos os outros, para que obtenham sucesso. A autora defende que a 

maioria dos alunos que experimentam o insucesso escolar não vêm do ensino especial, mas 

dos que possivelmente acabarão nele. Considera que a inclusão é uma provocação com a 

intenção de melhorar a qualidade do ensino nas escolas, abrangendo todos os alunos que 

fracassam. Fonseca (2004) acrescenta que a inclusão é assegurar a todos os alunos, sem 

excepção, independentemente da sua origem sócio-cultural e da sua evolução 

psicobiológica, a igualdade de oportunidades educativas. (Mantoan, 2006); (V. Fonseca, 

2004) 

“A inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da Educação 

Escolar e para o benefício de todos os alunos, com e sem deficiência. Depende, 

contudo, de uma disponibilidade interna para enfrentar as inovações e essa condição 

não é comum aos sistemas educacionais e aos professores em geral.” (Mantoan, 

2004, p.27) (Mantoan, 2004) 

 

Por fim, termina-se esta reflexão salientando a necessidade e a responsabilidade que 

a escola e a sociedade têm na implementação e desenvolvimento duma escola mais 

democrática e inclusiva, pois é nesta instituição que se iniciam os percursos pessoais e 

profissionais de todos os cidadãos. Aliás, esta é das particularidades que torna a escola “um 

contexto extraordinariamente heterogéneo e diversificado em termos de competências dos 



 18

indivíduos, sistemas de valores e culturas, bem como do ponto de vista social e 

económico” (Morgado, 2003, p. 267). (Morgado, 2003) 

 

 
1.3. Insucesso e abandono escolar precoce 

 

Quando pensamos na escola, no contexto dos países industrializados, é-nos natural 

pensar no acesso à educação por todos. No entanto, pensar em educação desta forma mais 

moderna, cuja instrução é ministrada em espaços especialmente construídos para o efeito é 

muito recente (Giddens, 2007c).  

A educação formal esteve apenas ao alcance de poucos, durante largos séculos, e a 

leitura não fazia parte do quotidiano da maior parte dos cidadãos. Aliás, a aprendizagem 

constituía-se pela aquisição dos hábitos sociais, costumes locais e práticas de trabalho dos 

mais velhos. Esta realidade foi-se dissipando e muitas mudanças ocorreram desde então. 

Na verdade, a literacia aumentou consideravelmente nos países mais industrializados, 

sendo que a maior parte dos cidadãos sabe ler e escrever a um nível básico, pois desde a 

mais tenra idade, que a maior parte de nós é influenciada pelos mais diversos meios de 

informação (Giddens, 2007c). 

A escola da primeira metade do século XX funcionava como uma instituição que 

«fabricava» cidadãos, segundo um modelo cívico preestabelecido, de carácter 

marcadamente elitista, e não parecia preocupar-se com a produção de injustiças sociais, 

favorecendo os sujeitos de acordo com o mérito de cada um. No fim dos anos 60, Portugal 

caminha timidamente para a transição duma escola elitista para uma escola de massas, 

período marcado através do crescimento da oferta (políticas públicas) e da procura 

(«corrida à escola»). Esta expansão e democratização do acesso a todos ao sistema escolar 

assinala uma promessa de desenvolvimento, de mobilidade social, de mais igualdade e 

justiça social (Alves & Canário, 2004). Contudo, paradoxalmente a partir de meados dos 

anos 70 a escola inicia uma recessão durável, pois a sua democratização comprometeu-a 

com a produção de desigualdades sociais, com a legitimação de mecanismos de reprodução 

social aliada ao conceito do habitus, com que Bourdieu e Passeron caracterizaram em 

1977, os contextos de produção, socialização e realização dos indivíduos, entre eles a 

escola (Bourdieu & Passeron, 2000). 

Os anos 80 e 90 são, como aponta Dubet (1996, cit. in Alves & Canário, 2004), 

marcados por incertezas várias em relação a esta instituição, uma vez que a realidade social 
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é confrontada com o decréscimo do emprego, tornando os diplomas escolares menos 

rentáveis mas, mais necessários. Daí a necessidade de aumentar o número de anos de 

escolaridade, aumentando o percurso escolar dos sujeitos contribuindo para que as 

estatísticas começassem a apresentar valores e indicadores de «exclusão escolar». 

Actualmente regista-se uma crise educacional em relação ao que é essencial para a 

educação. Mantoan (2006) indaga sobre o que poderemos aprender com esta crise, que 

lições poderemos tirar? Na verdade, acrescenta, que basta voltar a reencontrar a escola 

naquilo que ela representa para as crianças e para os jovens, e repensar o que estes 

«cidadãos» representam para a sociedade actual e do futuro.  

A fim de garantir a todos os alunos o óbvio – o direito à educação, tendo em conta 

uma condição de cidadão que implica uma vida comunitária mais aproximada dos ideais 

democráticos de convívio social, de liberdade e de participação nas decisões políticas, 

exige-se da escola um papel efectivo na formação dos alunos, futuros cidadãos, garantido 

que esse direito não se restrinja somente a alguns. Todavia, quando a escola pública falha 

na sua missão socializadora e na transmissão democrática dos seus valores, e não consegue 

organizar-se para responder às necessidades e dificuldades dos alunos, nem tampouco 

construir uma escola equitativa e trabalhar no sentido de atenuar o impacto das 

desigualdades sociais, económicas e culturais dos alunos e das suas famílias (Mantoan, 

2006), o resultado é, entre outros, o insucesso e o consequente abandono escolar precoce 

como se poderá constatar nos diversos estudos que darão corpo a este capítulo.  

Assente no contributo de Bourdieu e Passeron (1975), cujas teses veiculam que os 

mecanismos do tipo cultural são factores explicativos das desigualdades no rendimento dos 

alunos, cuja herança cultural é considerada dimensão marcante do insucesso escolar, Sil 

(2004) defende que as crianças que provêm de estratos sociais desfavorecidos e que não 

possuem este capital cultural são inevitavelmente conduzidas, não apenas ao insucesso, 

mas também à exclusão escolar e consequentemente, à exclusão social. Nota ainda que o 

sucesso e o insucesso são determinados por razões sociais, em que a família, o meio e o 

estrato sociocultural estão na sua origem. Os dados do estudo por si efectuado, mostram 

que para a maioria dos professores questionados, o insucesso está associado à exclusão 

social e ao risco de abandono escolar. (Sil, 2004), (EURYDICE, 1995, , 2007, , 2009), (Eurostat, 2009); ("Europa 2020 - Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", 2010) 

De acordo com os dados do EURYDICE (1995, 2007, 2009), Portugal tem 

contemplado na sua agenda medidas de combate ao insucesso escolar e ao abandono desde 

1995. O insucesso escolar é entendido «como a incapacidade que o aluno revela de atingir 

os objectivos globais definidos para cada ciclo de estudos» (EURYDICE, 1995, p.47). Os 
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relatórios expressam objectivos de assegurar a escolaridade obrigatória através de medidas 

que previnam o absentismo e o abandono, e combatam o insucesso escolar e a exclusão 

social.  

Apesar das medidas adoptadas e de acordo com os dados disponibilizados pelo 

Eurostat (2009), o abandono escolar precoce em Portugal é actualmente de 31,2%, tendo 

descido 13,7% em dez anos, sendo considerada a redução mais acentuada na União 

Europeia (UE). A taxa de abandono escolar precoce reporta-se a pessoas com idades entre 

os 18 e 24 anos que não completaram o ensino secundário, nem estão inscritos em acções 

de educação e formação. Contudo, estamos ainda longe da média de abandono escolar 

precoce dos 27 países da União Europeia que se situa em 14,4%, sendo a meta para 2020 a 

redução para os 10 pontos percentuais.  

Esta problemática parece estar na agenda da UE, salientando-se um dos cinco 

grandes objectivos traçados na Estratégia Europa 2020 para o Emprego e um Crescimento 

Inteligente, Sustentável e Inclusivo: a taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 

10%. Este objectivo e outros, foram adoptados pelos Chefes de Estado ou Governo da 

Comissão Europeia reunidos em Conselho Europeu em 17 de Junho de 2010.  

Falar em sociedade actual, nomeadamente da sociedade portuguesa e em particular 

dos indicadores sociais e económicos, cuja leitura atravessa qualquer abordagem sobre o 

abandono escolar, implica considerar as desigualdades sociais sentidas nos últimos anos. 

Estas desigualdades reflectem os cerca de dois milhões de portugueses que vivem no limiar 

da pobreza, destacando-se a larga percentagem de crianças e jovens que são afectados por 

diferentes formas de exclusão, que se reflectem consequentemente na escola (Carvalho, 

2006). 

A problemática do insucesso e do abandono escolar em Portugal só muito 

recentemente adquiriu visibilidade e relevância, devido ao alargamento da escolaridade 

obrigatória. A população que no passado, conseguia inserir-se no mercado de trabalho, 

ainda que em nichos mais específicos numa lógica de reprodução social, caracterizava-se 

por não estar escolarizada ou deter baixa escolarização. Contudo, de salientar a sua 

inserção assegurada (Carvalho, 2006), fenómeno que não se verifica actualmente, tendo em 

conta os índices elevados de desemprego. A este propósito, Janosz e Le Blanc (2000) 

registam que nem sempre o abandono escolar precoce constituiu um problema social, ou 

foi considerado um acto desviante aos olhos da sociedade. Um adolescente podia há umas 

décadas atrás deixar a escola, encontrar um trabalho e, desta forma, integrar-se 
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socialmente. Contudo, actualmente este abandono é interpretado como um sinal de 

inadaptação social e de incapacidade para investir no futuro. (Janosz & Blanc, 2000) 

 

 

1.4. Exclusão escolar - a um passo da delinquência? 

 

Questionamos então se esta inadaptação social poderá ser considerada um sinal 

alarmante de disfuncionalidade social em que crianças e jovens se encontram em situação 

de risco e alguns a um passo da delinquência.  

Alguns estudos salientam a existência de uma associação entre abandono escolar e 

delinquência, sendo estas crianças e jovens considerados em situação de risco (G. D. 

Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson, 2005; McCluskey, Bynum, & Patchin, 

2004; Merrell & Caldarella, 1999; Walker & Sprague, 1999; Weerman, 2010). Esta 

associação constitui um problema quer na vida das crianças e dos jovens, quer no 

funcionamento social, considerando os estudos que esta problemática, analisada à luz das 

ciências sociais e humanas, tem consequências nefastas para a sociedade e para o 

indivíduo. 

Weerman (2010) refere que, de uma forma geral, os jovens que abandonam a escola 

parecem demonstrar um elevado nível de infracções quando ainda frequentavam a escola 

denotando comportamentos de delinquência. Este fenómeno foi igualmente estudado por 

Gottfredson et al. (2005) cujos alunos identificados como delinquentes tendiam a 

abandonar a escola durante o 3º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e ensino secundário (ES). 

Jarjoura (1993, 1996 cit. in Weerman, 2010) menciona na sua investigação, que quando os 

alunos abandonam a escola devido a terem sido expulsos, ou por não gostarem de a 

frequentar, a delinquência aumenta. Decorre pois daqui a necessidade de identificar as 

causas do abandono escolar precoce, a fim de se desenvolverem programas tendo por base 

o contexto escolar (Bradshaw, O’Brennan, & McNeely, 2008; McCluskey, Bynum, & 

Patchin, 2004) e estratégias eficazes (G. D. Gottfredson, Gottfredson, Payne, & 

Gottfredson, 2005; Walker & Sprague, 1999).  

Segundo os resultados de um estudo realizado por Freudenberg e Ruglis (2007), as 

taxas do abandono escolar precoce triplicaram entre os jovens que frequentam o ensino 

secundário, colocando mais jovens adolescentes em risco. As principais causas apontadas 

para este fenómeno prendem-se com factores individuais ou familiares, comunitários e 

escolares. Dentro dos factores individuais e familiares os autores salientam, entre outros, o 
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estrato socioeconómico; o grupo étnico; o fraco suporte familiar no que respeita os 

recursos e o apoio escolar; baixa escolaridade dos pais; comportamentos disruptivos; 

evasão escolar; absentismo; atrasos e retenções; dificuldades de aprendizagem nos 

primeiros anos de escolaridade; insucesso escolar; sentimentos de não pertença; trabalho 

para apoio à família; abuso de substâncias. No que respeita os factores comunitários, os 

autores referem três causas: viver num bairro social; relacionar-se com pares que têm 

baixas ambições escolares; e ter familiares ou amigos que abandonaram a escola. Em 

relação aos factores escolares referem, entre outros, o baixo nível socioeconómico da 

população escolar; rácio elevado alunos/professor; alta percentagem de alunos pertencentes 

a diferentes grupos étnicos na escola; escolas localizadas nas grandes cidades. (Freudenberg & Ruglis, 2007) 

Os factores apontados, são igualmente evidenciados em estudos portugueses sobre 

abandono escolar, nomeadamente em contexto urbano. O estudo de Carvalho (2006), 

aponta os factores de ordem familiar, cujos relatos dos alunos que vão abandonando a 

escola, referem motivos de graves carências económicas. Dados de uma investigação-

acção realizada num bairro da periferia de Lisboa, compara uma amostra de “jovens 

pobres”, (n=65) em que 51% já havia abandonado a escola, com uma amostra de jovens de 

origem socioeconómica diversificada (n=65). O estudo conclui que durante o 1º CEB 

apenas 15% dos “jovens não pobres” reprovaram pelo menos uma vez, sendo a 

percentagem de 45% para os “jovens pobres” que se encontram a frequentar a escola e 

89% para os “jovens pobres” que não completaram a escolaridade obrigatória. Em relação 

ao 2º CEB, os dados apontam para um aumento ligeiro do insucesso escolar parecendo 

que, nos primeiros anos de escolaridade, existe uma forte selecção com a criação de um 

subgrupo entre os jovens pertencentes a meios desfavorecidos que, desde cedo, acabam por 

acumular insucessos e abandonar precocemente a escola. 

Para alguns autores (M. C. T. Simões, Fonseca, Formosinho, Dias, & Lopes, 2008), 

a identificação destes factores de risco é crucial para a determinação do número e do tipo 

de critérios que estão na base da selecção dos alunos em risco de abandono escolar, a fim 

de fazê-los participar em programas de prevenção ou de apoio, que devem ser 

implementados logo no início do ensino básico. Todavia, parece que o facto dos estudos se 

focalizarem maioritariamente nos alunos do ensino secundário, deixam para trás uma 

caracterização dos alunos mais novos, a quem não se presta ajuda em tempo útil, de forma 

a permanecerem na escola. Os autores referem igualmente que, face aos dados que 

colocam Portugal numa posição deficitária no panorama europeu, importa conhecer as 

verdadeiras causas e características do abandono escolar. Os resultados do seu estudo 
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longitudinal mostram que, entre os alunos desistentes existem mais rapazes do que 

raparigas, que os pais destes alunos têm menos habilitações académicas e integram-se, em 

menor número, em famílias tradicionais, parecendo estar mais expostos à mudança na 

estrutura do agregado familiar. Os alunos que abandonaram a escola revelam ainda mais 

dificuldades de aprendizagem, têm mais repetências e apresentam mais atitudes negativas 

face à escola.  

Outros estudos referem que os alunos considerados em situação de risco, ou seja, 

aqueles que não têm nenhuma deficiência mas que apresentam problemas como abandono 

escolar, abuso de substâncias e comportamento anti-social, são um grupo que não é 

sinalizado e encaminhado para a educação especial. Contudo, e não obstante o seu padrão 

de comportamento social os encaminhar para uma variedade de resultados negativos, estes 

alunos estão sem dúvida numa situação de carência e falta de apoio, podendo ser 

identificados com relativa facilidade (Merrell & Caldarella, 1999).  

O problema do abandono escolar precoce regista-se todos os anos e são muitos os 

alunos que saem do sistema de ensino antes de terminarem com sucesso a escolaridade 

obrigatória, abandonando a escola em tenra idade. É desde muito cedo que a problemática 

do absentismo se coloca, logo à entrada do jardim-de-infância, sendo esta regularidade 

considerada um forte preditor de um possível e futuro abandono (Carvalho, 2006). O 

absentismo transforma-se em abandono no 1º CEB e mais frequentemente, como 

anteriormente salientado, nos ciclos posteriores nomeadamente nos 2º, 3º CEB e ensino 

secundário.  

Martinho, Carvalho e Dinis (2008) referem a este propósito, num estudo de caso, 

que alguns alunos, apesar de abandonarem a escola, regressam para fazer a sua matrícula 

no início do ano lectivo, mas logo iniciam o seu percurso de absentismo, voltando 

esporadicamente às aulas ou ao espaço escolar. Além disso, este é um problema que se 

encontra sub-avaliado, cujos dados estatísticos realmente pertinentes não se organizam, 

interpretam e revelam, de forma a dar uma outra visibilidade ao problema. De facto, 

enquanto muitos dos alunos continuarem a aparecer na escola, vão continuar a ser 

considerados estatisticamente sem aproveitamento e registados como retidos, quando na 

verdade, a situação é de abandono escolar mas sem ser considerada como tal. Neste estudo, 

conclui-se que a maior parte dos casos de abandono se concentram nos 2º e 3º ciclos.  

Dados de outras investigações, sugerem igualmente que a transição de um contexto 

escolar mais restrito para um contexto escolar mais alargado e impessoal, que coincide 

com a entrada na adolescência despoleta problemas de comportamento na escola, 
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absentismo, abandono e insucesso escolar (Simmons, 1987). (Martinho, Carvalho, & Dinis, 

2008)Freudenberg e Ruglis (2007) afirmam que, se a pesquisa médica quisesse descobrir 

um elixir que pudesse aumentar a esperança média de vida, reduzir a doença, atrasar as 

consequências do envelhecimento, diminuir os comportamentos de risco na saúde, 

poderíamos celebrar essa descoberta notável, pois existem evidências epidemiológicas de 

que a educação é esse elixir. Contudo, os profissionais de saúde raramente consideram a 

correlação entre insucesso escolar e risco para a saúde como uma questão de saúde pública, 

tampouco consideram ter um papel a desempenhar na concretização desse objectivo. Como 

salienta Sikorski (1996), o mau desempenho académico e o insucesso escolar estão 

associados a um elevado risco de acontecimentos negativos na vida futura dos jovens, 

nomeadamente no que respeita a saúde física e mental, abuso de substâncias, perturbações 

do comportamento, delinquência, criminalidade e desemprego. (Sikorski, 1996), (Freudenberg & Ruglis, 2007) 

Sabendo que não são apenas as competências individuais que pesam no sucesso 

escolar, e que o insucesso e o abandono escolar precoce são o resultado de um processo 

cumulativo que depende também das escolhas dos pais, dos técnicos, da comunidade 

educativa, bem como as política actuais, é essencial pensar em disponibilizar programas 

que apoiem os jovens. Apesar de se considerar que o estudo dos factores de risco são 

importantes, alguns autores referem que não são suficientes, ou seja, é necessário 

identificar especificamente quais são os factores de protecção e quais os mecanismos 

envolvidos no processo de da sua promoção, faltando igualmente base teórica no que 

respeita os factores desenvolvimentais (Bradshaw, O’Brennan, & McNeely, 2008). Os 

autores acreditam que as competências individuais, em conjunto com os factores que 

operam ao nível da ecologia das crianças e jovens, poderão contribuir mais realisticamente 

para a promoção do sucesso escolar e para a prevenção do insucesso e do abandono 

escolar. 

Ao procurar-se o princípio da igualdade, que dê oportunidades às crianças e aos 

jovens que são sócio-culturalmente e escolarmente mais penalizados, procura-se 

compreender como poderá a escola ampliar ou reduzir as desigualdades sociais, isto é, que 

dispositivos poderão ser accionados para que determinados efeitos possam ser 

contrariados. Para haver uma mudança efectiva há que partir-se da ideia de que o sistema 

educativo funciona mal, sem controlo dos seus processos, deixando para as escolas a 

minimização dos efeitos do abandono e, até, de maquilhar este fenómeno (Diniz, 2003). 
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2. Adolescência, Delinquência e Crime 

 

 Os seres humanos aprendem uns com os outros numa ampla variedade de domínios. 

Desta forma, tanto o comportamento como o conhecimento é culturalmente transmitido 

entre as populações humanas (Smith, Kalish, Griffiths, & Lewandowsky, 2008). Baseando-

se nos estudos de Griffiths et al. (2007), os autores Smith et al.(2008), questionam acerca 

dos tipos de comportamentos culturalmente transmitidos e que permanecem estáveis ao 

longo do tempo e, por seu turno, quais os comportamentos que mudam e que mudanças são 

essas?  

McElreath et al. (2008, cit. in Smith et al., 2008), questiona a forma como os 

humanos utilizam a informação aprendida socialmente, nomeadamente quais os tipos da 

informação integrada pelos sujeitos. Acrescenta que a aprendizagem social não é a única 

forma de adaptação aos diferentes desafios colocados pelo ambiente (os sujeitos podem 

aprender através da combinação entre aprendizagem individual e aprendizagem social) e 

que podem escolher com quem aprendem, por exemplo, se agem em conformidade com o 

comportamento manifestado pela maioria, ou se preferem imitar o comportamento dos 

indivíduos com maior sucesso. O que a investigação mostra é que a compreensão da 

transmissão cultural é a chave para a compreensão do comportamento humano, pois muitos 

aspectos do comportamento humano são influenciados pela aprendizagem social. Parece, 

na verdade, importante explicar o papel da transmissão cultural na formação do 

comportamento humano. 

 Estas questões, entre outras, têm como objectivo problematizar porque são os 

comportamentos delinquentes e anti-sociais aprendidos e perpetrados por crianças e jovens 

nas populações humanas. Considera-se pertinente, no âmbito deste estudo, questionar quais 

as suas causas, que factores de risco estão subjacentes, que factores se constituem de 

protecção e quais as consequências de tais comportamentos.  

Sabendo que a infância e a adolescência são os períodos em que se manifestam 

essas condutas, que estudos têm contribuído para a sua compreensão e aprofundamento? 

Caspi (1999), DiClemente (1996), Dryfoos (2000), Farrington (1998), Gottfredson e 

Hirschi (1994), Kazdin e Buela-Casal (2001), Loeber (2001), Moffitt (1999), entre outros 

autores, têm-se debruçado sobre as questões da adolescência, delinquência e factores de 

risco e de prevenção, apresentado infindas investigações nesta área. Não se pretendendo 

fazer uma revisão exaustiva da questão, espera-se ilustrar algum do seu trabalho abordando 

algumas teorias.  
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2.1. Adolescência e comportamentos de risco 

 

A adolescência é a idade de transição entre a infância e a adultez. É considerado um 

período crítico, cujos hábitos e comportamentos se estabelecem e afectam a saúde dos 

sujeitos quer durante a adolescência, quer no decurso da sua vida (DiClemente, Hansen, & 

Ponton, 1996; Rivara, Park, & Irwin Jr, 2009). Para estes autores a idade da adolescência e 

o início de vida adulta situa-se entre os dez e os vinte e quatro anos. A maior parte dos 

problemas de saúde identificados nos seus estudos referem-se a comportamentos de risco 

que comprometem a saúde dos adolescentes, sendo que estes comportamentos têm 

implicações a longo prazo incluindo a morte prematura. De registar que estes 

comportamentos modificáveis, que têm início durante o período da adolescência e início de 

adultez são por exemplo, fumar, beber álcool, consumir substâncias ilícitas e transmitir 

sexualmente doenças. 

 Para DiClemente, Hansen e Ponton (1996), a adolescência é um período 

desenvolvimental de rápidas mudanças a nível físico, psicológico, sociocultural e 

cognitivo, caracterizado pelo esforço de confrontar e vencer os desafios que se vão 

colocando aos indivíduos, bem como um período para o estabelecimento da identidade e da 

autonomia. Se para uns, este período atribulado até à idade adulta os torna indivíduos 

saudáveis e produtivos, para outros existe a possibilidade de não desenvolverem o seu 

pleno potencial enquanto pessoas. Infelizmente a adolescência é uma etapa que ameaça a 

saúde e bem-estar dos indivíduos, sendo que a maior parte das consequências sentidas, são 

na sua maioria, o resultado de comportamentos de risco (Ginzberg, 1991 cit. in 

DiClemente et al., 1996).  

De acordo com o Relatório Internacional da rede de investigação Health Behaviour 

in School-aged Children (HBSC), patrocinada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2008), a saúde nem sempre é estável ao longo da infância. À medida que as crianças 

crescem e se desenvolvem vão-se observando mudanças no que respeita os seus 

comportamentos de risco e para a saúde, as influências sociais a que estão sujeitas e os 

resultados que depois experienciam. É pois importante conhecer os padrões e transições, 

bem como as desigualdades que surgem durante a infância e que se traduzem em 

problemas de saúde na idade adulta. Apesar de ser o período em que a mortalidade e a 

morbilidade é menor, em comparação com a infância e a adultez, a adolescência é um 

período em que se regista o desenvolvimento de desigualdades na saúde. Na maior parte do 

países que participaram no programa HBSC, as crianças mostraram ter mais 
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comportamentos positivos para a saúde, contudo esses comportamentos vão diminuindo à 

medida que as crianças entram na adolescência (WHO, 2008). (DiClemente, Hansen, & Ponton, 1996) 

 São vários os factores que colocam em risco a saúde dos sujeitos, mas na 

adolescência um dos factores que se destaca claramente é o comportamento de risco (Igra 

& Irwin Jr, 1996). Os indicadores mostram que os comportamentos de risco na 

adolescência podem tornar-se progressivamente problemáticos no futuro, sendo que o 

início destes comportamentos ocorre em tenras idades, por exemplo, o consumo de tabaco, 

álcool e outras drogas. Além disto, a percentagem de jovens adolescentes que pertencem a 

grupos socioeconomicamente mais desfavorecidos está a aumentar, o que os coloca em 

maior risco (DiClemente, Hansen, & Ponton, 1996).  

Dados do Relatório Preliminar do estudo HBSC em Portugal (Matos et al., 2006), 

referem que, de 2002 para 2006, a percentagem dos jovens que experimentam tabaco 

diminuiu (de 37,1% para 32,8%), bem como a percentagem de consumo de tabaco (opção 

todos os dias - de 8,5% para 5%). Relativamente ao consumo diário de álcool, apesar dos 

valores se poderem considerar estacionários, nota-se nos jovens uma tendência, observável 

desde o estudo de 1998, menos favorável (1998 - 4,2%; 2002 - 5,3%; 2006 - 6,0% - opção 

“ter-se embriagado 4 vezes ou mais”). Em relação aos grupos etários, a frequência de 

embriaguez vai aumentando à medida que a idade aumenta. No que se refere ao consumo 

de substâncias ilícitas existe uma estabilização do consumo regular (1,5% para 1,1%). 

Quanto à faixa etária, continuam a ser os jovens com 16 anos ou com idade superior, os 

que mais consomem. 

 De acordo com o Youth Risk Behaviour Surveillance - United States 2009 (2010), 

os comportamentos de risco na adolescência são os comportamentos que contribuem para 

as principais causas de morbilidade e mortalidade entre os jovens e adultos, que são muitas 

vezes estabelecidos durante a infância e a adolescência e que se estendem até à idade 

adulta, que se inter-relacionam e se podem prevenir. As seis categorias prioritárias 

monitorizadas por este Relatório anual, referem-se a: 1) comportamento que contribui para 

infligir dano e violência não intencional; 2) consumo de tabaco; 3) consumo de álcool e 

outras drogas; 4) comportamento sexual que contribui para gravidez não planeada e 

doenças sexualmente transmissíveis, incluindo SIDA; 5) comportamento alimentar não 

saudável; 6) inactividade física. Os resultados de 2009 (Youth Risk Behavior Surveillance 

— United States, 2009, 2010) mostram que os alunos do ensino secundário aumentaram o 

seu envolvimento em comportamentos que se encontram entre as principais causas de 
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morte das pessoas, entre os 10 e os 24 anos, nos Estados Unidos da América, apesar da 

prevalência de muitos comportamentos de risco terem diminuído desde 1991. (Dryfoos, 2000) 

Que adolescentes se encontram em risco de não fazerem uma transição com sucesso 

para a idade adulta? Segundo Dryfoos (2000) muitos autores acreditam que todos os 

adolescentes se encontram em igualdade de circunstâncias em relação ao risco, pois todos 

são expostos aos mesmos perigos. Por seu turno, Dryfoos (2000) concorda com os 

investigadores que acreditam que os adolescentes vivem em diferentes ambientes que 

dependem da etnia, do estrato socioeconómico, da condição familiar, do acesso a boas 

escolas ou a um bom clima comunitário. Ou seja, os jovens cabem em diferentes grupos de 

risco, sendo a distribuição grandemente influenciada pela pobreza e pela etnicidade.  

E que comportamentos de risco? Será que todos os comportamentos de risco são 

determinados pelos mesmos factores? Segundo Simões (2007), é necessário olhar-se para 

o desenvolvimento dos comportamentos, pois uma das abordagens que permite perceber a 

evolução dos comportamentos de risco na adolescência é a abordagem desenvolvimental. 

Esta abordagem conduz à ideia de uma complexidade e inter-relação entre os diversos 

factores e consequências dos comportamentos, salientado que existem diversos factores 

que estão por detrás de um determinado comportamento, assim como um mesmo factor 

pode conduzir a diversos comportamentos. Thornberry, Ireland e Smith (2001), referem a 

este propósito, os conceitos de equifinalidade e multifinalidade, referindo-se o primeiro 

conceito ao facto de existirem múltiplas causas que podem levar a um mesmo 

comportamento desajustado, e referindo-se a multifinalidade, à diversidade de 

consequências que um simples factor pode produzir. (M. C. R. Simões, 2007; Thornberry, Ireland, & Smith, 2001) 

Para os autores Gottfredson e Hirschi (1994), os diversos comportamentos de risco 

têm em comum o facto de envolverem consequências negativas a longo prazo, uma vez 

que os indivíduos que os praticam não pensam, ou não dão importância às suas 

consequências. O facto de “não pensar” ou “não dar importância” às consequências deve-

se à incapacidade das instituições, nomeadamente a família e a escola, de não 

transmitirem correctamente as regras e de não criarem um sentimento de autocontrolo. 

Desta forma, face a circunstâncias favoráveis aos comportamentos de risco, considera-se 

facilitada a sua prática quando existe por exemplo, a obtenção de gratificações mais ou 

menos imediatas, a falta de autocontrolo e a falta de antecipação de consequências 

negativas somente a médio, ou a longo prazo. Na verdade, se o insucesso escolar, o uso de 

substâncias, o crime ou outro tipo de comportamentos de risco não co-ocorrerem, então 

pode concluir-se segundo esta perspectiva, que não surgiram oportunidades para a sua 
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realização, uma vez que todos estes comportamentos são consequência de baixo 

autocontrolo dos indivíduos que os apresentam. 

Para além desta e de outras teorias que explicam os comportamentos-problema à 

luz das teorias da aprendizagem social (Bandura, 1986) e da tendência psicossocial global 

(Jessor, Donovan, & Costa, 1991) que tendem a associar os comportamentos de risco a 

teorias interpessoais do desvio, existem outros modelos para a explicação de um 

determinado tipo de comportamento, tendo vindo a alargar-se o seu poder explicativo a 

outros comportamentos de risco. (M R Gottfredson & Hirschi, 1994) 

De acordo com o modelo desenvolvido por Patterson, Debaryshe e Ramsey 

(2000), o comportamento anti-social na adolescência surge ligado a um processo 

desenvolvimental desajustado, que envolve más práticas parentais, a rejeição pelos pares 

pró-sociais e o fracasso escolar. O interesse de alguns investigadores em alargar este 

modelo do comportamento anti-social aos comportamentos-problema surge da associação 

entre os factores apontados e os comportamentos de risco. (Patterson, Debaryshe, & Ramsey, 2000) 

O estudo realizado por Perkins, Lerner e Keith (1996, cit. in Simões, 2007) refere 

existir relação entre seis comportamentos de risco, e mostra a existência de antecedentes 

comuns a vários tipos de comportamentos de risco, como é o caso do comportamento anti-

social/delinquência, consumo de álcool, consumo de drogas duras, consumo de drogas 

leves, actividade sexual e mau comportamento na escola, tendo sido demonstrado que 

estas relações foram significativas, independentemente da idade, sexo e etnia.  

Em suma, abordaram-se alguns estudos sobre os comportamentos de risco na 

adolescência, sendo estes considerados como uma das maiores ameaças à condição de 

saúde e de vida nesta etapa do desenvolvimento humano. A prática de comportamentos de 

risco pode ser vista, por um lado, como exploratória e até saudável e, por outro lado, pode 

comprometer fortemente a saúde a curto e a longo prazo dos indivíduos. Sabendo que o 

comportamento dos jovens constitui um dos principais factores de risco para o 

ajustamento na adolescência, regista-se a dependência desses comportamentos a diferentes 

factores de nível individual e envolvimental, que poderão facilitar ou dificultar a sua 

ocorrência (Simões, 2007).  

A delinquência, considerada por alguns autores como um comportamento de risco 

na adolescência, muitas vezes associada a outros comportamentos, como por exemplo o 

consumo de álcool e drogas (Doherty, Green & Ensminger, 2008; Wechsler, Dowdall, 

Davenport & Castillo, 1995, cit. in DiClemente, Santelli & Crosby, 2009), não favorece o 
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bem-estar ou o ajustamento dos jovens. Procura-se, desta forma, abordar a problemática 

do comportamento anti-social e da delinquência ao longo do próximo ponto.  

 

 

2.2. Comportamento anti-social, delinquência e crime 

 

 “A tendência anti-social é outro conceito (…) importante para a compreensão do 

desenvolvimento do self, uma vez que é a forma que o jovem usa para pedir socorro à 

vida.” (Galina, 2004. p. 50). (Galina, 2005) 

 Começa-se por abordar o comportamento anti-social com esta frase, uma vez que se 

partilha da opinião desta autora, quando afirma que este comportamento implica por uma 

lado, esperança e por outro lado, um pedido de ajuda que merece ser compartilhado e 

acolhido. Baseando-se em Winnicott, Galina (2005) refere que o comportamento anti-

social não é um diagnóstico, pois qualquer pessoa, em qualquer idade pode apresentar este 

tipo de conduta. Uma criança anti-social pode tornar-se incontrolável, chegar à 

adolescência como um delinquente e ser considerado um psicopata em adulto. Referindo-

se aos estudos de Winnicott e de John Bowlby, a autora salienta a existência duma relação 

directa entre a conduta anti-social e a privação infantil de cariz emocional, pois “a criança 

anti-social está apenas olhando mais longe, recorrendo à sociedade em vez de procurar a 

família ou a escola para lhe fornecer a estabilidade que necessita a fim de transpor os 

primeiros e essenciais estágios de seu crescimento emocional” (Winnicott, 1999, p. 130 cit. 

in Galina, 2005). 

 Para melhor se compreender os comportamentos que violam as normas sociais, 

Simões (2007) e Gonçalves (2000) encontram na literatura diversas designações, como 

sejam, comportamento desviante, perturbação do comportamento, distúrbios de 

comportamento, distúrbio da personalidade anti-social, agressividade, hostilidade, 

delinquência, comportamento anti-social, personalidade criminal e psicopatia.  

“Aparente manta de retalhos” parece ser tecida, em que reina certa confusão 

terminológica, tal como descreve Gonçalves (2000) os diferentes conceitos que, se 

afunilados encaminham o leitor num percurso onde se iniciam situações socialmente 

menos problemáticas e que terminam nas situações que combinam a perigosidade com o 

desempenho criminal. Aliás, não restam dúvidas ao autor quando afirma que “aqueles que 

se albergam sob o manto da desviância e da marginalidade raras vezes causam problemas 

anti-sociais de grande gravidade e que, à medida que caminhamos no sentido da psicopatia, 
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aumenta proporcionalmente o envolvimento dos respectivos personagens em quadros de 

maior violência e agressividade” (p.30). Embora, o autor ressalve, nem sempre em todos os 

casos este pressuposto seja verdadeiro, por isso, é difícil restringir a globalidade do 

universo da anti-socialidade de forma coerente e compreensiva. (R. A. Gonçalves, 2000) 

 Face ao exposto, assumindo a globalidade de estudos, teorias e conjunto de 

resultados das infindas investigações sobre o fenómeno, irá analisar-se o comportamento 

anti-social e mais especificamente a delinquência, tendo em conta alguns autores e estudos 

mais significativos, dando-se algum relevo a estudos portugueses, de forma a melhor 

ilustrar a realidade. A análise centrar-se-á na compreensão destes problemas através das 

investigações que se debruçaram sobre o comportamento anti-social e a delinquência e que 

apuram algumas das influências que colocam as crianças e os jovens com este tipo de 

conduta em risco, a fim de se poder dar uma visão que se pretende integradora.  

 O conceito de comportamento anti-social refere-se à violação de normas sociais em 

vigor, podendo ou não estar estabelecidas pela lei e abrange, de uma maneira geral os 

conceitos de delinquência, perturbações do comportamento e comportamento desviante 

(M. C. R. Simões, 2007). O comportamento anti-social pode abranger comportamentos que 

vão desde a oposição e a mentira, até crimes graves abrangidos pelo código penal. 

Consideram-se inadequados e patológicos quando se apresentam com muita frequência, 

intensidade e durante um largo período de tempo (A. C. Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira, 

& Yule, 1995). 

 Existe o reconhecimento por parte da comunidade científica de que a violência e 

outras formas de comportamento anti-social nos jovens atingem níveis elevados com 

graves repercussões para a segurança da comunidade. Este facto tem fomentado durante as 

últimas décadas, a realização de diversas investigações sobre este fenómeno. De salientar 

as conclusões mais significativas destes estudos que se relacionam com a continuidade 

temporal dos comportamentos anti-sociais, ou seja, uma conduta problemática iniciada 

precocemente constitui um dos melhores preditores de delinquência futura (Carrilho, 

Nogueira, Bacelar, & Alexandre, 2009). 

 

“As crianças e os jovens designados “delinquentes” e “indisciplinados”, mais 

tarde considerados “inadaptados”, hoje apelidados de “agentes de facto 

qualificado na lei penal como crime”, definiram-se historicamente como um 

problema, não apenas social, mas também educativo. Situados na derradeira 

fronteira de um território marginal que englobava os menores classificados 
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apenas de “em perigo moral” ou “em risco”, tantas vezes considerados 

“ineducáveis”, foram suprimidos da vida social e institucionalizados em 

estabelecimentos especiais a partir do século XIX” (Nóvoa, 2010). 

 

O conceito de delinquência é considerado amplo e abrange uma variedade de actos 

anti-sociais cometidos por menores. Inclui actos como roubo, agressão sexual, consumo de 

substâncias, vandalismo e consumo de álcool por menores que põem em perigo o seu bem-

estar (D. C. Gottfredson, Sealock, & Koper, 1996). Do ponto vista comportamental, a 

tendência para a delinquência pode ser concebida como uma característica geral que os 

jovens possuem, em menor ou maior grau (Farrington, 1987 cit. in Gottfredson et al., 

1996). O homicídio, a lesão e a ofensa ao outro são resultado da delinquência, considerada 

por Gottfredson et al. (1996) como um sério problema de saúde. Os autores acrescentam 

ainda que os jovens delinquentes ou anti-sociais incorrem no risco de detenção e 

encarceramento; estão sujeitos a uma variedade de sanções informais (rejeição, tratamento 

diferenciado) por parte dos pais, professores e amigos; entre outros prejuízos.  

É na adolescência que, tanto os rapazes como as raparigas, se envolvem em actos 

delinquentes, violência e consumo de drogas. Na verdade, o nível de envolvimento em 

comportamentos anti-sociais verifica-se em ambos os sexos. Mas, de acordo com os dados 

do estudo longitudinal Denver Youth Survey (DYS), desenvolvido por Huizinga, Weiher, 

Espiritu e Esbensen (2003), são os rapazes que mais se envolvem em agressões violentas, 

comparativamente com as raparigas (para a idade de 16 anos - 39% de rapazes vs 16% de 

raparigas), dados igualmente corroborados por outros estudos (Sanches & Gouveia-Pereira, 

2010). Em relação ao desenvolvimento do comportamento delinquente, os dados indicam 

que a iniciação precoce se relaciona directamente com problemas de delinquência no 

futuro.  Quanto mais precoce é a idade de actividade delinquente, maior é a probabilidade 

de se tornar um grave infractor no final da adolescência (Huizinga, Weiher, Espiritu, & 

Esbensen, 2003; Loeber & Farrington, 2001). De salientar que dois terços dos sujeitos que 

iniciaram estes comportamentos com 11 anos, tornaram-se jovens delinquentes durante a 

adolescência. Se é verdade que alguns jovens se envolvem em comportamentos 

delinquentes durante a adolescência, existem aqueles para os quais a violência é frequente 

e repetida, e são estes os sujeitos identificados e considerados como delinquentes violentos, 

sendo os que iniciam esta conduta antes dos 12 anos considerados um grupo de risco 

(Huizinga, Weiher, Espiritu, & Esbensen, 2003). 
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As crianças delinquentes, que têm idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos e 

cometeram actos delinquentes, mostram ter o dobro ou o triplo do risco em tornar-se 

futuramente em sujeitos violentos e delinquentes crónicos (sujeitos com quatro ou cinco 

condenações ou detenções). Os delinquentes crónicos são responsáveis por níveis 

significativos de criminalidade nas comunidades. Apesar dos estudos de reconhecimento 

dos delinquentes crónicos ser importante, estes só são identificados quando as suas 

carreiras criminais atingem o pico ou entram em declínio, depois de já terem praticado 

inúmeros crimes. Desta forma, o focus da investigação deve centrar-se nas crianças 

delinquentes, que se encontram em sério risco de se tornarem delinquentes crónicos e 

violentos, a fim de se poder intervir em idades prévias à delinquência (Loeber & 

Farrington, 2001; Sullivan, 2006).  

 Segundo Sanches e Gouveia-Pereira (2010), a delinquência juvenil tem vindo a 

tornar-se um problema grave com consequências preocupantes na sociedade portuguesa, 

com tendência a aumentar. Este fenómeno emerge sobretudo de bairros problemáticos e 

em famílias com carências quer emocionais, quer socioeconómicas. Questões relacionadas 

com dificuldades económicas, desemprego, trabalho precário e pobreza potencializa 

comportamentos desviantes por parte dos adolescentes e consequente exclusão social. Para 

as autoras é crucial distinguir entre comportamentos desviantes e comportamentos de 

delinquência, sendo que os primeiros “podem ser considerados comportamentos de desvio 

às normas e expectativas sociais, sem que haja necessariamente uma infracção legal, como 

é o caso da delinquência” (p. 71). (Sanches & Gouveia-Pereira, 2010)  

De acordo com Peres e Gonçalves (2006), delinquência é um conceito 

multidimensional que varia em função do contexto social e da época. O debate acerca deste 

conceito centra-se essencialmente na opção de uma perspectiva legal ou de uma 

perspectiva não legal que poderá ser psicológica, sociológica ou psicopatológica. Por um 

lado, e de acordo com a perspectiva legal, a delinquência aparece associada à situação de 

inimputabilidade criminal dos menores cujas medidas aplicadas são tutelares e não penais, 

com objectivos de protecção e de educação. Por outro lado, para os defensores da 

perspectiva não legal, a delinquência “é uma conduta que entra em conflito ou em 

desacordo com os interesses prioritários da comunidade, ou um comportamento que se 

desvia nitidamente dos hábitos sociais normais” (p.115). (Peres & Gonçalves, 2006) 

Na trajectória da delinquência dá-se a ruptura com os vínculos sociais, sendo que a 

reacção social e consequente estigmatização vão potenciar a prática de outros actos ilícitos, 
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levando os sujeitos a afastarem-se cada vez mais das normas e valores estabelecidos 

socialmente (M. C. R. Simões, 2007). 

 Os jovens envolvidos em graves infracções começam normalmente uma carreira 

criminosa em idade precoce. Mas para a maior parte destes jovens, pode não haver 

qualquer contacto com o sistema de justiça em termos de detenção, ou por outro lado, a 

detenção pode seguir-se à iniciação delinquente nos anos vindouros. Daí a necessidade de 

programas de prevenção fora do sistema de justiça, uma vez que os comportamentos 

criminosos começaram precocemente, antes do reconhecimento oficial de uma “carreira 

criminosa” (Huizinga, Weiher, Espiritu, & Esbensen, 2003).  

O estudo longitudinal efectuado por Huizinga e seus colaboradores caracteriza a 

natureza da amostra como de alto risco, sendo que 14% dos jovens do sexo masculino e 

1% do sexo feminino, que participaram no estudo em 1999, encontravam-se presos à data 

do estudo. Como eram os rapazes enquanto adolescentes? A maior parte dos jovens eram 

delinquentes activos, sendo que 77% eram agressores violentos; 82% tinham uma detenção 

na adolescência e 39% já tinham sido presos. Os factores de risco dos sujeitos que foram 

presos referem-se a problemas escolares; familiares envolvidos no crime; consumo de 

drogas; e ter sido membro de um gang. Conclui-se que, quanto mais cedo os sujeitos 

entram no sistema judicial, maior é a tendência para uma condenação criminal e para 

tornar-se um recluso aquando jovem adulto. Estes resultados têm na sua base várias 

explicações: 1) os sujeitos com um percurso de vida particularmente problemático no que 

respeita comportamentos delinquentes e criminosos recebem sanções múltiplas enquanto 

adolescentes e jovens adultos; 2) o sistema de justiça de base criminógena aumenta a 

relação entre o jovem delinquente e a estigmatização e a mudanças de identidade.  

 De acordo com os dados do “Estudo do Desenvolvimento da Delinquência” 

realizado em Cambridge, um estudo longitudinal prospectivo do crime, da delinquência e 

do comportamento anti-social que compreende uma sucessão de estudos iniciados em 

1961-62 por Donald West, os tipos de comportamento que levam à condenação são apenas 

um aspecto do síndrome do comportamento anti-social, existindo diferenças individuais 

entre o grupo de pessoas que se inserem na “Personalidade Anti-Social”. As manifestações 

comportamentais dos indivíduos com este tipo de personalidade, variam com a idade e de 

acordo com as circunstâncias sociais e a influência do meio social. Os preditores da 

delinquência, que tanto podem ser causas como efeitos, são a privação económica, o 

insucesso escolar e os comportamentos parentais inadequados. Os piores ofensores provêm 

das famílias mais pobres, vivendo nas piores habitações. O insucesso escolar também se 



 35

revelou um preditor importante e correlativo da delinquência, a par das competências 

parentais no que respeita a educação dos filhos nos primeiros anos de vida (disciplina 

rígida ou irregular; atitudes negligentes, cruéis ou passivas; discórdia marital; e fraca 

supervisão) (Farrington, 1998). 

 Por fim, qual é o impacto da delinquência juvenil na sociedade? Segundo Welsh, 

Loeber, Stevens, Stouthamer-Loeber, Cohen e Farrington (2008), o impacto pode envolver 

danos a propriedade, dor e sofrimento às vítimas da criminalidade que se repercutem, a 

curto e a longo prazo, em redução da qualidade de vida, condições debilitantes e medo de 

vitimização repetida. Todos estes danos têm custos que se podem traduzir em termos 

monetários. Colocar um preço no crime implica uma visão política do fenómeno. Para as 

políticas de direita este custo é interpretado como justificação para políticas mais punitivas 

do crime, enquanto que para as políticas de esquerda a interpretação gera razões para se 

investir em métodos de intervenção precoce, a fim de evitar as consequências futuras da 

actividade criminosa. Uma perspectiva mais económica da criminalidade juvenil faz com 

que, de acordo com os autores, exista a necessidade de avaliar os custos do crime e os 

benefícios de programas destinados a reduzir os seus efeitos. Do corpo teórico revisto 

pelos autores, existem argumentos que sustentam tanto as medidas “mais duras” face aos 

delinquentes juvenis, como as medidas de intervenção precoce. Existe igual evidência de 

que as punições mais severas reduziram o crime juvenil nos Estados Unidos, bem como 

evidências crescentes do oposto, ou seja, de que as alternativas à reclusão são, para alguns 

infractores, mais rentáveis do que as sanções punitivas. A partir da análise do custo-

benefício da prevenção precoce e de programas de desenvolvimento para jovens, conclui-

se que estes programas proporcionam importantes benefícios monetários, além da redução 

da criminalidade (Aos et al., 2004; Galês & Farrington, 2000 cit. in Welsh et al., 2008). 

Desta forma, uma das questões-chave a ser considerada pelas políticas, tendo em conta os 

escassos recursos, é a adequada combinação entre a prevenção, a punição e o tratamento 

(Welsh et al., 2008).  

 

2.2.1. Factores de risco e de protecção 

 

Como se pôde constatar no ponto anterior, grande parte dos estudos mais recentes 

têm demonstrado haver relação entre problemas comportamentais, abuso de substâncias e 

comportamento delinquente, sendo dada cada vez mais atenção à abordagem das 

necessidades das crianças e jovens em risco e envolvidos na justiça. Os estudos empíricos 
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têm identificado factores e predisposições de várias ordens, considerando a delinquência 

juvenil um fenómeno polimorfo e multicausal, que admite várias formas e é influenciado 

por diversos factores, tendo em conta as características do momento desenvolvimental 

(adolescência), o contexto social, a dinâmica familiar, constrangimentos biológicos e 

especificidades individuais (Silva, 2009). 

De acordo com o Serviço de Justiça Juvenil e de Prevenção da Delinquência (1998, 

cit. in Sullivan, 2006) deve existir mais investigação sobre jovens delinquentes 

direccionada para as questões desenvolvimentais do risco e da protecção. Esta suposição 

pressupõe que sejam feitos esforços para acompanhar os jovens desde a infância até ao seu 

desenvolvimento na adolescência. Segundo Farrington (1994, cit. in Sullivan, 2006), as 

melhores informações sobre os factores de risco e sobre o desenvolvimento da 

delinquência são obtidas a partir de estudos longitudinais, uma vez que permite ao 

investigador seguir um padrão de acontecimentos que se desenrola desde a infância até à 

idade adulta. (Sullivan, 2006) 

 O estudo de Sullivan (2006) sobre as relações existentes entre os vários tipos de 

problemas emocionais e comportamentais e a delinquência, mostra a importância de se 

considerar um certo número de factores de risco e de protecção na predição, explicação e 

prevenção do comportamento delinquente no início da adolescência, reduzindo-se assim, a 

probabilidade dos sujeitos manterem este tipo de comportamento ao longo da vida. Os 

dados obtidos referem que os ambientes familiares positivos podem mitigar o risco de 

delinquência futura e apresentam um caminho favorável para a intervenção. Ao mesmo 

tempo, é essencial reconhecer que a influência dos pares sobre o comportamento 

delinquente é preponderante para uma melhor compreensão das questões dos jovens em 

risco, uma vez que a influência dos pares pode ser determinante quando os sujeitos 

apresentam problemas legais. 

Existe contudo, algum desacordo na literatura em relação aos factores de risco e de 

protecção. Nalguns casos existem variáveis que são ao mesmo tempo de risco e de 

protecção, ou seja, más práticas parentais é considerado um factor de risco, e boas práticas 

parentais é considerado um factor de protecção. Isto significa que a mesma variável pode 

ser considerada tanto um factor de risco ou factor de protecção (variáveis bipolares), 

dependendo do seu uso na investigação em causa (Huizinga, Weiher, Espiritu, & Esbensen, 

2003). No estudo que desenvolveram, os autores Huizinga et al. (2003), concluem que os 

melhores preditores para o sucesso na adolescência são: delinquência entre colegas 

(negativamente relacionado com o sucesso); ter amigos ajustados; ter uma família estável 



 37

com um bom acompanhamento parental e ter expectativas face ao futuro. Contudo, uma 

análise mais atenta sobre os resultados não mostrou a existência de nenhuma variável 

chave que leve directamente ao sucesso. Em vez disso, existem combinações de factores de 

risco e de protecção, sendo que à medida que o número de factores de risco aumenta, a 

probabilidade de sucesso diminui; e à medida que o número de factores de protecção 

aumenta, a probabilidade de sucesso aumenta. O estudo revela ainda que muitos dos jovens 

não têm tido uma adolescência com sucesso, sugerindo que as intervenções sejam multi-

facetadas e devam afectar múltiplos factores de risco e/ou múltiplos factores de protecção. 

Focar um só factor não trará tanto sucesso. 

Para Gottfredson et al. (1996) parece útil reduzir a longa lista dos factores de risco 

e especificar um conjunto de factores cujas causas são mais certas, o que implica mais do 

que uma simples associação. Ou seja, o factor causal ocorre previamente ao 

comportamento delinquente (estabelecido em estudos longitudinais) e a associação não 

pode ser explicada por dependência a outros factores, o que implica estudos experimentais 

cuidadosamente controlados. Para os autores, dentro dos muitos factores associados à 

delinquência, destacam-se alguns de natureza causal, nomeadamente o baixo autocontrolo, 

o funcionamento familiar, a relação com os pares e as restrições ambientais. O baixo 

autocontrolo refere-se a um conjunto de características da personalidade que reflectem 

competências sociais reduzidas por parte dos sujeitos, por exemplo provocação; controlo 

impulsivo reduzido; e agressão. Estas características são preditivas de problemas 

comportamentais futuros, entre eles a delinquência. No que se refere ao funcionamento 

familiar, as práticas parentais e as interacções familiares são consideradas como os 

primeiros e mais eficientes factores preditivos da delinquência. A relação com os pares, 

mais especificamente a rejeição que daí muitas vezes resulta, aumenta a privação de 

interacções sociais positivas das crianças e jovens rejeitados, que aprendem 

comportamentos mal adaptados com outros sujeitos rejeitados, o que aumenta e reforça a 

agressividade. Por último, as restrições ambientais que se referem às características da sala 

de aula e do ambiente escolar que afectam indirectamente a delinquência, através do efeito 

que têm sobre as características individuais dos sujeitos e sobre as suas experiências 

relacionadas com a escola. 

Não se pode falar de adolescência, das mudanças ocorridas nos sujeitos, das suas 

alegrias, das suas conquistas e dos seus problemas, sem falarmos dos diferentes contextos 

em que este período, mais ou menos conturbado, ocorre. Esses espaços de socialização são 

fundamentais para crianças e jovens, cuja influência será decisiva nas suas vidas. A 
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família, os amigos e a escola são, como afirma Simões (2007), os grupo-chave na 

transmissão destas influências na socialização. 

A família apresenta-se como o primeiro grupo socializador ressaltando-se o papel 

primordial no desenvolvimento global da criança e do adolescente. A sua influência é 

exercida fundamentalmente na socialização, educação, prestação de cuidados, transmissão 

de crenças e valores, saúde e bem-estar geral dos seus elementos. Mesmo na adolescência, 

os sujeitos tendem a ver os pais como principal base de apoio na protecção e segurança e 

nas questões escolares e de saúde (Braconnier & Marcelli, 2000). A família poderá 

funcionar como um factor de protecção ou, pelo contrário, de risco, mediante as relações 

desenvolvidas no seu seio. Se a mesma se constituir como um factor de risco poderá 

desencadear-se o desenvolvimento de perturbações nos jovens (Sanders, 2000). 

 São vários os estudos que apontam a família como o contexto social que está na 

base do comportamento anti-social da criança. Teorias como a de Hirschi (2002) 

sublinham os factores familiares como preditores da delinquência. (Hirschi, 2002) 

Num estudo realizado por Sani e Gonçalves (1999), que compreendeu uma amostra 

de 66 menores, com idades entre os 3 e os 17 anos, cujos percursos de vida os colocou em 

contacto com o Sistema de Justiça, salientam-se os seguintes resultados: os meios 

familiares dos menores caracterizam-se em geral pela inexistência ou inadequação das 

práticas educativas e modos de interacção; a supervisão é uma das práticas que revela 

resultados mais desfavoráveis a par da ausência de figuras parentais, quer com autoridade, 

quer com capacidade de estabelecer uma hierarquia de valores e de normas, sendo mais 

evidente no grupo sinalizado por vadiagem (fugas de casa e absentismo escolar). A 

inexistência ou inadequação da disciplina e das regras aparecem igualmente 

correlacionadas com as situações de delinquência e de paradelinquência. Em relação aos 

factores socioeconómicos das famílias dos menores, este estudo revelou existirem famílias 

com uma situação razoável e baixa, em que as dificuldades económicas sentidas são 

geradoras de elevada fonte de stresse. Conclui-se então que certas características familiares 

revelam-se importantes preditores da delinquência. (Sani & Gonçalves, 1999)  

 Num outro estudo efectuado por Rodrigues e Machado (1999), cujo objectivo foi 

distinguir as características demográficas e socio-familiares dos menores em situação de 

risco e de delinquência, é igualmente salientado o baixo nível socioeconómico e o 

disfuncionamento familiar dos agregados dos menores que entram em contacto com o 

Sistema de Justiça. (M. Rodrigues & Machado, 1999) 
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Se se considerar que as características do desenvolvimento da criança e as 

características desenvolvimentais do contexto social contribuem conjuntamente para a 

formação de comportamentos ajustados ou desajustados, a investigação sobre o 

desenvolvimento dos adolescentes tem vindo a sublinhar a importância dos estudos dos 

indivíduos e das suas interacções com o contexto, bem como a importância da construção 

de modelos de desenvolvimento que englobe os dois factores: indivíduo e contexto (Henry, 

Caspi, Moffitt, Harrington, & Silva, 1999). 

 No estudo quantitativo desenvolvido por Simões (2007), sobre o desenvolvimento e 

análise de um modelo explicativo dos comportamentos de risco, é sustentada a hipótese de 

que a influência dos contextos sociais sobre os comportamentos de risco é mediada por 

determinados aspectos psicológicos. Parece, desta forma, que factores aliados à família, 

amigos, colegas e professores estão associados ao desenvolvimento de factores pessoais 

que inibem ou facilitam o envolvimento em comportamentos de risco. Constatou-se porém, 

que alguns destes factores, nomeadamente os amigos, apresentam uma influência directa 

sobre estes comportamentos, como por exemplo o consumo de tabaco e de álcool, que 

funcionam como precursores para o consumo de drogas ilícitas. No que se refere ao estudo 

qualitativo desenvolvido pela mesma autora, o objectivo foi obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre os factores considerados de risco e de protecção para os 

comportamentos em estudo (consumo de tabaco, consumo de álcool, consumo de drogas e 

delinquência), dentro dos contextos individual, interpessoal, familiar, escolar e 

comunitário. Os dados deste estudo mostram que muitos dos factores de risco, e 

especialmente de protecção, são partilhados pelos diversos comportamentos, sendo que 

alguns factores foram avançados, mais frequentemente ou exclusivamente, apenas para 

determinados comportamentos. Assim, o factor que mais se destacou foi a influência que 

os amigos consumidores de substâncias ou delinquentes têm como factores de risco para a 

entrada neste tipo de comportamentos. Contudo, os pares podem igualmente constituir-se 

como factor de protecção, uma vez que ter amigos não envolvidos nestes comportamentos 

são uma fonte de influência “saudável”. No que respeita a influência familiar, foi 

considerada como um importante factor de risco ou de protecção. Os estilos parentais 

foram avançados como factores de risco para os comportamentos em estudo. Mas, tal 

como os amigos, a família pode também representar um importante contexto de protecção, 

sendo que determinados factores (apoio, carinho, comunicação, supervisão) em baixo nível 

funcionam como factores de risco e, em níveis elevados funcionam como factores de 

protecção. No que respeita o contexto escolar verificou-se que os processos de influência 
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são similares aos anteriormente referidos como factores de risco, mas também a influência 

dos funcionários docentes e não docentes na protecção.  

 Também Sanches e Gouveia-Pereira (2010) no seu estudo sobre as variáveis que 

podem contribuir para a ocorrência dos comportamentos desviantes na adolescência, 

apontam como resultados os seguintes: quanto mais os adolescentes percepcionam os seus 

professores como justos ao nível dos procedimentos que utilizam e da qualidade das 

relações interpessoais que estabelecem, mais positivamente avaliam também outros tipos 

de autoridade institucional extra-escolar, nomeadamente a polícia, as leis, os juízes e os 

tribunais. Por sua vez, quanto mais positiva é a avaliação das autoridades institucionais, 

menor é o envolvimento dos adolescentes em comportamentos desviantes, sejam eles 

ilícitos ou comportamentos de experimentação. Assim, os resultados indicam que os 

julgamentos de justiça relacional/procedimental acerca das autoridades não promovem 

apenas comportamentos pró-sociais face ao grupo, mas conduzem igualmente à prevenção 

de comportamentos desviantes na adolescência. Deste modo, é provável que a percepção 

da autoridade escolar como injusta por parte dos adolescentes possa levar à sua exclusão 

social (Emler & Reicher, 2005, cit. in Sanches & Gouveia-Pereira, 2010), começando pela 

sua auto-exclusão (p.79-80). Desta forma, a escola tem um papel preponderante na vida 

dos adolescentes e um impacto na construção de uma identidade positiva ou negativa que, 

segunda as autoras, deverá estar dependente quer dos resultados obtidos, quer do 

sentimento de que são membros valorizados pelos pares e pelos professores. (Sanches & Gouveia-Pereira, 2010) 

A escola, depois da família, constitui uma influência privilegiada na socialização 

dos jovens, uma vez que é um espaço onde é possível modelar e ajustar o comportamento, 

aprendendo normas socialmente desejáveis. Contudo, as conclusões do estudo de Carrilho, 

Nogueira, Bacelar e Alexandre (2009) evidenciam a aparente incapacidade da escola em 

responder aos desejos e necessidades dos alunos, associada a outras dificuldades de cariz 

familiar e comunitária. Quando a escola falha na relação de identificação apoiada em laços 

sociais e afectivos, rapidamente perde a sua capacidade de controlo, registando-se atitudes 

de rejeição e oposição e contribuindo para a estruturação de trajectórias desviantes na 

adolescência. (Carrilho, Nogueira, Bacelar, & Alexandre, 2009) 

No estudo desenvolvido por A. Rodrigues e Rodrigues (2009) sobre as crenças e 

percepções de jovens em acompanhamento de medidas tutelares educativas não 

institucionais (n=30), relativamente a condutas desviantes e à sua afiliação grupal, os 

autores verificam que 24% dos jovens apresentavam comportamentos absentistas. Da 

análise efectuada ao discurso dos jovens verificou-se um sentimento de desconfiança 
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relativamente à escola, verbalizando que esta instituição não corresponde às suas 

necessidades de inclusão e anseios de pertença, procurando colmatar esta falta pela 

pertença a grupos de pares. Os resultados confirmam que as práticas delituosas são 

maioritariamente praticadas em grupo, sendo que a implementação de programas de 

prevenção primária e secundária deveria incidir em intervenções do tipo individual, 

familiar, local e por fim uma intervenção concertada a nível de políticas sociais e 

educativas, sugerindo os autores, o re-inventar da escola como primeiro factor de 

socialização e não principal factor de exclusão. O combate aos factores facilitadores dos 

gangs em actividades ilegais é igualmente referido numa perspectiva repressiva/reactiva, 

mas também preventiva.  

A este respeito também Silva (2009) considera que a reabilitação e a reeducação 

têm de assumir maior preocupação no poder central, em que a aposta deve ser na promoção 

de competências pessoais e sociais que diminuam os factores de risco (consumo de 

substâncias, contextos socioeconómicos desfavorecidos, sistemas familiares disfuncionais) 

e que promovam os factores de protecção (competências) contra a adopção de 

comportamentos delinquentes. Todavia, a escola não pode, nem deve ser unicamente 

considerada, pois não está isolada porque pertence ao conjunto da realidade social. Esta 

instituição tem de ser observada e problematizada à luz das aceleradas mudanças sociais 

ocorridas nos últimos trinta anos em Portugal (Martinho, Carvalho, & Dinis, 2008).   

Os contextos socioculturais (família, comunidade) onde as crianças e jovens estão 

imersos são importantíssimos na aceleração ou desaceleração da exclusão escolar, na 

integração ou marginalização social, pois a valorização e o reforço das aprendizagens, a 

motivação, as expectativas, etc., são aspectos considerados indutores de êxito ou inêxito 

que emergem nos contextos socioculturais, antes de surgirem no contexto escolar (V. 

Fonseca, 2000). Mas quando surgem dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, 

são vários os autores que acusam a escola de, entre outras, não utilizarem estratégias 

educacionais individualizadas e de não haver real motivação para combater o problema a 

fim de se impedir a reprodução da exclusão (V. Fonseca, 2000). (A. Rodrigues & Rodrigues, 2009) 

  

“A exclusão escolar é uma antecâmara do fracasso na vida, algo que não se pode 

posteriormente recuperar, na medida em que restringe oportunidades de sucesso à 

maioria das crianças e jovens em risco e reduz a esperança de aprender algo de 

válido e fundamental para o seu futuro.” (V. Fonseca, 2000. p. 98). 
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Para Fonseca (2000), as implicações da exclusão escolar têm como consequência 

fundamental a criação e acumulação de uma espécie de bloqueio ou recusa, ao longo do 

desenvolvimento global dos indivíduos, que não permite a adaptação aos sistemas 

socioculturais familiares, escolares e laborais. Na verdade, as experiências de inadaptação, 

insucesso e segregação precoce e constantes, decorrentes de falta de investimento 

cognitivo na aprendizagem, fazem com que os indivíduos se envolvam posteriormente em 

actividades socialmente condenáveis ao assimilarem “um estilo cognitivo egocêntrico, 

imediatista, irreflectido, torpe, impulsivo, subdesenvolvido, rígido, estropiado, etc.” 

(Fonseca, 2000, p. 98). Ora, este tipo de sociabilização considerada inadequada, em que se 

repetem comportamentos inapropriados produzidos pela exclusão escolar, vulnerabilizam 

as crianças e jovens ao nível das competências sociais, detectando-se variadíssimas 

características desviantes ou mesmo patológicas. O autor refere que os estudos efectuados 

sobre o perfil de sociabilização de estudantes em risco e os que abordam os efeitos da 

exclusão social apontam estes factores como responsáveis pelas disfunções sociais e 

cognitivas que comprometem a inclusão escolar e social dos sujeitos em risco. 

Em suma, da leitura dos estudos analisados anteriormente, pode afirmar-se que é 

comummente aceite que na sociedade actual os grupos que maioritariamente transmitem 

influências, que socializam, tanto nas atitudes como nos comportamentos, são a família, os 

amigos e a escola. Como se pode constatar, o papel crucial que estes agentes socializadores 

desempenham no desenvolvimento global da criança e do adolescente poderão funcionar 

como factores de protecção ou como factores de risco. Crê-se que quando a família, a 

escola e a sociedade falham na educação de alguns indivíduos, na sua formação e no 

desenvolvimento de competências com vista à sua inclusão plena, existe um risco 

acrescido para o desenvolvimento de comportamentos anti-sociais, que aliados a outras 

variáveis ambientais, como o estatuto socioeconómico, problemas familiares, entre outras, 

poderão ser geradores de delinquência e futura exclusão social. 

Spence e Matos (2000) consideram que as perturbações emocionais e 

comportamentais dos jovens são processos multifactoriais e interactivos. Daí a importância 

conferida pelas autoras aos factores de protecção e de prevenção que implicam o 

envolvimento de diferentes profissionais, bem como o envolvimento de outras pessoas 

relevantes na vida de cada indivíduo. Baseando-se em Gordon (1987), as autoras salientam 

que estes factores de prevenção são cada vez mais importantes, dados os riscos a que os 

indivíduos “desviantes” estão sujeitos e à crescente probabilidade de desenvolverem 

problemas psicológicos (Spence & Matos, 2000). A este respeito M. Carvalho (2008, cit. in 
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Martinho et al., 2008) refere que o fundamental para as comunidades actuais é 

precisamente identificar, conhecer e compreender melhor quais são os riscos que as 

marcam.  
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3. Prisão e Reclusão 

 

Porque será que algumas pessoas cometem crimes? Esta questão é, de facto, 

fundamental para os investigadores do crime que buscam as suas causas nos 

comportamentos criminosos, desviantes e delinquentes e procuram perceber quais são os 

motivos por que alguns indivíduos são mais vulneráveis ou predispostos a este fenómeno.  

Na verdade, não tem sido fácil responder a esta questão. As respostas caracterizam-

se pela diversidade, pela pouca consensualidade e são ainda hoje inconclusivas, devido em 

larga escala às muitas perspectivas das diferentes ciências que abordam este fenómeno, 

passando pela Biologia, Direito, Filosofia, Ética, Psicologia, Antropologia e Sociologia. Se 

num primeiro momento histórico, as causas do crime estavam ligadas ao sobrenatural ou 

ligadas a factores intrínsecos dos indivíduos que os predispunham à prática do «mal», 

actualmente duas perspectivas criminológicas emergem do campo da Sociologia. A 

Criminologia tradicional formula a questão de partida dirigida à realidade criminal como: a 

sociedade tem os criminosos que «merece» ou, por seu turno, de acordo com a perspectiva 

da nova Criminologia ou Criminologia crítica: a sociedade tem os criminosos que quer 

(Machado, 2008).  

 Relativamente ao conceito de crime existem, segundo Machado (2008), três 

elementos básicos que o caracterizam, ou seja, 1) os danos (natureza, dimensão e 

severidade dos prejuízos causados e vítimas atingidas); 2) o consenso social (impactos face 

à ocorrência do crime); e 3) as respostas oficiais (legislação criminal e sanções a aplicar). 

Para Durkheim (1977, cit. in Machado, 2008), crime é “todo o acto que, num qualquer 

grau, determina contra o seu autor essa reacção característica a que se chama pena” (p.87). 

Nesta perspectiva não há crime sem lei, assim como não há lei criminal sem a 

existência de dano, sendo o comportamento criminoso definido pela lei e sujeito a uma 

sanção jurídico-penal. Por seu turno, Thornsten Sellin (cit. in Machado, 2008), ambicionou 

libertar o conceito de crime da perspectiva jurídico-penal, considerando que as normas 

jurídico-penais projectam somente a estrutura normativa dos grupos culturalmente 

dominantes e reflectem os valores e os interesses dos grupos sociais que controlam o 

aparelho legislativo (p.30).  

Gottfredson e Hirschi (1990) no seu livro “Uma Teoria Geral do Crime” 

apresentam um modelo teórico integrador, cujo conceito chave é o autocontrolo. A 

ausência de autocontrolo, que se desenvolve a partir da primeira infância, aumenta a 

probabilidade de se cometer um delito, não obstante existirem factores do sujeito e do meio 
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que inibam essa ausência. O delinquente, ao escolher como prioritárias as acções donde 

resultem gratificações imediatas, centrado na “aqui e agora”, e ao não se preocupar com 

resultados de médio ou longo prazo, tende a apresentar comportamentos pouco planeados e 

impulsivos o que causam dano e sofrimento a outros. Contudo, são várias as críticas face a 

esta teoria, nomeadamente saber se é o baixo autocontrolo que produz o aparecimento de 

crimes ou são estes que são produzidos pelo baixo autocontrolo? Outra das críticas na 

explicação do crime é a não clarificação da questão das diferenças individuais/contextuais, 

esquecendo os aspectos culturais, ambientais ou económicos, centrando-se nas diferenças 

individuais (R. A. Gonçalves, 2008). (Michael R Gottfredson & Hischi, 1990) 

 Western (2009), baseia-se em alguns autores a fim de analisar as ligações entre a 

desigualdade social, a criminalidade e a prisão. Desta forma, refere-se a Robert Merton que 

defendeu que a frustração face à falta de oportunidades conduz os mais pobres ao crime, de 

maneira a poderem também desfrutar dos êxitos materiais apreciados legalmente pela 

classe média. A este nível, salienta também os estudos de Gary Becker, que referiu que as 

diferentes tentações da criminalidade são mais fortes quanto maiores forem os benefícios 

que daí resultarem, isto é, o lucro proveniente do roubo ou tráfico de droga e os seus custos 

reduzidos. Os castigos severos podem aumentar os custos da criminalidade, mas também o 

podem fazer as oportunidades de emprego, uma vez que proporcionam alternativas às 

actividades ilegais. Ter um trabalho pago faz com que a vida das pessoas seja sujeita a um 

controlo e a uma rotina, o que não acontece aos jovens desempregados que passam mais 

tempo com os seus amigos igualmente desempregados, aumentando as oportunidades de se 

envolverem na criminalidade. Assim, nas comunidades onde imperam os factores: 

desemprego, instabilidade familiar e desordem nos bairros onde estes indivíduos habitam, 

registam-se índices elevados de violência e criminalidade. Estes dados são igualmente 

corroborados por estudos estatísticos que relacionam a criminalidade violenta e a 

desigualdade económica e racial. Western (2009) salienta ainda um estudo longitudinal, 

que decorreu entre 1960 e 1980, feito por Kenneth Land e seus colaboradores, que revela 

que os índices de homicídio mais elevados encontram-se nas localidades com os mais 

elevados índices de pobreza, desemprego e divórcio.(Western, 2009) 

De uma maneira geral, os criminosos violentos, os toxicodependentes ou marginais 

são indivíduos desviantes que não se encaixam nos padrões normais de comportamento 

aceitável. Giddens (2007) refere que toda a gente sabe que estas pessoas se recusam a viver 

de acordo com as regras pelas quais se rege a maioria. Contudo, salienta que as coisas não 
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são exactamente o que parecem, e entre crime e desvio não existe uma relação linear. 

Olhar para além do óbvio é o que este autor propõe.  

É com base neste olhar que se pretende agora abordar as penas privativas de 

liberdade e as prisões como resposta ao crime. Serão os estabelecimentos prisionais uma 

resposta adequada? (Giddens, 2007a) 

 Para García Ramírez (1962, cit. in Gonçalves, 2009), a história da prisão, bem 

como a história do crime “integra um dos capítulos mais infelizes da história humana. 

Trabalho de séculos tem sido substituir, nos terríveis recintos de detenção, a sombra pela 

luz, a doença pela saúde, a sistemática e arbitrária vexação através da lei, a esmagadora 

ociosidade através do trabalho, a apertada promiscuidade de humanos vistos como bestas 

pela separação metódica de corpos e de espíritos” (p.202). (P. C. Gonçalves, 2009)  

 Do latim prehensio,-onis, o conceito de prisão refere-se ao acto de prender. Não só 

ao acto, mas também aos estabelecimentos prisionais, ou seja, aos edifícios 

propositadamente construídos com o objectivo de albergarem indivíduos condenados, a 

fim de aí cumprirem a sua pena (P. C. Gonçalves, 2009). 

 O nascimento da prisão inclui concepções e explicações decorrentes de vários 

discursos. Foi Foucault que, em 1975, no seu livro “Vigiar e Punir”, explica o modelo de 

surgimento da prisão, enquanto dispositivo penal, e como produto da interligação entre a 

lei e o poder. Mas o aparecimento, transformação futura e actual permanência da prisão, 

considerada como uma forma de punição, deverão ser enquadradas na ideologia que 

veicula a necessidade de identificação e punição do desvio, tendo em conta uma “ortopedia 

correctiva”, não perdendo de vista os desígnios da ideologia e da época histórica vigentes, 

bem como a religião, a moral, a sociedade e o saber intelectual dominantes (R. A. 

Gonçalves, 2008).   

 Ao longo da História é possível identificar diferentes tipos de penas e castigos. Para 

Foucault (1999), a prisão é menos recente do que se diz. 

 

“A forma-prisão preexiste à sua utilização sistemática nas leis penais. Ela se 

constituiu fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo 

social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los 

espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o máximo de forças, 

treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa 

visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de 

observação, registo e notações, constituir sobre eles um saber que se acumula e se 
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centraliza. A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e 

úteis, através de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição-prisão, 

antes que a lei a definisse como a pena por excelência. No fim do século XVIII e 

princípio do século XIX dá-se a passagem a uma penalidade de detenção, é 

verdade; e era coisa nova” (Foucault, 1999, p. 260). (Foucault, 1999) 

 

 Na verdade, Foucault (1999) refere que, durante os séculos XVIII e XIX, uma nova 

legislação vai definir que o poder de punir era uma função geral da sociedade, exercida da 

mesma forma sobre todos os seus membros, em que cada um deles é igualmente 

representado. Contudo, a detenção ao tornar-se a pena por excelência, vai introduzir 

processos de dominação que são característicos de um tipo específico de poder, ou seja, 

uma justiça que se define igualitária e um aparelho judiciário que se diz autónomo, mas 

“investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares, tal é a conjunção do nascimento da 

prisão, “pena das sociedades civilizadas” (p. 261).  

Goffman, que em 1961 aborda a questão da instituição total, definiu-a como “um 

local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 

semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 

uma vida fechada e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro 

disso” (Goffman, 1996, p. 11).  

As instituições totais podem, segundo Goffman ser agrupadas em cinco categorias: 

1) instituições criadas para cuidar de pessoas incapazes e inofensivas, como casas para 

cegos, velhos, órfãos; 2) locais estabelecidos para cuidar de pessoas incapazes de cuidar de 

si mesmas e que são também uma ameaça à comunidade de forma não intencional, como 

hospitais para doentes mentais; 3) instituições organizadas para proteger a comunidade 

contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui o 

problema imediato: cadeias, penitenciárias; 4) instituições com a intenção de realizar 

adequadamente alguma tarefa de trabalho, justificadas através de tais fundamentos 

instrumentais: quartéis, navios, escolas internas; e 5) instituições que se destinam a servir 

de refúgio do mundo, ou locais de instrução para os religiosos: mosteiros, conventos e 

outros claustros (p.17). Quatro características emergem destas instituições. Em primeiro 

lugar, todos os aspectos da vida dos sujeitos são realizados no mesmo local e sob uma 

única autoridade. Em segundo lugar, todas as fases das actividades diárias são realizadas 

na companhia de outros sujeitos, todos tratados de igual forma e submetidos às mesmas 

exigências. Em terceiro lugar, todas as actividades diárias são estabelecidas e 
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sequencializadas em horários, tendo em conta um sistema de regras formais e impostas por 

um grupo de funcionários. Por último, todas as actividades são reunidas num plano 

racional único a fim de atender aos objectivos da instituição.   (Goffman, 1996)  

Um indivíduo internado numa instituição total como a prisão, com uma estada 

longa, pode estar sujeito a um “desculturamento”, ou seja, a um “destreinamento” que o 

torna temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos da sua vida quotidiana, cuja 

tensão causada funciona como uma força estratégica para o controlo dos sujeitos neste 

mundo institucional. Goffman salienta igualmente o fenómeno do “eu mortificado”, cuja 

barreira entre o internado e o mundo externo marca a primeira mutilação do “eu civil”. O 

despojamento deste papel dá-se com a proibição de visitas vindas de fora e as saídas do 

estabelecimento, rompendo profundamente a ligação dos sujeitos com os seus papéis 

anteriores. Apesar de poderem ser restabelecidos quando voltarem ao exterior, existem 

perdas permanentes como refere o conceito de “morte civil”, sendo que os presos podem 

enfrentar perdas temporárias ou permanentes de direitos, como dispor de dinheiro, entre 

outras (Goffman, 1996). 

A prisão concebida como um “mundo à parte”, vista como uma interrupção, como 

uma realidade entre parêntesis, conforme regista Cunha (2004), continua a partir do 

pressuposto que os seus muros separam os prisioneiros das suas relações exteriores ou 

anteriores, assinalando um hiato social que se materializa continuamente, mesmo com 

direito a visitas regulares, telefonemas ou cartas. As relações sociais estabelecidas passam 

a ser maioritariamente prisionais, não havendo mais espaço para as relações anteriores à 

reclusão, sendo os reclusos extirpados do seu mundo social.  

Todavia, Cunha alerta-nos para o facto desta realidade estar a mudar pois, de 

acordo com a sua pesquisa no Estabelecimento Prisional de Tires (cadeia feminina), as 

prisões já não correspondem aos velhos clichés, dado se terem aberto ao mundo exterior de 

diferentes formas. Assim, refere que as fronteiras materiais da prisão já não determinam a 

vida institucional, como mencionada nos estudos prisionais enquanto “instituição total” ou 

como um “mundo à parte”. Considera bastante provável que as prisões contemporâneas se 

tenham tornado instituições de uma outra natureza, que não aquela conhecida até agora, 

sendo que se persiste em ignorar esta mudança.  

Ora, a prisão feminina sobre a qual se debruçou o seu estudo, exemplifica 

claramente que a descontinuidade que os seus muros materializam, bem como a coerência 

do contexto que circunscreve, não devem nunca deixar de ser uma questão empírica, 

confirmada e infirmada no desenvolvimento da investigação. Por esta razão, afirma a 
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necessidade de se voltar, de tempos a tempos, aos sujeitos estudados de forma a “proceder 

aos recortes das nossas unidades de estudo a partir da posição dos indivíduos e não só a 

partir das categorias que herdámos. Pela mão deles somos por vezes levados a conjunções 

imprevistas e reorganizações inesperadas” (p.156). 

(Manuela Ivone P Cunha, 2004) 

“O fascínio pelo mundo prisional, onde se vive para além da liberdade, 

mostra-nos um mundo «demasiado» humano para que não se tenha um 

especial olhar por quem cumpre uma pena de prisão” (José Mouraz Lopes, cit. 

in Western, 2009). 

 

 

3.1. A pena de prisão – para que serve afinal? 

 

O percurso da pena de prisão como medida aplicada em último recurso, continua a 

fazer-se sentir nas mais altas instâncias internacionais, como o Conselho da Europa e como 

o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), mas tem sido um caminho lento. Na 

opinião de Lopes (cit. in Western, 2009), o discurso das penas, sobretudo o da pena de 

prisão é um discurso global.  

A monitorização dos sistemas penitenciários dos países que fazem parte do 

Conselho da Europa, a adequada aplicação das leis nacionais e o estabelecimento das 

«regras penitenciárias europeias», têm vido a contribuir para que haja um significativo 

melhoramento da situação na Europa (p.12). Como afirma recorrentemente o TEDH, “a 

justiça não tem de ficar à porta das prisões”, sendo hoje uma norma crucial a seguir na 

aplicação das leis prisionais por todos os Estados membros. Ou seja, a execução da pena de 

prisão tem de respeitar o princípio de que os sujeitos detidos mantêm os direitos, ou à 

excepção de alguns casos, cuja restrição dos direitos deve ser efectuada na medida 

estritamente necessária e proporcional aos objectivos pretendidos na concretização da pena 

de prisão.  

 Nos Estados Unidos por exemplo, a sobrelotação das prisões resulta mais da 

tentativa de controlar as populações incómodas do que da luta contra os crimes de sangue, 

cujo espectro assombra os media e alimenta uma próspera indústria cultural do medo dos 

pobres. A comprová-lo está o facto do número de condenados por crimes violentos nas 

prisões estaduais ter aumentado 86% entre 1985 e 1995, enquanto o número de presos por 

distúrbios da ordem pública e por crimes relacionados com o consumo e tráfico de drogas 



 

teve um crescimento de 187% e 478%, respectivamente. Os primeiros foram responsáveis 

por um aumento de 39% da população prisional durante esse mesmo período, enquanto os 

segundos contribuíram em 43% para esse aumento (Wacquant, 2007).  

A realidade portuguesa, como afirma Lopes (cit. in Western, 2009), no que respeita 

a execução da pena de prisão, tem sido sistematicamente apreciada por diversas entidades 

(por exemplo, a Provedoria da Justiça), cujos relatórios têm apontado muitas e enormes 

falhas jurídicas, materiais e outras apresentadas pelo sistema. 

De acordo com a Lei n.º115/2009 ("Lei n.º115/2009 de 12 Outubro", 2009), que 

aprova o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade nos 

estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério da Justiça e nos estabelecimentos 

destinados ao internamento de inimputáveis, estabelece no art.º 2º, como finalidade que “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” 

(p. 7425).  

Em Portugal, de acordo com os dados da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais 

(DGSP), constata-se um aumento significativo de sujeitos reclusos, de 2009 (n=11099) 

para 2010 (n=11547) de acordo com os valores do 1º trimestre de 2009 até ao 3º trimestre 

de 2010 (Quadro 1). 

  

Quadro 1 – Evolução da população reclusa em 2009 e 2010 
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m a DGSP, podemos ainda verificar, que no 3º trimestre de 

reclusos é de 11547, sendo que 94.7% são homens e 5.3% são 

dos reclusos encontram-se em Estabelecimentos Prisionais 



 

Centrais (n=7684), sendo que destes, 6441 estão condenados e 1243 encontram-se na 

condição de preventivos. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos reclusos por situação penal, género e tipo de 

estabelecimento/lotação e taxa de ocupação no 3º trimestre de 2010 
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o das medidas de flexibilização das penas, tendo em conta os dados do 

de Segurança Interna ("Relatório Anual de Segurança Interna", 2009), 

 no decurso de 2009, 12805 saídas precárias, com uma taxa de sucesso de 

 em Regime Aberto Virado para o Exterior (RAVE), encontraram-se 147 

ue se verificaram 23 casos de revogação do RAVE. Em relação ao Regime 

ara o Interior (RAVI), à data de 31 de Dezembro de 2009, estiveram a 

clusos, num total de 11099 reclusos. 

-se em Simon e Feeley (1995, p.169), Cunha (2008) refere que os 

ais sobre o crime são hoje populistas, excludentes e centrados no medo, 

era modernista eram inclusivos e reflectiam somente os medos e as 

lites. Actualmente, a nova penologia não satisfaz o público acerca das 

uência, dos seus porquês, pelos quais não se interessa. Por outro lado, o 

não quer saber da verdade acerca do crime, sendo a sua única preocupação 

cia. Resta, segundo a autora, voltar à tendência que Foucault não previu e 

por trás do regresso em força da prisão e da subida sem precedentes dos 

rceramento, ou seja, passando-se a uma sociedade de segurança, de 

lica e ostensiva do poder e da autoridade do Estado, num momento que o 

 muito mais residual noutras áreas (Cunha, 2008). (Manuela Ivone Pereira Cunha, 2008). 

 



 52

3.2. Reclusão e exclusão social 

 

“Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa quando 

não inútil. E entretanto não “vemos” o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável 

solução, de que não se pode abrir mão” (Foucault, 1999, p. 261). 

 

 Subjacente ao sistema prisional moderno está o princípio de que ele contribui para 

‘melhorar’ os indivíduos para que possam ter um papel social digno e decente, aquando em 

liberdade. Há quem pense que as prisões e as sentenças longas se constituem como 

dissuasores do crime, por exemplo, os políticos que face aos níveis crescentes do crime 

favorecem sistemas de justiça mais punitivos, bem como o aumento de estabelecimentos 

prisionais. Contudo, terão as prisões um efeito ‘reformador’ nos reclusos e evitam que 

novos crimes sejam cometidos? Existem dados que sugerem que não (Giddens, 2007a). 

A pena privativa de liberdade tem vindo a ser contestada e tem vindo a ser posta em 

causa por diferentes sectores da sociedade há já alguns anos. Segundo Gonçalves (2009), 

duas posições distintas podem distinguir-se quando abordada. Por um lado, a posição 

“clássica”, que defende a pena privativa de liberdade como forma privilegiada de punir, 

desempenhando uma forma simbólica dissuasora e reeducadora do recluso; por outro, uma 

posição “alternativa” que defende a aplicação de penas alternativas à prisão, ou seja, que 

não retirem o condenado do seio familiar e social. Na verdade, o autor refere que estas 

duas concepções apresentam argumentos válidos e difíceis de contestar. Contudo, convém 

lembrar que a pena privativa de liberdade tem amplamente falhado, no que respeita a 

socialização dos reclusos e à sua perfeita integração social, como têm mostrado os altos 

índices de reincidência (Foucault, 1999; P. C. Gonçalves, 2009; Western, 2009). 

De acordo com Giddens (2007), o sistema de justiça penal britânico tornou-se mais 

punitivo, nos últimos anos, e a população reclusa tem vindo a crescer rapidamente. Embora 

os indivíduos já não sejam fisicamente maltratados como outrora, sofrem ainda muitos 

outros tipos de privações, tais como: liberdade, rendimento apropriado, companhia dos 

familiares e amigos, relações heterossexuais, roupas e objectos pessoais.  

A vida na prisão implica viver em lugares apinhados, aceitar procedimentos 

disciplinares severos e ver a sua vida regulamentada diariamente. Estas condições 

implicam erguer uma barreira entre os reclusos e a sociedade exterior, em vez de ajustar os 

seus comportamentos às normas sociais. Aos detidos cabe a habituação a um ambiente 

totalmente diferente do “exterior”, sendo que o que aprendem na prisão são, muitas vezes, 
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os hábitos e as atitudes opostas às que deveriam adquirir. Nas “universidades do crime” 

(assim tantas vezes chamadas as prisões), formam-se “delinquentes perigosos”, como 

referiu Foucault (1999), não sendo por isso de estranhar os elevados índices de 

reincidência. A este nível, Giddens (2007), refere que, de acordo com as estatísticas, mais 

de 60% dos sujeitos libertados depois de cumprirem pena de prisão, são novamente presos 

nos quatro anos que se seguiram ao crime original. 

Os defensores da reforma do sistema de justiça penal sustentam que se devia mudar 

de uma justiça punitiva para uma justiça reparadora. A justiça reparadora pressupõe 

sensibilizar os reclusos para os efeitos dos seus crimes, através do cumprimento das 

sentenças no seio da comunidade, quer contribuindo em projectos de serviço à 

comunidade, quer participando em sessões de reconciliação mediados com as suas vítimas. 

A exposição às consequências dos seus crimes é, desta forma, vista de forma construtiva, 

em vez da sua separação da sociedade e do impacto dos seus actos. Embora, as prisões 

afastem alguns indivíduos perigosos para longe das ruas, e sirvam de dissuasor para outras 

pessoas, certa é a procura de outras formas de combater o crime (Giddens, 2007a).  

 Ao encarar-se a prisão como a forma mais categórica de exclusão permitida pela 

lei, entende-se que no meio prisional coexistam e se contradigam dois princípios: o 

princípio punitivo e o princípio reabilitativo. Gonçalves (2009) aborda diferentes autores e 

esclarece o leitor acerca deste fenómeno. Baseando-se em Smith e Stewart (1997), refere 

que o princípio punitivo enfatiza a segurança e o controlo, enquanto que o princípio 

reabilitativo advoga a reinserção social dos reclusos E é à luz da intenção do segundo 

princípio, que todo o programa de actividades, disponibilizado pelas prisões, se justifica. 

Todavia, Cezar Bitencourt (2006), afirma que, a permanência na prisão com o 

objectivo de preparar a inserção social, além de não bastar, é ineficaz. Acrescenta que as 

actividades aí desenvolvidas não são adequadas ao móbil da reintegração social, pois são 

desenvolvidas de forma programada e costumeira, além de transformarem o recluso num 

mero executor de ordens, retirando-lhe a iniciativa ou a responsabilidade. Por esta razão, os 

autores defensores da posição “alternativa” advogam que a entrada do indivíduo na prisão 

marca o início do “processo de reeducação dessocializadora”.  

A este respeito César Manzanos (1991) distingue cinco etapas: 1ª) ruptura com o 

mundo exterior; 2ª) desadaptação social e desintegração pessoal; 3ª) adaptação ao meio 

prisional; 4ª) desvinculação familiar; e 5ª) desenraizamento social. Face a esta realidade, 

Pedro Cabrera (2002), afirma que “a prisão é o dispositivo último que forja definitivamente 

o processo de construção social da identidade delinquente. Passar pela prisão significa ser, 
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para sempre e de forma absoluta, um «delinquente»”. Paradoxalmente, é com a pena 

privativa de liberdade e através da privação da liberdade, que procuram as prisões punir e 

ensinar a “viver em liberdade” (P. C. Gonçalves, 2009). 

 Com efeito, tal como relembra Gonçalves (1994), “as prisões nasceram por força de 

um desígnio de exclusão social, isto é, a existência de produtos sociais negativos ou menos 

bons obrigou à criação de locais de isolamento e tratamento, onde tais sujeitos 

permaneceriam o tempo que fosse necessário (podia/pode ser toda a vida), até que fosse 

designado o momento em que estavam aptos a reinserir-se no corpo social donde 

originariamente tinham sido excluídos” (R. A. Gonçalves, 1994, p. 62). (R. A. Gonçalves, 

1994) Note-se que, para Lopes (2009, cit. in Western, 2009), a prisão interrompe o 

percurso normal da vida dos cidadãos, potenciando a taxa de desemprego dos ex-reclusos e 

corrompendo a vida familiar. Por tudo isto, a prisão vai redireccionar o percurso de vida 

encaminhando estes indivíduos para um caminho de desvantagens permanentes e 

duradouras. De uma maneira geral, questões como o mercado de trabalho, o casamento, os 

salários, a vida familiar são alguns dos problemas que são potenciados, segundo este autor, 

por uma política de encarceramento em larga escala e que acabou por reduzir as conquistas 

de cidadania proclamadas pelos movimentos de direitos civis nas décadas finais do século 

XX (p.15).  

 É de registar ainda que, decorrente do estudo longitudinal de Western (2009) sobre 

as consequências do aumento da população prisional, o encarceramento em larga escala 

nos Estados Unidos da América, mantém-se como uma máquina de desigualdade social, 

contribuindo para a instabilidade profissional e familiar daqueles que têm um poder 

económico mais baixo e com menos apoio familiar. Os resultados, a este nível, mostram 

que a prisão torna os desfavorecidos literalmente invisíveis, pois os reclusos não constam 

das bases de dados utilizadas na análise das evoluções económicas. Os presos são 

maioritariamente jovens oriundos de minorias sociais e apresentam níveis de escolaridade 

baixos. Quando se contabiliza os pobres ou desempregados, são esquecidos os jovens 

desfavorecidos pelo facto de estarem presos, ficando estes de fora das estatísticas oficiais 

do mercado laboral. Assim, o sistema prisional influencia dramaticamente a distribuição do 

trabalho, uma vez que os detidos não têm, quer empregos pagos, quer qualquer estatuto 

económico. Não existe nesta realidade, programas laborais que contemplem direitos ou 

independência económica, pois o trabalho nas indústrias prisionais não confere um salário 

mínimo, logo o padrão de vida de um recluso não melhora através deste tipo de trabalho. 
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 A situação de exclusão remete alguns grupos para o isolamento social. De acordo 

com o EUROSTAT (European Comission, 2010), o conceito de exclusão social é muito 

mais amplo, ultrapassando a noção de pobreza, contemplando múltiplos factores, como o 

desemprego, o acesso a serviços de educação e de saúde, e a participação social. O grande 

número de indivíduos em situação de desemprego representa um desafio fundamental ao 

objectivo da coesão social. Ora, quanto mais tempo uma pessoa se encontra numa situação 

de desemprego, mais enraizada se torna a exclusão social, impossibilitando-a de usufruir 

de bens materiais, serviços e habitação. Sendo que os seus contactos sociais são muitas 

vezes reduzidos, devido em parte, à falta de dinheiro e ao estigma de desempregado, isto 

leva a que haja uma crescente falta de confiança e sentimento de isolamento reforçado.  

Em relação à participação social, os dados do EUROSTAT (2010) referem-se ao 

envolvimento na sociedade e na interacção com os outros. A não participação em 

actividades pode ser devido à exclusão voluntária ou involuntária, enquanto que em alguns 

casos, essa exclusão é aplicada através da reclusão dos indivíduos na prisão. Em 2007 

havia mais de 600 000 reclusos na União Europeia (UE-27), o equivalente a 121 reclusos 

por 100 000 habitantes. Actualmente em Portugal a taxa de reclusão situa-se nos 108 

reclusos por 100 000 habitantes. 

 Se se tiver em conta a Estratégia de Lisboa, conclui-se que apesar dos esforços 

desenvolvidos, o compromisso assumido no seio da Europa de conseguir “um impacto 

decisivo na erradicação da pobreza” até 2010 não foi alcançado. De acordo com os dados 

disponíveis, um número significativo de europeus vive em condições de privação, sem 

acesso aos serviços básicos, ou seja, 16% da população europeia vive abaixo do limiar de 

pobreza. Desta forma, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia aprovaram, 

a Decisão nº 1098/2008, a fim de contribuir para o esforço europeu no combate à pobreza e 

à exclusão.  

Segundo Pereira (2009), a realização do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à 

Exclusão Social em Portugal, cria oportunidades de sensibilização da opinião pública para 

as questões da pobreza e da exclusão social e faz passar a mensagem de que a pobreza e a 

exclusão são consequência de um modelo de desenvolvimento injusto. Procura-se 

combater a ideia de que o combate à pobreza é um custo para a sociedade e reafirma-se a 

importância da responsabilidade colectiva, sendo que o objectivo fundamental deste Ano é 

reiterar o compromisso da União e de cada Estado-Membro na solidariedade, na justiça 

social e no aumento da coesão, visando um impacto decisivo na erradicação da pobreza.  
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O princípio chave é considerar o problema da pobreza e da exclusão pela óptica dos 

direitos de cidadania, isto é, “reconhecer o direito fundamental das pessoas em situação de 

pobreza e exclusão social a viver com dignidade e a participar activamente na sociedade”. 

Os objectivos europeus são: 1) reconhecimento dos direitos das pessoas em situação de 

pobreza; 2) responsabilidade partilhada e participação – refere-se à necessidade de 

envolver e mobilizar todas as pessoas e instituições no combate à pobreza e à exclusão 

social; 3) coesão – significa que uma sociedade moderna deve de ser capaz de garantir o 

bem-estar de todos os seus membros, aceitando a diversidade e as diferenças; e por fim, 4) 

empenho e acções concretas – é um apelo ao compromisso de todos os actores no sentido 

de desenvolverem um esforço a longo prazo no combate à pobreza que terá que envolver 

todos os níveis de governação (Pereira, 2009). 

De facto, de entre os processos que geram exclusão social por consequências 

induzidas, está o desemprego, nomeadamente o desemprego de longa duração que provoca 

outra população de exclusão (Xiberras, 1996). Às categorias de população descritas por 

René Lenoir (1989, cit. in Xiberras, 1996, p.15), ou seja, “as pessoas idosas, os deficientes 

e os inadaptados sociais, grupo heterogéneo em que se encontram jovens em dificuldade, 

pais sós, incapazes de acorrer às necessidades familiares, isolados, suicidários, drogados, 

alcoólicos” – associam-se processos de exclusão cujo resultado provoca novas categorias 

de excluídos, por exemplo, o integralismo ou o terrorismo, o racismo e o desemprego de 

longa duração, fenómeno de grande interesse no âmbito do trabalho que aqui se apresenta. 

As «exclusões» são reconhecidas como problemas sociais, que de uma maneira 

geral reclamam acções e políticas de integração/inclusão social, contudo sendo raramente 

analisadas na perspectiva dos direitos humanos fundamentais. Este conjunto de direitos não 

pode ser visto como disperso ou avulso, mas antes um conjunto coerente e coeso, devendo 

ser compreendido como um todo indivisível (Costa, 2007).  

Conforme observa Sawaia (2008), em vez de exclusão per se, existe a «dialéctica 

exclusão/inclusão». A exclusão é um processo complexo e multifacetado que só existe em 

relação à inclusão como sua parte constitutiva. É um processo que envolve o indivíduo por 

inteiro e as suas relações com os outros. Sendo considerado um produto do funcionamento 

do sistema, não deverá ser combatido como algo que perturba a ordem social. (Sawaia, 

2008)Apesar da expressão «exclusão social» ter um uso generalizado, será que todos 

quanto a utilizam têm uma noção clara do que realmente significa? Mesmo entre os 

especialistas não existe consenso. Na perspectiva de Costa (2007), esta noção pertence à 
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perspectiva da tradição francesa, em que Robert Castel (1990) define «exclusão social» 

como uma realidade distinta de pobreza, sendo que nem sempre coexistem. 

 

“Exclusão social é a fase extrema do processo de «marginalização», entendido este 

como um percurso «descendente», ao longo do qual se verificam sucessivas 

rupturas na relação do indivíduo com a sociedade. Um ponto relevante deste 

percurso corresponde à ruptura em relação ao mercado de trabalho, a qual se 

traduz em desemprego (sobretudo desemprego prolongado) ou mesmo num 

«desligamento» irreversível face a esse mercado. A fase extrema – a da «exclusão 

social» - é caracterizada não só pela ruptura com o mercado de trabalho, mas por 

rupturas familiares, afectivas e de amizade” (Costa, 2007, p. 10). 

 

 Posto isto, as intervenções nos EP carecem duma maior proximidade à vida em 

liberdade, cuja interacção com a comunidade envolvente se torna fundamental. Esta 

aproximação poderá ajudar os reclusos a superar os diversos condicionalismos pessoais e 

sociais, que porventura provocaram a sua delinquência, potenciados pela sua reclusão 

(Vieira, 2005). 

 Finalmente, pode considerar-se que a reclusão é uma forma de exclusão social, e 

que o efeito imediato do encarceramento de indivíduos em idade activa, é uma luta 

desigual aquando a sua libertação e os obstáculos na procura de emprego. A reclusão 

produz efeitos negativos na vida económica dos indivíduos libertados, problematizando as 

questões da reinserção social. Uma das formas de os ultrapassar passa pela educação e 

formação, como veremos no ponto seguinte.  

 

 
3.3. O tratamento prisional: educação, formação e trabalho 

 

O desafio actual que se coloca à prisão é o de intervir com os reclusos, sob o ponto 

de vista do intercâmbio com o meio envolvente, permitindo o seu contacto com o meio 

universitário, com o poder local, com a escola, com as instituições de saúde, de emprego e 

formação profissional e com outros visitadores comunitários. A fim de atenuar a reclusão, 

salienta-se a importância de proporcionar aos reclusos, actividades ligadas ao ensino, à 

formação profissional, ao trabalho, ao desporto e à cultura (Vieira, 2005).  

Se durante os anos sessenta e setenta, o descrédito das intervenções foi nomeado de 

“nothing works”, só mais recentemente o tratamento penitenciário passa a ser visto dum 
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ponto de vista de intervenção mais integrado junto dos reclusos, da organização prisional e 

da comunidade que os irá receber (R. A. Gonçalves, 1998).  

A este respeito, crendo na sua utilidade e eficácia, o autor refere que, subjacente ao 

tratamento penitenciário, está um conjunto de procedimentos que orientam o recluso para a 

ressocialização. Contudo, regista os muitos falhanços nas intervenções que são fruto de: 1) 

falta de investigação específica que possibilite uma elaboração metodológica consequente; 

2) desconhecimento dos investigadores que menosprezam a importância da reactividade à 

mudança nas instituições totalitárias planeando intervenções irrealistas, que acabam por ser 

rejeitadas; e 3) inadequada apreciação dos reais efeitos dos programas ou intervenções 

realizadas, desconsiderando a baixa eficácia neste contexto em comparação com outros 

contextos de intervenção.  

Outras das questões salientadas pelo autor é o facto da grande maioria das 

intervenções estarem focalizadas no recluso, assumido este o foco da intervenção, ou seja, 

o erro ou defeito estará nele e não na prisão, pelo que a intervenção deveria estar 

igualmente direccionada para o sistema. (R. A. Gonçalves, 1998) 

Vieira (1998) questiona igualmente as causas do relativo fracasso das intervenções, 

existindo do seu ponto de vista, factores extra e intra-penitenciários que vêm influenciando 

este fracasso. Relativamente aos factores intra-penitenciários salienta: 1) os processos de 

adaptação dos reclusos à prisão; 2) a existência de um sistema normativo informal (da sub-

cultura carcerária) em confronto com um sistema normativo formal (normas e 

regulamentos internos); e 3) os contextos de comunicação no interior da prisão. No que 

concerne os factores extra-penitenciários, estes dizem respeito a dificuldades nas acções de 

política global de administração da Justiça Penitenciária (p.46). 

Apesar das críticas ao tratamento penitenciário e a constatação do seu insucesso, 

pensa-se que a inexistência de programas de intervenção conduziria os estabelecimentos 

prisionais a adoptar modelos mais punitivos/retributivos, que muito pouco se identificam 

com as actuais filosofias penais, cuja preocupação é a reintegração social dos reclusos e a 

humanização das prisões (Vieira, 1998). 

Da literatura revista por Gonçalves (1998), surge a noção de que o tratamento 

penitenciário deverá consistir na elaboração de um plano individual para cada recluso, 

tendo em conta as características da pena que irá cumprir, as características do EP onde 

está inserido, com vista a dotá-lo de competências psicológicas e sociais para que retome 

com sucesso a sua vida em liberdade, prevenindo a reincidência. Desta forma, a 

intervenção deverá envolver os guardas, os técnicos, a direcção, entre outros, bem como a 
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própria organização prisional, cuja melhoria das condições internas e inserção na 

comunidade, são aspectos importantes e a considerar. Além disto, refere a importância do 

acompanhamento pós-penitenciário, uma vez que os ex-reclusos sofrem os efeitos de 

estigmatização e de etiquetagem social, revelando-se importante que contem com alguém a 

quem possam recorrer, sem serem os próprios familiares.  

De acordo com o art.º 5º da Lei n.º115/2009 ("Lei n.º115/2009 de 12 Outubro", 

2009), o tratamento prisional (supra referido como tratamento penitenciário) 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” (p. 

7425). 

 

 

3.3.1. Breve caracterização da educação e ensino nos EP portugueses 

 

O Centro de Competências para o Ensino e Formação Profissional (CCEFP), 

integra-se na estrutura matricial para a área do tratamento penitenciário, definida na 

orgânica da DGSP e aprovada pelo D.L. n.º 125/2007 de 27 de Abril ("Decreto-Lei n.º 

125/2007 de 27 de Abril", 2007). O CCEFP tem como objectivos promover actividades a 

fim de criar condições para o aumento das competências e qualificações escolares e de 

formação da população prisional. 

O ensino no EP, tendo em conta o art.º 38º da Lei n.º 115/2009, “organiza-se 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” (p. 7433). 

Dados do Relatório de Actividades da DGSP (Relatório de Actividades de 2008 - 

Vol I, 2008), referem que o ensino/formação escolar da população prisional é assegurado 

em todos os estabelecimentos prisionais nos termos do Despacho-Conjunto n.º 451/99. Até 

1979, o ensino foi assegurado por técnicos do Ministério da Justiça colocados nos 

Estabelecimentos Prisionais que acumulavam as funções docentes com outras tarefas na 

área da educação. A partir de 1979, o ensino passou a ser conjuntamente assumido pelos 

Ministérios da Justiça e da Educação.  

http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/Lei.pdf


No ano lectivo 2007/08, o número total de reclusos a frequentar o ensino situou-se 

nos 2464 indivíduos, correspondendo a 19% do total da população prisional (n=12889). O 

que quer dizer que, ao nível do 1º CEB (Recorrente e EFA) somente 48.93% dos reclusos 

analfabetos/sem habilitações, frequentaram o ensino; ao nível do 2º CEB (Recorrente e 

EFA) frequentaram apenas 10.97% do número total de reclusos; no 3º CEB (Recorrente e 

EFA) frequentaram 30.56%; o número de reclusos a frequentar o Ensino Secundário 

situou-se nos 13.10%; e por fim, o número de reclusos a frequentar o Ensino Superior 

ficou pelos 4.52%. 

Dados correspondentes à estatística da DGSP, de 31 de Dezembro de 2009, o 

número de reclusos em acções de formação escolar situava-se nos 1630 para um total de 

11099 reclusos nos EP portugueses. 

Com base em dados mais actuais baseados nas estatísticas da DGSP (3º trimestre de 

2010), podemos observar que a população reclusa apresenta baixos níveis de formação 

escolar que se expressa, por um lado, nos 9.5% sem escolaridade, e por outro lado, nos 

55.6% de reclusos que possuem somente o 1º e o 2º ciclo do ensino básico (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Habilitações Literárias dos reclusos por sexo e nacionalidade (3º trimestre de 2010) 
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Para Vieira (1998), a frequência escolar no meio prisional permite aos reclusos e à 

organização prisional um processo adaptativo mais tranquilo, pois constitui-se uma forma 

de aprendizagem de estratégias de confronto (coping) com as situações resultantes da 

reclusão. Resultados da experiência da escola em meio prisional, parecem ver decrescer 

sanções disciplinares após a sua frequência (Vieira, 1998).  
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3.3.2. Breve caracterização da formação profissional nos EP portugueses 

 

A promoção da formação profissional dentro das prisões é também considerada 

uma das medidas com o objectivo de dotar os indivíduos de competências que lhes facilite 

a reintegração na sociedade. Contudo, e na opinião de Boaventura Sousa Santos (2003), a 

realidade é que “muitas vezes não existe coordenação entre os programas de ensino e 

formação em meio prisional com iguais oportunidades existentes em meio exterior” (p. 

108). (Santos, 2003)  

A DGSP assume a formação profissional como instrumento promotor da reinserção 

social dos reclusos e consequente prevenção da reincidência. A fim de atingir este 

objectivo, é referido que a oferta da formação é constantemente redefinida e reprogramada 

a fim de poder responder às constantes mudanças do contexto prisional, e às exigências do 

mercado laboral. Desta forma, é elaborado um plano de formação profissional, alicerçado 

num diagnóstico que tem em conta as necessidades de aprendizagem dos reclusos e a sua 

rentabilização em meio prisional e sobretudo no meio livre.  

De acordo com o estipulado no art.º 40º da Lei n.º 115/2009, são desenvolvidos nos 

estabelecimentos prisionais “acções de formação e aperfeiçoamento profissionais que, 

considerando as necessidades e aptidões do recluso, privilegiem a sua empregabilidade” (p. 

7433). 

Existem, segundo a DGSP, diferentes modalidades de formação aplicáveis ao 

contexto prisional, nomeadamente:  

1) Formação Profissional Especial, que abrange aspectos de formação e de inserção 

sócio-profissional. Dirige-se a segmentos da população com maiores dificuldades 

formativas e com problemas de integração, em que se incluem os reclusos e ex-reclusos 

(Despacho Normativo n.º140/93, de 6 de Julho);  

2) Qualificação Inicial que prepara jovens e adultos, candidatos ao primeiro 

emprego, com a escolaridade obrigatória, para o desempenho de profissões qualificadas, de 

forma a favorecer a entrada na vida activa (Decreto-Lei n.º 401/91 e 405/91, de 16 de 

Outubro);  

3) Cursos de Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento que preparam activos 

empregados ou em risco de desemprego, e desempregados que procurem melhorar o 

desempenho profissional (Decreto-Lei n.º 401/91 e 405/91, de 16 de Outubro);  

4) Cursos de Qualificação e Reconversão Profissional que preparam activos 

empregados ou em risco de desemprego, e desempregados, semi-qualificados ou sem 
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qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de trabalho, quer tenham ou 

não completado a escolaridade obrigatória (Decreto-Lei n.º 401/91 e 405/91, de 16 de 

Outubro);  

5) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) que preparam cidadãos com 

idade igual ou superior a 18 anos, que abandonaram prematuramente o Sistema de Ensino, 

não qualificados ou sem qualificação adequada e que não tenham concluído a escolaridade 

básica, permitindo a obtenção dos 1.º, 2.º ou 3.º CEB, associados a uma qualificação 

profissional de níveis 1 ou 2 numa óptica de dupla certificação escolar e profissional 

(Despacho conjunto n.º 1083/2000, de 20 de Novembro).  

De acordo com os dados do Relatório de Actividades da DGSP (Relatório de 

Actividades de 2008 - Vol I, 2008), os formandos inscritos em 2008 foram 1351, num total 

de 12889 reclusos nos EP portugueses. Em relação às áreas de formação em 

funcionamento nos EP, a maioria centra-se na área da construção civil, seguida da área de 

electricidade e energia (Quadro 4). 

  

Quadro 4 – N.º de acções a decorrer em 31-12-2008, por áreas de formação 

Acção de formação N.º de acções 
Construção Civil 14 
Electricidade e Energia 10 
Electrónica e Automação  9 
Floricultura e Jardinagem  9 
Indústrias Alimentares  7 
Materiais (Madeiras)  5 
Metalurgia e Metalomecânica  5 
Produção Agrícola e Animal  5 
Construção e Reparação de Veículos a motor  4 
Artesanato  2 
Comércio  2 
Hotelaria  2 
Marketing e Publicidade  1 
                                                                        Total      75 

  

 

Dados estatísticos da DGSP correspondentes a 31 de Dezembro de 2009, referem 

que, para um total de 11099 reclusos nos EP portugueses, 1078 se encontravam em acções 

de formação profissional. Ressalvam, porém, que o acumulado no decurso do ano, 

contabiliza 2000 formandos em situação de formação. 
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3.3.3. Breve caracterização do trabalho nos EP portugueses 

 

O Centro de Competências para o Apoio à Reinserção Social de Reclusos, integra-

se na estrutura matricial para a área do tratamento penitenciário, definida na orgânica da 

DGSP e aprovada pelo D.L. n.º 125/2007 de 27 de Abril ("Decreto-Lei n.º 125/2007 de 27 

de Abril", 2007) e tem como objectivo procurar encontrar formas para a reinserção social 

dos reclusos, promovendo a melhoria da sua situação económica, prevenindo e 

combatendo situações de carência geradoras de exclusão social. Na prossecução deste 

objectivo foram celebrados 335 Protocolos desde 1984,  dos quais 146 na área do trabalho. 

Para a DGSP, o trabalho prisional tem como finalidades a educação e a 

produtividade, que deve ser devidamente remunerado, de acordo com a aptidão do recluso. 

O trabalho prisional tem sido desenvolvido dentro dos EP, tendo em conta as infra-

estruturas económicas existentes e a articulação com entidades do sector público/privado.  

Com o objectivo de criar novas práticas de reinserção social e contribuir para que 

aos reclusos seja dada oportunidades de trabalho, a DGSP cria bolsas de emprego que 

apresenta a empresas públicas a privadas em diversas áreas. Desde Outubro de 2007, está 

disponível uma Bolsa de Trabalho Prisional (BTP), cujo Guia para as entidades 

empregadoras se encontra on-line, no site da DGSP (Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais). A BTP (Bolsa de Trabalho Prisional: Um guia para as entidades 

empregadoras) tem como principais objectivos: sensibilizar as entidades público/privadas 

para a participação no processo de empregabilidade de reclusos; reforçar a consciência 

social; diversificar as opções de oportunidades de emprego; promover Redes de 

Cooperação para uma eficaz (re)integração social; e, mobilizar de forma eficaz os recursos 

necessários. 

De acordo com os dados do Relatório de Actividades de 2008 (Relatório de 

Actividades de 2008 - Vol I, 2008), foram assinados 42 protocolos, promovendo-se 168 

novos postos de trabalho para os reclusos, numa vertente de ocupação/emprego (interna e 

externa). 

Dados da estatística da DGSP correspondentes a 31 de Dezembro de 2009, referem 

que, para um total de 11099 reclusos nos EP portugueses, 4509 se encontravam em 

actividade, não se percebendo se a actividade corresponde a actividade laboral/trabalho. 

A Lei n.º 115/2009 ("Lei n.º115/2009 de 12 Outubro", 2009), consagra no seu art.º 

41º que o trabalho “visa criar, manter e desenvolver no recluso capacidades e competências 

para exercer uma actividade laboral após a libertação”. No art.º 42º é mencionado que o 
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trabalho é realizado no interior ou no exterior dos EP e pode também ser promovido com a 

colaboração de entidades públicas ou privadas (p. 7434). 

A este respeito foi feito um estudo em Portugal sobre a realidade vivida e 

observada, no espaço oficinal duma cadeia, acabada de ser inaugurada (Dantas, 2004). 

Como refere o autor, o trabalho oficinal é feito segundo regras flexíveis mas, prevalecendo 

as necessidades imediatas das empresas que solicitam o serviço das reclusas. A 

precariedade prende-se com o carácter pontual das encomendas, apesar de existir vontade 

de inverter esta situação, estabelecendo contratos de maior duração.  

Registe-se o facto desta mudança passar pela criação de melhores condições de 

trabalho, nomeadamente pela tentativa de providenciar uma remuneração que se aproxime, 

o mais possível, do salário obtido no “normal” mercado de trabalho. A este nível é 

salientado o esforço desenvolvido, nos últimos tempos, para a dignificação dos reclusos, 

investindo-se na formação e valorizando-se as habilitações profissionais. Claro que há 

ainda muito por fazer, sendo que o trabalho oficinal é ainda planeado assente numa visão 

demasiado redutora, cuja abordagem é mais superficial do que educacional, terapêutica, 

formativa ou ocupacional.  

Não obstante, Dantas (2004) enfatiza o facto da parceria feita entre a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto e a DGSP, que através duma nova linha de ideias, procura olhar para 

a realidade laboral com uma dimensão profissionalizante, responsabilizando todos os 

agentes que constituem a “esfera prisional”.  

Como conclusões, este estudo evidencia: 1) a importância fulcral do trabalho 

oficinal na adaptação das reclusas à realidade dum EP novo; 2) o contributo da actividade 

laboral para o aumento da confiança das reclusas junto dos novos técnicos privados e, para 

a diminuição dos períodos adaptativos à prisão; 3) a relevância da reflexão sobre as 

perspectivas de futuro num mercado de trabalho cada vez mais exigente; 4) a 

incrementação do bem-estar individual através do “desencarceramento” das motivações, 

formando-se uma nova base de formas positivas de sentir, agir e pensar; 5) a visão do 

espaço oficinal como local ideal para a formação de um espírito fraterno, sadio e sociável, 

mas se for incentivador de auto-estima e atenuador de estereótipos e culpabilizações.  

No seu conjunto, estas conclusões põem em evidência a importância da ocupação 

dos indivíduos pelo trabalho, dentro dos EP. Daí a sua relevância na procura de respostas e 

alternativas que atenuem a institucionalização acentuada. Esta remete pois, para a 

promoção da exclusão e do isolamento, opondo-se ao percurso duma integração 
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comunitária, daqueles que haviam já mostrado dificuldades em funcionar de acordo com as 

expectativas sociais dominantes (Vieira, 2005). 
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4. Formação, reinserção social e emprego 

 

Na era moderna, tanto a educação como as qualificações se tornaram a pedra basilar 

para as oportunidades de emprego. Da escola espera-se a preparação dos cidadãos para a 

sua participação na vida económica, sendo contudo, difícil atingir um equilíbrio entre um 

tipo de educação mais generalista e as competências profissionais mais específicas. Desta 

forma, a formação técnica, vocacional e profissional vão complementar a formação mais 

generalista, permitindo a aquisição de competências mais profissionalizantes, bem como 

facilitando a transição da escola para o mundo do trabalho. Esta é aliás, a preocupação de 

políticos e de empregadores, que não perdendo de vista o perfil económico do país, tentam 

criar as condições através de novas leis que assegurem a implementação de formação e 

programas que coincidam, cada vez mais com os requisitos da oferta de emprego (Giddens, 

2007b). 

 Kóvacs (1994, cit. in Ramos, 2003) define o conceito de formação como “o 

conjunto de conhecimentos necessários para o exercício de determinada função, 

adquiridos, tanto por formação escolar ou extra-escolar, orientada para o exercício da 

actividade profissional, como pelo exercício da profissão, eventualmente completada por 

cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem” (p.18). (Ramos, 2003) 

Dados do Eurostat (Eurostat, 2010) mostram que a percentagem da população 

portuguesa adulta, entre os 25 e 64 anos, que participou em 2010 em acções de educação e 

formação (aprendizagem ao longo da vida) situa-se nos 6.5% em comparação com os 9.3% 

da média dos 27 países da Europa.  

De facto, um dos objectivos nacionais mais importantes é aumentar a produtividade 

e a competitividade da economia portuguesa. Torna-se pois imperativo substituir o trabalho 

pouco qualificado e mal remunerado por um novo modelo assente em trabalho qualificado 

e remunerado, tendo em conta os padrões médios da UE. Contudo, não é possível atingir 

esse objectivo sem antes aumentar a escolaridade, a formação e a qualificação profissional 

(Rosa, 2003).  

 Não há dúvidas de que houve um alargado investimento na qualificação dos 

portugueses nos últimos vinte anos, contudo os resultados parecem não corresponder às 

expectativas nem sequer às necessidades (Cardim, 2005). Conforme defende o autor, se 

existe consenso no nosso país, é o de melhorar a formação profissional. Mas, esta 

unanimidade é apenas aparente. Diz-se muito que é necessário valorizar os recursos 

humanos e as competências transversais, mas só muito raramente se diz como fazê-lo. Se 
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realmente existe um tal consenso nos grandes objectivos, não existe a noção colectiva de 

uma agenda, do que de concreto se deve fazer. E é natural que assim seja, pois desde a 

época de sessenta que se tem realizado em Portugal de tudo um pouco, sendo que a partir 

de 1986, com o alargamento do financiamento, a multiplicação de acções no seio duma 

sociedade pouco atenta à qualificação, serviu mais as grandes cobiças e pequenos 

interesses, do que propriamente a implementação de sistemas úteis, eficazes e sustentáveis. 

Não houve expressão do que resultou, sendo baixa a visibilidade das actividades 

desenvolvidas (Cardim, 2005, p.150).  

Em Portugal, o grande qualificador do trabalho e a “via essencial” da preparação 

profissional é a escolaridade básica acrescida da experiência no posto de trabalho, que 

inclui o desenvolvimento de competências como a capacidade de aprender e aplicar 

esforço de forma organizada e disciplinada. Deve, desta maneira criar-se uma cultura que 

ultrapasse a “nossa proverbial tendência para a improvisação, motor essencial das falhas 

nacionais de profissionalismo” (Cardim, 2005, p. 162). 

De acordo com os dados do Plano Nacional de Emprego (Plano Nacional de 

Emprego (2008-2010): Relatório de Acompanhamento 2008-2009, 2010), regista-se que o 

emprego das pessoas com habilitações mais elevadas aumentou significativamente (ensino 

superior: 6 %; em 2008, 5 % no 1.º semestre de 2009; ensino secundário: 2% em 2008,   

5,5 % no 1.º semestre de 2009), baixando, em contrapartida, o emprego dos que possuem 

um nível de habilitação mais baixo (no ensino básico: -0,8 % em 2008, -5,6 % no 1.º 

semestre de 2009).  

A melhoria dos níveis de habilitação da população empregada não se tem vindo a 

traduzir, de forma imediata, na melhoria dos níveis de qualificação (obtidos com base nas 

profissões). De facto, durante o ano de 2008, o volume da população empregada com um 

nível de qualificação “altamente qualificada” baixou (-0,1 %) e aumentou sobretudo no 

nível dos “profissionais de nível intermédio” (6,1 %) e muito ligeiramente nas “baixas 

qualificações” (0,1%). No 1.º semestre de 2009, verificou-se uma melhoria, com o 

aumento dos “altamente qualificados” (8 %), dos “profissionais de nível intermédio” (2,5 

%) e uma diminuição para os de “baixas qualificações” (-4,9 %). Ao analisar-se o 

desemprego de longa duração, segundo as habilitações literárias dos desempregados, este 

relatório mostra que, em termos absolutos, entre 2007 e 2008, o volume de desemprego de 

longa duração diminui para aqueles que possuem no máximo o ensino básico (-11,4 mil) e 

aumentou para os que possuem o ensino secundário (1,1 mil) e, com maior intensidade, 

para os que possuem o ensino superior (3,1 mil). Esta situação não se voltou a verificar no 
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1.º semestre de 2009, dado que o desemprego de longa duração aumentou para os que 

possuem o ensino básico (5,9 mil) e ensino secundário (5,6 mil) e diminuiu para os que 

possuem o ensino superior (-0,2 mil). 

Esta realidade é também exposta no Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(Quadro de Referência Estratégico Nacional - Portugal 2007-2013, 2007), quando se 

refere à economia e à sociedade portuguesa. Uma das principais vulnerabilidades da 

população activa portuguesa é precisamente as suas reduzidas qualificações, sendo que este 

problema constitui um dos mais sérios impedimentos ao desenvolvimento do país e uma 

das razões determinantes do baixo e não convergente nível de produtividade e da 

trajectória de divergência que Portugal regista face aos padrões europeus. 

Face ao exposto, tem-se vindo a desenvolver um esforço nos últimos anos, ao nível 

da educação e formação da população portuguesa, que resultou em ritmos evolutivos por 

vezes superiores aos da UE, mas este não foi ainda suficiente para uma adequada 

convergência do país face à média comunitária. De facto, em 2008, ainda se situava em 

54,3 % (78,5 % na UE-27) os jovens portugueses no grupo etário 20-24 anos com um nível 

de habilitações igual ou superior ao secundário (Plano Nacional de Emprego (2008-2010): 

Relatório de Acompanhamento 2008-2009, 2010). Assim, o PNE 2008-2010 assumiu 

como um dos grandes desafios, a superação do défice estrutural de qualificações da 

população portuguesa através do investimento na educação e formação e melhorar as 

qualificações da população portuguesa.  

Reconhecendo o enfoque que os problemas da formação, do emprego e do 

desemprego têm tido nos últimos anos, na agenda internacional, especialmente na agenda 

da União Europeia, a sociedade do conhecimento oferece vantagens, mas coloca 

igualmente alguns desafios para os seus cidadãos. Por um lado, podem beneficiar de um 

conjunto de novas oportunidades de comunicação e emprego, mas por outro, a aquisição 

contínua de conhecimentos e competências é essencial para poder tirar partido dessas 

oportunidades e assim poder participar activamente na sociedade (Sitoe, 2006).  

A sociedade do conhecimento não é, como afirma Sitoe (2006), isenta de riscos e 

incertezas várias e dado o actual clima de instabilidade económica, parece imperativo 

investir nos indivíduos. Não obstante, esta mesma sociedade poderá igualmente reforçar as 

desigualdades e a exclusão social, pois “o germe da desigualdade desponta numa fase 

prematura da existência, constituindo a participação na educação inicial um factor 

primordial” (p. 284). 
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Também a Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) se tem mostrado, no seio da 

Europa, uma importante resposta às especificidades do mercado de trabalho, no 

enquadramento estabelecido pela Estratégia Europeia de Emprego. A ALV é “toda a 

actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo de melhorar 

os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, 

cívica, social e/ou relacionada com o emprego” (Neves, 2005 cit. in. Sitoe, 2006, p.284). 

Significa então que é possível a todos os que desejem aprender, ter as condições 

para fazê-lo, independentemente onde essa aprendizagem poderá ocorrer. Para tal, será 

necessária a conjunção de três factores: 1) que a pessoa tenha a predisposição de 

aprendizagem; 2) que existam ambientes de aprendizagem adequadamente organizados e 

que haja pessoas que possam auxiliar os indivíduos nesse processo; 3) a aprendizagem 

deve ir ao encontro das necessidades do mercado de trabalho se quiser fazer face ao 

desemprego (Sitoe, 2006).  

Todavia, o autor salienta que não é esta a visão de ALV que tem sido discutida e 

implementada, pois o que se tem proporcionado são os meios para as pessoas darem 

continuidade à sua educação e obterem mais certificados. O resultado final é a 

“certificação ao longo da vida” (lifelong certification), em vez de munir os indivíduos de 

autonomia e dotá-los de competências transversais e específicas, essenciais às necessidades 

do mercado de trabalho. Parece então premente para Sitoe (2006), colocar a seguinte 

questão: como criar então essas oportunidades de aprendizagem para que as pessoas 

possam construir conhecimento como parte do seu dia-a-dia, desde o nascimento e 

estendendo-se ao longo da vida?   

Posto isto, e apesar de não haver uma resposta directa a esta e a outras questões 

sobre esta temática, parece ainda assim, que as acções de formação que beneficiam os 

adultos desempregados constituem-se de grande utilidade, uma vez que têm um papel 

indispensável na triagem e incentivo ao recurso dos apoios no desemprego. Acresce assim 

a importância da realização de intervenções, tuteladas pelo Ministério do Trabalho, que 

motivem por um lado, a reconversão dos activos que perderam o emprego e, por outro, a 

acção de formação dirigida a desempregados e outros públicos específicos 

problematizados, que devem ser apoiados numa vertente profissionalizante na obtenção 

duma nova profissão (Cardim, 2005, p. 163).  

Os públicos em situação de exclusão social têm sido alvo de muita oferta formativa, 

mas apresentado esta pouca eficácia, revelando-se as estratégias pouco adequadas de 

divulgação e mobilização dos públicos; fraco investimento em diagnósticos de 
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necessidades individuais de formação; rigidez e longa duração dos programas; reduzida 

valorização de práticas de formação em contexto real de trabalho; exigência de pré-

requisitos (gerando, eles próprios, a exclusão); metodologias e métodos de ensino-

aprendizagem inadequados; e, falta de práticas de acompanhamento durante e após a 

formação (Milagre, 2009).  

Ora, na opinião desta autora, para que haja uma efectiva formação para a inclusão, 

deverá a intervenção formativa organizar-se para que se atinjam as seguintes finalidades: 

1) aumentar a auto-estima e o autoconceito dos formandos, para que experimentem um 

sentimento de controlo sobre a sua própria vida e sobre o seu futuro; 2) aumentar os níveis 

oficiais de escolaridade e de qualificação profissional, pois para além do desenvolvimento 

de competências e atitudes, é necessário dotar os indivíduos das qualificações oficiais que 

contarão cada vez mais num mercado de trabalho a estruturar-se e a formalizar-se dentro 

dos padrões europeus; e, por último, 3) inserir num posto de trabalho pós-formação, 

prevendo actividades de reinserção em posto real de trabalho que se traduzam em postos de 

trabalho efectivos após a qualificação. Ao nível do mercado de trabalho, existe a 

necessidade de identificar nichos de emprego no tecido produtivo circundante, e negociar 

com potenciais empregadores, envolvendo-os também como parceiros da intervenção (p. 

3). 

 

 

4.1. Projectos de formação profissional nos EP 

 

A forma como a sociedade olha para os reclusos e para as prisões está a mudar, 

afirmou o então Ministro da Justiça Alberto Costa. Além desta mudança, tanto os cidadãos, 

como as empresas e as instituições vêm desenvolvendo actividades nas prisões, ajudando 

os reclusos na preparação para uma segunda oportunidade. Também se vem constatando 

que os que trabalham no sistema prisional têm aprendido a trabalhar com a sociedade, quer 

no âmbito económico, educativo, social, quer no âmbito artístico e solidário ("Para além da 

prisão", 2009). 

Maria Clara Albino, antiga presidente do Instituto de Reinserção Social (IRS) e 

última Directora-Geral dos Serviços Prisionais, refere a este nível que a sociedade civil tem 

mostrado uma crescente abertura ao mundo prisional, que se tem traduzido em acções e 

projectos que envolvem, por um lado, os reclusos, e por outro, as instituições públicas e 

particulares, empresas, grupos de voluntários e outros cidadãos. Acrescenta ainda que, é 
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através deste tipo de iniciativas que se torna possível conhecer melhor a pessoa que é o 

recluso, valorizar as suas competências e conceder uma segunda oportunidade de inserção 

social ("Para além da prisão", 2009).  

De uma maneira geral, se os reclusos trabalham e/ou participam em programas de 

educação e formação nos EP, será porque revelam lacunas ao nível das competências 

laborais e das competências escolares, razões que poderão estar por trás da reclusão e da 

reincidência (Sedgley, Scott, Williams, & Derrick, 2010).  

Relativamente a este aspecto, o art.º 53º da Lei n.º 115/2009, refere que “aos 

serviços prisionais, em articulação com os serviços públicos de emprego e formação 

profissional, compete realizar acções com vista à futura colocação laboral dos reclusos” (p. 

7435).  

Num estudo longitudinal, com o objectivo de analisar o impacto de três programas 

implementados nas prisões de Ohio, nos Estados Unidos, ao longo de um período de dez 

anos (1992-2002), os autores Sedgley, Scott, Williams e Derrick (2010) utilizam um 

conjunto de dados inéditos com uma amostra de 4515 ex-reclusos. Os programas 

implementados incidem sobre três tipos de actividades nas prisões: emprego na indústria 

prisional, trabalhos na prisão (trabalhos relacionados com a lavandaria e cozinha), e a 

participação em programas educacionais.  

Existem, segundo os autores uma variedade de razões para que os reclusos 

participem neste tipo de actividades: estar ocupado com alguma coisa; interacção social; e 

potencial influência sobre as audiências de liberdade condicional. Além destes factores, as 

conclusões apontam para o impacto dos programas sobre a reincidência e que, de alguma 

forma, a sua participação aumentou a probabilidade de ficar empregado depois dos 

reclusos serem libertados.  

As iniciativas e os projectos desenvolvidos no âmbito do Projecto Gerir para Inovar 

os Serviços Prisionais (PGISP) são exemplo das iniciativas e actividades acima descritas. 

O PGISP foi apresentado à Iniciativa Comunitária EQUAL para efeitos de co-

financiamento, tendo sido aprovado com um orçamento de um milhão, quinhentos e 

quarenta e oito mil euros.  
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4.1.1. Programa de Empreendedorismo para a Reinserção Social de Reclusos  

 

Um dos projectos do PGISP intitula-se: “Programa de Empreendedorismo para a 

Reinserção Social de Reclusos/as” (PERSR) e foi adaptado pela Direcção-Geral de 

Serviços Prisionais (DGSP) para os Serviços Prisionais Portugueses, em 2006/2007, tendo 

por base conteúdos elaborados pela CG International em colaboração com a Gesventure e 

foi financiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL que, de acordo com o relatório 

avaliativo, possibilitou a aquisição de metodologias de intervenção consideradas 

inovadoras. 

Com base no Formulário de Candidatura ao Prémio de Boas Práticas no Sector 

Público (DGSP, 2007), disponibilizado pela DGSP, é possível fazer uma breve 

caracterização do PERSR. Desta forma, a população alvo contou com 50 reclusos e com 50 

sujeitos com diferentes cargos no meio prisional: Directores, Chefes do Corpo da Guarda, 

Subchefes e Guardas, Técnicos Superiores e Professores destacados. Dos 50 reclusos, 41 

concluíram todas as etapas da formação.  

Este Projecto teve como principal objectivo a criação de opções viáveis e 

sustentáveis de reinserção sócio-profissional de reclusos/as e evitar a sua reincidência na 

prática de crimes. Desta forma, pretendia-se que no final deste projecto os sujeitos 

pudessem trabalhar por conta própria criando o seu próprio negócio, trabalhar por conta de 

outrem, retomar a frequência escolar ou a formação profissional, evitando-se a 

reincidência. 

Este projecto teve a duração de 12 meses e a sua implementação piloto teve início 

nos Estabelecimentos Prisionais de Beja, Castelo Branco, Leiria e Sintra. Foi 

implementado pela primeira vez em Maio de 2006, estando na altura prevista uma segunda 

edição nas prisões piloto. A partir de Abril de 2008, estava também prevista a 

disseminação a todo o Sistema Prisional (52 prisões). 

Foi realizada uma avaliação das fases II, III e IV do Projecto e uma avaliação final 

da formação. Assim, tendo em conta os dados disponibilizados, 41 reclusos completaram 

todas as etapas do projecto, considerando que evoluíram bastante no seu nível de 

aprendizagem (100%). No que respeita a avaliação das suas competências, referem que 

houve evolução, nomeadamente a determinação, a responsabilidade, o espírito de equipa e 

a proactividade (100%). Os reclusos consideraram ainda que o projecto foi muito 

importante para o processo de reintegração social (78%), tendo 77% dos sujeitos avaliado 

o projecto muito positivamente.  
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Após a implementação da primeira edição do Projecto, e tendo em conta os 

resultados do estudo de avaliação do projecto e conforme a apresentação da candidatura à 

Deloitte, foram registados os seguintes benefícios qualitativos, havendo uma melhoria dos 

níveis de: resiliência interna dos sujeitos; processos de tomada de decisão; motivação; 

raciocínio custo/benefício da mudança; capacidade prospectiva; determinação; auto-

estima; responsabilidade; proactividade; criatividade; e autonomia. 

Verificou-se igualmente uma alteração das crenças dos sujeitos, que estão muitas 

vezes na base do comportamento criminal, bem como o enriquecimento da possibilidade 

de intervenção reeducativa em contexto prisional, através das metodologias reforçadoras 

do empowerment e da responsabilidade, que dão sentido ao processo de reabilitação. 

Registou-se também um impacto no reforço dos laços prisão/meio livre, cujas iniciativas 

incluíram a deslocação de empresários e membros de entidades locais às prisões, bem 

como as actividades desenvolvidas pelos reclusos no meio livre. 

Ainda no âmbito desta candidatura e no que respeita o impacto nas pessoas 

(satisfação e produtividade), um dos indicadores que não foi estudado nem medido foi: O 

retorno do investimento em formação foi medido e positivo? 

Esta é uma das questões fundamentais que deve ser levantada e estudada, na 

medida em pressupõe uma avaliação do impacto da formação nos sujeitos que dela 

beneficiaram. Apesar da avaliação de programas ser limitado, revela-se importante saber 

“What Works?” no que respeita a intervenção na educação, na formação e no emprego 

com populações prisionais (Hunter & Boyce, 2009).  

 

 
4.2. Reinserção social de ex-reclusos através do emprego 

 

 Durante as duas últimas décadas, partindo dos estudos sobre o denominado 

movimento “What Works?”, foram identificados os princípios das práticas eficazes na 

reabilitação de infractores, tendo estes princípios estado subjacentes à proliferação 

crescente de programas, desenvolvimento de serviços e avaliações de resultados, que são 

parte integrante do trabalho da maioria dos profissionais dos estabelecimentos prisionais. 

Além disto, tem crescido igualmente o interesse pelos aspectos teóricos da reabilitação de 

infractores (Andrews, 1995, cit. in McMurrana, Theodosib, Sweeneyc e Sellenc, 2008; 

Stanley, 2009).  
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 A premissa central de “What Works” era a de que os programas, nomeadamente os 

programas cognitivo comportamentais, resultassem em reduções de 5% a 10% na 

reincidência para os sujeitos que deles tivessem beneficiado. A evidência para estes dados 

basearam-se em estudos americanos e canadianos, tendo sido McGuire que em 1995 

destacou os princípios fundamentais para a eficácia dos programas. Com o passar do 

tempo, estes princípios sofreram alguns desenvolvimentos e alterações. Baseando-se nos 

autores Vennard (1997) e Hedderman (2007), Standley (2009) apresenta a lista 

recentemente publicada com os princípios que estão subjacentes aos programas eficazes: a) 

Risco (correspondência da intensidade do programa ao risco); b) Responsividade 

(correspondência entre a execução do programa e os estilos de aprendizagem dos 

infractores); c) Integridade (programas consistentemente delineados); d) Necessidade 

(considerar os factores que contribuem directamente para o comportamento criminoso); e) 

Modalidade (intervenções multi-modais que aumentem as capacidades e os 

conhecimentos); Comunidade (efeitos mais fortes quando focados e transferidos para a 

comunidade) (Stanley, 2009).  

 

“Qualquer programa de ressocialização visa integrar o indivíduo no mundo dos seus 

concidadãos, sobretudo nas colectividades sociais básicas como, por exemplo, a 

família, a escola ou o trabalho, proporcionando-lhe o auxílio necessário que o faça 

ultrapassar a situação de desfasamento social em que se encontra.” (Miranda, 1995, 

cit. in Furtado & Condeço, 2009, p. 39) (Furtado & Condeço, 2009) 

 

O trabalho é, para a maioria dos indivíduos, a actividade que ocupa a maior parte 

das suas vidas. Ter um emprego significa nas sociedades modernas, preservar o respeito 

por si próprio, sendo “um elemento estruturante na constituição psicológica das pessoas e 

no ciclo das suas actividades diárias” (Giddens, 2007d, p.377). (Giddens, 2007d) 

A obtenção e a manutenção de um emprego é, por um lado, considerado um factor 

de extrema importância para a reintegração e prevenção da reincidência dos ex-reclusos e, 

por outro lado, um objectivo muito difícil de alcançar. São inúmeros os benefícios 

associados ao emprego de ex-reclusos, nomeadamente o aumento da auto-estima e da 

confiança, bem como a prestação de assistência financeira à família. Na comunidade é 

também possível verificar-se diversos benefícios, por exemplo, menor criminalidade, mais 

segurança pública, redução de custos para o governo em termos de baixas taxas de 

reincidência e ainda se pode verificar maior justiça social no que respeita as atitudes da 
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comunidade face a estes indivíduos (Graffam, Shinkfield, & Hardcastle, 2008; Lukies, 

Graffam, & Shinkfield, 2010).  

Apesar destes benefícios, a realidade é bem diferente – parece evidente que os ex-

reclusos estão subempregados em relação à população em geral (Sarno et al., 2000; 

Shinkfield & Graffam, 2009, cit. in Lukies, Graffam & Shinkfield, 2010). Por exemplo, um 

estudo longitudinal com ex-reclusos na Austrália constatou que 84% dos sujeitos se 

encontravam desempregados comparativamente a 5,8% da população activa em geral.  

São muito os factores que contribuem para o subemprego, nomeadamente uma das 

maiores barreiras apontadas: as atitudes dos empregadores (Hunter & Boyce, 2009; Lukies, 

Graffam, & Shinkfield, 2010). A este nível, os autores Lukies, Graffam e Shinkfield 

(2010), concluem que o contexto organizacional ou de trabalho pode influenciar as atitudes 

dos empregadores e subsequentes resultados na contratação de ex-reclusos. Este estudo 

mostrou ainda que as atitudes do empregador resultam de uma combinação de 

características do candidato ao emprego (antecedentes criminais) e das condições do 

contexto organizacional, nomeadamente o tamanho da empresa e a experiência (positiva ou 

negativa) na contratação de ex-reclusos.  

 Num outro estudo sobre as barreiras colocadas aos ex-reclusos, Harris e Keller 

(2005) consideram ser as leis as que mais impacto têm na vida destes sujeitos. Apesar da 

revogação de várias barreiras legais, as autoras salientam que a facilitação do processo de 

reintegração não é suficiente para muitos ex-reclusos. Ou seja, os esforços requerem as 

seguintes intervenções: aumento do número de parcerias entre o sistema judicial e os 

empregadores a fim de se criarem oportunidades para o emprego de longa duração; criação 

de incentivos para as empresas que contratem sujeitos com antecedentes criminais; e 

emissão de certificados de reabilitação pelos órgão de justiça. Aos olhos da sociedade, o 

reforço continuado das questões: melhor controlo da criminalidade e auto-suficiência dos 

ex-reclusos e das suas famílias, têm ajudado a desviar a atenção dos verdadeiros princípios 

subjacentes à remoção de barreiras ao emprego de ex-reclusos (Harris & Keller, 2005). 

 Ao analisar as consequências envolvidas da entrada e saída de sujeitos em liberdade 

condicional nas suas famílias e comunidades, Petersilia (2001) refere que, factores como o 

trabalho e o bem-estar económico, são preponderantes na vida dos sujeitos. Na verdade, a 

maioria dos reclusos saem da prisão, sem poupanças, sem o direito imediato ao subsídio de 

desemprego e com poucas perspectivas de emprego. As estatísticas do National Institute 

for Literacy (2001, cit. in Petersilia, 2001) indicam que 7 em cada 10 reclusos situam-se 

nos dois níveis mais baixos de escolaridade, não tendo, por isso as competências 
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necessárias para realizar tarefas básicas da vida diária, como por exemplo, responder a um 

anúncio de emprego.  

Num estudo realizado por McMurrana, Theodosib, Sweeneyc e Sellenc (2008) com 

129 reclusos foi aplicado um Inventário (The Personal Concerns Inventory: Offender 

Adaptation – PCI:OA) sob a forma de entrevista semi-estruturada que identifica as 

preocupações e objectivos actuais dos sujeitos. Os resultados apontam para preocupações 

com a obtenção de um emprego, manter um emprego, tornar-se trabalhador por conta 

própria, ganhar experiência de trabalho e melhorar o equilíbrio entre a vida e o trabalho. 

Para Madeira (2004), o projecto de liberdade para a maior parte dos ex-reclusos é 

conseguir um emprego, pois só através dele, conseguirão tornar-se cidadãos, inserindo-se 

socialmente. A ressocialização é para estes sujeitos obter um emprego formal que lhes 

garanta a possibilidade de obter futuramente uma reforma; ter a possibilidade de voltar a 

estudar; não ser identificado como criminoso, ou seja, factores que conduzam à 

«estabilidade na vida». 

Na opinião de Tarlow (2010), a obtenção de um emprego após a saída da prisão é 

crucial, não apenas para os sujeitos ex-reclusos, mas também para os seus filhos, famílias e 

comunidades. A reentrada no emprego, enquanto estratégia bem sucedida, pode melhorar a 

segurança pública, ajudar os governos a reduzir os gastos com os EP durante períodos 

económicos difíceis e ainda reduzir a pobreza e o desemprego neste grupo de pessoas, 

considerado excluído do mercado de trabalho. A ausência de emprego é factor consistente 

na questão da reincidência e na violação da liberdade condicional, sendo que a história 

criminal dos sujeitos limita as oportunidades de emprego. As estatísticas mostram que 89% 

dos sujeitos que reincidem estão desempregados (Mukamal, 2000, cit. in Tarlow, 2010). 

Outros estudos salientados pela autora, indicam que um ano após a liberdade 60% dos ex-

reclusos encontram-se desempregados e que, um em três reclusos, referiram estar 

desempregados imediatamente antes de ser preso (Bushway & Reuter, 2004; Nightingale 

& Watts, 1996).  

Os estudos mais recentes sobre a integração laboral dos reclusos conduzidos por 

Bryan, Haldipur e Williams (2008, cit. in Tarlow, 2010) utilizam uma metodologia 

qualitativa (entrevistas e focus grupo) e concluem que os ex-reclusos desejam obter um 

emprego e sustentar as suas famílias, enfrentando porém barreiras pessoais e estruturais 

quando tentam transitar da prisão para um local de trabalho. De acordo com os autores, 

falta a estas pessoas redes sociais, competências, experiência e oportunidades para 

conseguir ter sucesso na obtenção de um emprego. Da revisão de Tarlow (2010), os 

http://www.google.pt/dictionary?source=translation&hl=pt-PT&q=low&langpair=en|pt
http://www.google.pt/dictionary?source=translation&hl=pt-PT&q=&langpair=
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estudos salientam a importância de instituições comunitárias na ajuda da criação e do 

desenvolvimento de oportunidades de emprego, a fim dos ex-reclusos estabelecerem 

ligação ao mercado de trabalho. (Tarlow, 2010) 

 É essencial que exista apoio ao recluso, quer na fase de pré-libertação quer na fase 

de pós-libertação, no que refere às questões do ensino, da formação e do trabalho. Na 

primeira fase, além dos aspectos referidos, as saídas precárias e a liberdade condicional 

revelam-se importantes para evitar os efeitos dessocializadores da pena de prisão, 

permitindo-se assim uma progressiva preparação para a libertação. Contudo, a saída em 

liberdade é, para os reclusos e para as suas famílias, uma situação de crise, nomeadamente 

a falta de acompanhamento na procura de emprego, o que dificulta a assunção por parte do 

ex-recluso do papel que desempenhava antes da reclusão (Santos, 2003).  

A ressocialização é, na opinião de Furtado e Condeço (2009), um conceito 

dinâmico que tem sofrido várias influências de diversas correntes de pensamento e tem 

evoluído ao longo dos tempos para se tornar hoje um conceito intrinsecamente ligado aos 

direitos do Homem. A promoção dos direitos universais como forma de evitar a exclusão 

tem sido um percurso que termina actualmente na “obrigação de tratar”, cuja saúde, 

educação, formação e trabalho constituem-se como direitos fundamentais reconhecidos. 

Este reconhecimento está espelhado no tratamento penitenciário a que, segundo as autoras, 

se deve importantes efeitos positivos na taxa de reincidência. Assim, o sistema de justiça 

ao providenciar a aquisição de competências nas áreas referidas, está a contribuir para que 

os sujeitos obtenham a sua independência económica, “facilitando a condução da sua vida 

conforme as regras mínimas de convivência, logo sem cometimento de crimes” (p.40).  

Educação, formação e trabalho são, desta forma, os três pilares considerados 

fundamentais ao processo de integração social que vem justificando a adopção de novas 

metodologias no que respeita o tratamento prisional, a fim de preparar o recluso para a 

adesão ao processo de inserção na comunidade. Este é um fenómeno crescente nas 

sociedades contemporâneas que têm, segundo Furtado e Condeço (2009), “origem na 

desagregação das instâncias formais como a família, a escola e o trabalho, aliadas à 

precariedade social, económica, cultural e identitária” (p.40).  

Em consequência, ressocialização implica, nalguns casos, inserção e reinserção 

profissional. A inserção diz respeito ao “processo de transição profissional socialmente 

estruturado (…) um processo de luta pela classificação social por parte dos indivíduos”, na 

medida em que uma posição qualificada no mercado de trabalho implica um maior 

reconhecimento social (Rose, 1984, cit. in Ramos, 2003, p. 50). Se a inserção diz respeito à 
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aquisição de experiência profissional para ser qualificado, reinserção refere-se à 

valorização da experiência laboral anterior para não se perder a qualificação (Ramos, 

2003).  

A inserção e reinserção de populações desfavorecidas está actualmente sujeita a 

medidas reguladas pelos poderes públicos que incluem, por exemplo o Rendimento Social 

de Inserção. Assistindo-se, cada vez mais, a uma marginalização e exclusão do mercado de 

trabalho de populações socialmente desfavorecidas, como são os ex-reclusos, esta evolução 

social negativa só poderá ser alterada, na opinião de Ramos (2003), através de um  

sistemático, em que se verifiquem acções locais e personalização de medidas de 

acompanhamento individual, pois a inserção e reinserção social devem ser vistas com um 

bem colectivo, cujo elemento chave passa por políticas de formação e emprego. A prática 

da reinserção pelo trabalho implica assim, a elaboração de novos instrumentos com o 

objectivo de dotar as pessoas com mais dificuldades, de autonomia social e de participação 

cívica através do exercício dos seus direitos sociais (Ramos, 2003, p. 53).  

Partindo do princípio que as acções locais dependem do desenvolvimento e de 

políticas regionais, as soluções para os problemas socioeconómicos lançam importantes 

desafios. Existe por isso, a necessidade de distinguir entre desenvolvimento e crescimento 

económico, como sublinha Lopes (2000, cit. in Ramos, 2003). Desta forma, 

desenvolvimento é objectivo, é fim, enquanto que crescimento é meio, é instrumento. Ou 

seja, “desenvolvimento é liberdade e alargamento de oportunidades; é auto-estima; é 

justiça social, bem-estar, qualidade de vida” (p. 126-127). 

 Baseando-se em Cox e Klinger (2004), McMurrana, Theodosib, Sweeneyc e 

Sellenc (2008) referem que, de entre as onze áreas da vida em que a maioria das pessoas 

necessita de obter satisfação, se encontra a família, o emprego, a educação e a formação. 

Os autores referem ainda que, para Ward e Brown (2004), estas áreas são muito 

semelhantes aos chamados «bens humanos primários», ou seja, os aspectos valorizados da 

vida e do funcionamento humano.  

 Quando a procura do crescimento económico se transformou numa preocupação 

dominante em todo o mundo, o desenvolvimento é apenas equiparado à economia, 

descurando-se as implicações sociais como a equidade, o emprego, a coesão social. Assim, 

ao procurar-se a melhoria sustentável da qualidade de vida, a prioridade é a concessão da 

satisfação das necessidades básicas da população. Se hoje, a população se encontra tomada 

por uma espécie de insegurança estrutural, causada pela pobreza, pela exclusão dos 

serviços da comunidade e pela impossibilidade de encontrar emprego, caberia ao Estado a 
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promoção dos direitos sociais e não a sua indiferença (Comissão Independente População 

e Qualidade de Vida - Cuidar o futuro, 1998).  

 A Comissão referida anteriormente (1998) salienta que a qualidade de vida 

corresponde a necessidades de ordem material, social e psicológica, sendo a educação 

considerada um direito fundamental que capacita as pessoas a satisfação de necessidades 

relativas à qualidade de vida, servindo, cada vez mais, como via para o trabalho e para 

melhor salário. Além da educação, o direito ao trabalho traduz-se, no ganho de um 

rendimento, mas também na obtenção do sentido de identidade, da consciência de ter um 

objectivo na vida social e na sensação de plena integração numa sociedade. Conforme se 

pode observar, o trabalho é essencial à qualidade de vida, quer os indivíduos trabalhem por 

conta de outrem, quer trabalhem por conta própria, sendo que este direito obriga os Estados 

a “prosseguir políticas para conseguir emprego pleno e produtivo” (p.86).  

 Por outro lado, a perda de trabalho acarreta consequências nocivas para a segurança 

das pessoas e para a questão da equidade, uma vez que a exclusão do trabalho implica a 

exclusão social. Esta exclusão vai reduzir o rendimento, e tudo aquilo que o dinheiro pode 

comprar, ou seja, o alimento, o vestuário, a habitação, bem como minar a dignidade e o 

respeito por si próprio, privando as pessoas da interacção social. O desemprego, além de 

afectar sobretudo os menos instruídos, favorece ainda o conflito e o risco de 

desmantelamento familiar, representa uma ameaça à saúde física e mental e reduz a 

dignidade humana quando o desemprego de longa duração torna a subsistência das pessoas 

inteiramente dependente de subsídios de desemprego. 

 Para Azevedo (s.d., cit. in Pêgo, 2003), já não existe um emprego para toda a vida. 

Quais serão as consequências deste facto, nomeadamente para as camadas sociais mais 

jovens? A iniciativa, a autonomia, o empreendimento, a cooperação, a construção de 

projectos e a informação deverão ser aspectos a valorizar se se pretende fazer face a esta 

nova realidade. Contudo, para o autor, estes aspectos vão em contra corrente ao que a 

sociedade actual transmite, designadamente a “desvalorização da política, do pensar, da 

reflexão em benefício da mera apropriação rápida das coisas” (p. 175). (Pêgo, 2003) 

 Os programas recentes de apoio ao desenvolvimento do auto-emprego (abertura de 

pequenos negócios e de geração de emprego) têm-se constituído como alternativa aos 

desempregados. Nesta perspectiva, são vários os países desenvolvidos que têm procurado 

orientar parte dos recursos financeiros públicos, ao apoio a desempregados que desejem 

promover a sua própria ocupação, ao invés de lhes conceder subsídios monetários ou 

proporcionar acções de formação profissional (Pochmann, 2006).  
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 Neste sentido, o empreendedorismo, além de ser um conceito de negócio é um 

conceito de vida “na medida em que faz parte de um conjunto de transformações que 

ajudam a construir um desenvolvimento que não pode ser obtido a qualquer preço, mas 

deverá ser sustentável, ou seja, deve oferecer mais e melhor qualidade de vida ao ser 

humano, que hoje é uma das chaves do desenvolvimento” (Bucha, 2009, p.15). (Bucha, 

2009)O conceito de empreendedor diz respeito àquele que assume riscos e começa algo de 

novo, àquele que é capaz de conceber, de pôr em prática e desenvolver com um atitude de 

desafio permanente e de vontade de superação da indiferença. As características básicas 

apontadas que identificam o espírito empreendedor referem-se a: 1) necessidade de 

realização (exigência elevada de si próprio); 2) disposição para assumir riscos (controlo 

pessoal implicado nas situações); e 3) autoconfiança (resolução de problemas através da 

utilização das suas competências) (Bucha, 2009).  

Contudo, para este autor, Portugal é ainda um país em que empreender continua a 

ser difícil, onde identificou alguns factores conducentes a essa situação: falta de estratégia 

governamental comprometida com um desenvolvimento sustentável do país; pessoal pouco 

qualificado; burocracia paralisante; pouco acesso ao crédito; infra-estruturas caras e pouco 

divulgadas (energia, internet); preferências pelo investidor estrangeiro; sistema de ensino 

pouco empreendedor; planos de formação não orientados para o empreendedorismo e 

dependência tecnológica do exterior (p.63).  

 A educação e a formação para o empreendedorismo deve assim ser realizada a dois 

níveis: no âmbito da concepção de atitudes e competências empreendedoras e no âmbito da 

preparação do desenvolvimento das organizações existentes e criação de novas. A 

preocupação centra-se em fornecer outros conhecimentos que se traduzirão noutro 

desempenho, a fim de se preparar os formandos, ensiná-los a pensar, a analisar e a agir 

autónoma e independente, cultivando a criatividade por sua conta e risco (Bucha, 2009). 

 

 

4.2.1. Programas implementados: realidades e experiências 

 

Apesar dos sérios esforços dos fundadores e defensores dos programas de 

reabilitação, os resultados na redução da reincidência foram desanimadores (Lipton et al., 

1975; Palmer, 1976; Kyvsgard, 1980, cit. in Lambropoulou, 1999). O fracasso é explicado 

através das seguintes razões: 1) acreditava-se que bastava uma breve participação nos 

programas para que a ressocialização dos reclusos, com uma longa carreira criminal, fosse 
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possível; 2) os programas de tratamento foram mal financiados, com pessoal inadequado, e 

à disposição de um número limitado de reclusos; 3) os guardas prisionais não estavam 

preparados para o novo modelo, o que fez com que se sentissem inseguros e em alguns 

casos, hostis aos programas e ao pessoal especializado; 4) os programas foram realizados 

sem a participação activa da sociedade em geral (Conklin, 1989, p. 491, cit. in 

Lambropoulou, 1999). 

Embora o sistema prisional declare que a sua finalidade é a diminuição da 

reincidência, não há evidência clara do seu sucesso. Em vez disso, só estabiliza o 

comportamento jurídico dos cidadãos que cumprem a lei. Se o sistema prisional está 

interessado na reabilitação dos reclusos, deve tentar insistentemente aumentar as 

possibilidades do seu sucesso, através da sensibilização da opinião pública, da educação do 

pessoal penitenciário, da pressão sobre os políticos, etc. Pode-se afirmar que, apesar da 

implementação de programas de reabilitação, a reincidência não diminui, provocando a 

cessação dos programas.  

Contudo, é essencial considerar um aspecto básico que é ignorado: os programas 

foram implementados sobretudo em organizações com uma estrutura propícia a «ocupar o 

tempo» dos reclusos, e não com o objectivo de reabilitação. Ou seja, a lógica de 

funcionamento subjacente aos estabelecimentos prisionais deve assentar na reabilitação e 

ressocialização dos reclusos, tanto a nível teórico, como a nível prático, e não numa lógica 

legal e administrativa baseadas em ideologias de repressão penal ou em interesses 

políticos. O ideal de reabilitação, que prevaleceu durante algum tempo, foi rejeitado 

porque não era compatível com o funcionamento dos sistemas prisionais. O ideal de 

reabilitação não falhou, mas o sistema prisional não foi capaz de absorvê-lo 

(Lambropoulou, 1999). 

 Estudos realizados mais recentemente demonstram que alguns dos resultados foram 

promissores no que respeita os programas implementados nos EP, mas que a tendência é 

para um enfraquecimento ao longo do tempo, não havendo evidências do seu impacto na 

redução da reincidência. Merrington e Stanley (2004, cit. in Stanley, 2009) apontam as 

razões para essa realidade, nomeadamente a selecção dos reclusos e a motivação destes. 

Salientam, entre outras, a necessidade de mais investigação aberta e exploratória que apure 

a forma como as intervenções ajudam a reduzir a reincidência, como complemento às 

avaliações prospectivas e retrospectivas implementadas.  

 Para Petersilia (2001), a supervisão da liberdade condicional e da libertação 

levantam questões complexas que merecem uma crescente atenção. São muitos os ex-
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reclusos que cumprem liberdade condicional nas ruas, acompanhados por sistemas que 

fornecem poucos serviços e impõem condições que praticamente garantem a falha da 

liberdade condicional. Apesar destes sistemas de monitorização prestarem melhores 

serviços, a crescente onda de liberdade condicional volta a colocar os sujeitos na prisão. 

Este facto tem vindo a exercer pressão sobre os Estados para se construir mais 

estabelecimentos prisionais o que, por sua vez, retira financiamento aos programas de 

reabilitação. Desta forma, os ex-reclusos continuarão a receber menos serviços para ajudá-

los a lidar com os seus problemas, contribuindo para que os índices de reincidência 

permaneçam altos e que o apoio do público à liberdade condicional continue baixo 

(Petersilia, 2001).  

A sociedade reclama, assim, resultados positivos ao nível dos programas de base 

comunitária. Todavia, estes programas só poderão funcionar com o devido financiamento e 

pesquisa, o que não tem acontecido em algumas zonas dos Estados Unidas da América, 

cujo número de casos de reincidência tem vindo a aumentar e a diminuição de serviços a 

decrescer. Dado o aumento dos custos humanos e financeiros associados à reclusão, além 

das consequências para as famílias e comunidades, o investimento em verdadeiros 

programas de reinserção poderá ser um dos melhores investimentos que a sociedade pode 

fazer (Petersilia, 2001, p.373).  

Apesar da grande quantidade de estudos sobre o tema da prisão são poucos os que 

investigam e analisam a trajectória e o processo pós-prisional, isto é, o processo de 

ressocialização e de reintegração social dos ex-reclusos (Madeira, 2004). Pretende-se, 

desta forma, apresentar alguns estudos realizados no âmbito da aplicação de programas 

para a reinserção social de ex-reclusos. 

Numa pesquisa levada a cabo por Madeira (2004) acerca da experiência de uma 

Fundação na reintegração social e ressocialização de ex-reclusos no Brasil, levantaram-se 

questões como o abandono do recluso e o estigma do ex-recluso e da sua família. A 

Fundação tinha como objectivos o apoio ao ex-recluso no que se refere ao trabalho, 

educação, saúde e ajuda material. Em relação ao trabalho, esta Fundação providenciava 

emprego temporário aos ex-reclusos em liberdade condicional e total. A educação e 

formação, era igualmente providenciada pela Fundação que oferecia cursos 

profissionalizantes e cursos de alfabetização e ensino básico. Através do método 

qualitativo, nomeadamente a realização de entrevistas aos funcionários, os resultados desta 

investigação referem que os entrevistados vêem no trabalho a principal expectativa dos ex-

reclusos quando procuram a Fundação, sendo este o maior problema salientado, além da 
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falta de recursos financeiros. Referem ainda que, apesar de acreditarem nos objectivos da 

Fundação, existe maior necessidade de maiores resultados e maior acompanhamento dos 

ex-reclusos.  

Analisado igualmente as trajectórias e as percepções dos ex-reclusos, através de 

entrevistas semi-estruturadas a catorze sujeitos, esta investigação aponta os seguintes 

resultados: 78,6% dos ex-reclusos pretendem a obtenção de trabalho quando procuram a 

Fundação, sendo que os restantes procuravam a frequência em curso profissionalizantes e 

outros recursos. De acordo com os relatos dos sujeitos, salienta-se as suas expectativas que 

são superiores à actuação da Fundação, no que respeita a obtenção de trabalho formalizado 

e por tempo indeterminado, e o que esta instituição é capaz de fazer pelos ex-reclusos. 

Após a passagem dos sujeitos pela Instituição, avaliando a sua situação actual, pode 

verificar-se que a sua situação profissional se divide em quatro grupos: 1) empregados 

formalmente (n=3); 2) empregados via Fundação (n=3); 3) emprego precário - «fazendo 

«biscates» (n=5); e 4) desempregados (n=3). Conclui-se assim, que a maioria (n=8) se 

encontra em situação precária depois de passar pela Instituição de apoio. Madeira (2004) 

refere que, dado o índice de ex-reclusos insatisfeitos com a sua vida actual, conclui não ter 

havido um processo de reintegração, pois essa reintegração implicaria ganhos em termos 

de cidadania, a possibilidade de sustentar a família e a sua percepção como pessoas 

incluídas socialmente.  

 Num outro estudo exploratório, Harper, Rieple e Bailey (1997), investigaram o 

potencial dos reclusos para actividades empresariais, no âmbito do sistema de justiça 

britânico. Esta pesquisa salienta o espírito empreendedor destes sujeitos em comparação 

com outros grupos profissionais. Apesar de cerca de metade dos reclusos terem já 

trabalhado por conta própria, e de terem recebido formação dentro dos EP na área do 

empreendedorismo, este estudo conclui que parece haver quase nenhuma coordenação 

entre os serviços prisionais e os serviços de reinserção. Inevitavelmente, este facto conduz 

a uma ineficiente utilização de esforços e de recursos, bem como à frustração dos ex-

reclusos quando descobrem que a obtenção de conhecimento especializado e qualificações 

não correspondem às expectativas iniciais. Além disso, pareceu não haver nenhuma 

tentativa de assegurar a continuidade dos programas, nem da parte das prisões, nem da 

parte dos serviços de reinserção. Os programas de formação que os reclusos frequentaram 

tiveram um final abrupto, assim que deixaram os EP. Do ponto de vista dos reclusos, a 

maioria referiu que a formação em empreendedorismo foi um factor importante mas com 
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falhas, nomeadamente em termos de distanciamento das situações da vida real e a 

incapacidade de colocar em prática o que aprenderam.  

Quando entrevistados os técnicos de reinserção, os dados indicam que 

manifestaram pouco interesse nas questões do emprego, acreditando que esta era uma área 

fora da sua competência, nem considerando ser esta uma forma de apoiar os ex-reclusos. 

Em relação ao conteúdo da formação, as críticas surgem relacionadas com a incapacidade 

de resolver a falta de confiança dos sujeitos, como lidar com o estigma ou como resolver 

problemas práticos, por exemplo, a obtenção de créditos e seguros (Harper, Rieple, & 

Bailey, 1997).  

Hunter e Boyce (2009) realizaram um estudo sobre um programa de treino de 

competências para o emprego (NVQ - National Vocational Qualification), de cariz 

qualitativo, baseou-se em 44 entrevistas a 28 sujeitos durante a sua reclusão e depois em 

situação de liberdade. Os objectivos do programa foram: qualificar os reclusos para a 

procura activa de emprego, proporcionar experiência efectiva de emprego e, além disto, o 

acompanhamento por tutores ex-reclusos que já haviam beneficiado deste projecto.  

O problema da reincidência é uma das questões que foi tida em conta, uma vez que 

tem reflectido altas percentagens, de acordo com esta área de investigação. Os factores 

encontrados na revisão da literatura feita pelos autores centram-se nomeadamente, em 

problemas de saúde e em problemas sociais por parte dos sujeitos, como por exemplo: 

baixo nível de escolaridade; pouca experiência laboral; falta de suporte familiar; dívidas; 

abuso de substâncias e problemas de saúde física e mental.  

A organização que apoiou os ex-reclusos providencia trabalho comunitário em 

situação de liberdade, que amplia o trabalho feito com os reclusos nas prisões. Ou seja, 

aquando a sua liberdade, o Centro ajuda a encontrar uma formação adequada e 

oportunidades de voluntariado, ajudando os sujeitos, por exemplo, a escrever seu 

Curriculum Vitae e cartas aos empregadores. Este apoio pode começar com um período de 

três meses de trabalho voluntário seguido de experiência de trabalho remunerado no 

Centro. Como principais conclusões, registam-se: 1) avaliação positiva e gratificante da 

participação no projecto comparativamente com outras oportunidades de emprego no 

sistema prisional; 2) a tutoria ajudou a aumentar a auto-confiança e a introduzir 

competências como a ética no trabalho e o sentido de responsabilidade; 3) a oportunidade 

de ajudar os outros foi apontada como uma grande vantagem, sendo muitas vezes uma 

motivação para o envolvimento no projecto; 4) a formação e o aconselhamento dado a 

outros ex-reclusos, fizeram com que os sujeitos descobrissem novos talentos, até então 
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desconhecidos o que conduziu a uma maior abertura de novas perspectivas de carreira; 5) o 

envolvimento no projecto fez com que repensassem a sua vida, considerando-se modelos 

positivos para outros sujeitos, aumentando assim sentimentos de auto-eficácia.  

Por seu turno, existem algumas desvantagens a apontar, nomeadamente: decepção 

por parte dos sujeitos que não foram colocados no projecto do Centro, após a sua libertação 

da prisão. Este factor relaciona-se com o facto deste tipo de instituições não ter uma base 

de financiamento segura, o que se torna um grave problema se se pensar na viabilidade 

destes programas a longo prazo. Outro dos problemas é saber efectivamente se os 

indivíduos que beneficiam do projecto são capazes de transitar para um emprego 

remunerado noutras organizações e, mais importante, se serão capazes de manter o seu 

emprego a longo prazo, sabendo à partida que existe um estigma associado à reclusão. 

Este estudo permite questionar até que ponto a avaliação, deste e de outros 

projectos, poderia contribuir para melhorar a eficiência e a eficácia da formação, das 

instituições, num quadro de dependência da implementação atempada de mudanças na vida 

dos sujeitos. 

 

 

4.2.2. A importância da avaliação da formação 

 

Segundo Caetano e Velada (2007), a avaliação de intervenções como a formação, 

assume grande importância no que respeita, por um lado, o desenvolvimento dos recursos 

humanos e, por outro lado, o desenvolvimento das organizações. Citando os autores 

Goldstein (1986) e Phillips (1991), a avaliação da formação é definida como um “processo 

sistemático de recolha de dados e de análise da concepção, implementação e consequências 

das acções de formação realizadas numa organização, com vista a averiguar a sua 

eficiência, relevância e efeitos” (Caetano & Velada, 2007, p.20). (Caetano & Velada, 2007) 

No que respeita os efeitos, pretende-se averiguar em que medida os objectivos da 

formação foram alcançados, em termos de aprendizagem por parte dos sujeitos e, no caso 

de se ter verificado essa aprendizagem, em que medida resulta numa mudança ou melhoria 

do desempenho. Ou seja, será que se verifica transferência da aprendizagem para o local 

de trabalho? Em que medida a formação e a respectiva aprendizagem contribuíram para, 

por exemplo, a empregabilidade dos indivíduos?  

De acordo Caetano e Velada (2007), a pesquisa empírica da análise dos efeitos reais 

da formação tem sido muito pouca, não permitindo afirmar com segurança se a formação 
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melhora o desempenho. Por um lado, não se sabe se a participação em acções de formação 

se traduz em aprendizagem de novos conhecimentos, atitudes e comportamentos, sendo 

que existem situações em que isto se verifica, e noutras em que não existe aprendizagem. 

Por outro lado, e admitindo que houve de facto aprendizagem, não há garantias de que essa 

aprendizagem seja transferida para o local de trabalho, sendo imperativo averiguar se 

houve lugar à transferência do que se aprendeu. 

Para que haja lugar a essa transferência é fundamental que exista uma 

generalização e aplicação, das competências ou dos comportamentos aprendidos, para o 

contexto de trabalho e mantidos durante um período de tempo após a formação (Baldwin & 

Ford, 1988 cit. in Caetano & Velada, 2007). A transferência da formação exprime, desta 

forma, o grau em que a formação induziu mudanças comportamentais a longo prazo pois, é 

através da generalização e da aplicação das competências aprendidas que se poderá 

verificar se a formação foi eficaz do ponto de vista da transferência.  

Dados de investigações teóricas e empíricas (Baldwin & Ford, 1988; Donovan, 

Hanningan & Crowe, 2001; Holton, 1996) revistas por Caetano e Velada (2007), referem 

que a transferência da formação está associada a três factores a salientar: 1) concepção da 

formação; 2) características dos formandos; e 3) ambiente de trabalho. 

No que concerne o papel da concepção da formação face à transferência é de 

registar, por um lado, que se torna fundamental ter em conta o ajustamento dos conteúdos 

às exigências do trabalho dos formandos (relevância e aprofundamento de conhecimentos). 

Por outro lado, é necessário assegurar que os modelos e práticas pedagógicas estejam 

orientados para a aprendizagem do que é pretendido que os formandos aprendam e que, 

garantam o aprender a aprender. Outro dos aspectos considerados relevantes para a 

eficácia da formação é que a mesma seja concebida de maneira a preparar os sujeitos para 

a transferência da aprendizagem para o local de trabalho e que o mesmo integre 

oportunidades de transferir. “Um programa de formação que não inclua claramente a 

oportunidade de transferir, dificilmente justificará o investimento efectuado pela 

organização e pelos formandos” (Caetano & Velada, 2007, p.25).  

No que se refere às características dos formandos, destacam-se variáveis como: o 

nível das competências dos formandos, factores de personalidade, motivação e atitudes 

para com a função. Estas variáveis estão intrinsecamente relacionadas com factores 

individuais, das quais depende o sucesso ou insucesso da transferência da aprendizagem.  

Por fim, o ambiente de trabalho traduz-se igualmente num factor crucial para a 

transferência, dividindo-se em duas grandes dimensões: a cultura e o clima organizacional. 
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Estas duas dimensões contribuem para a ampliação dos efeitos da aplicação da 

aprendizagem no local de trabalho, uma vez que os estudos sugerem que quanto maior for 

o número de oportunidades dadas aos ex-formandos para a utilização das competências 

aprendidas, maior será a probabilidade de se registar uma mudança comportamental e desta 

ser mantida pelos sujeitos, a par dum melhor desempenho por parte destes (Hawley & 

Barnard, 2005; Noé, 1986; Warr et al., 1999 cit. in Caetano & Velada, 2007). 

De acordo com Caetano e Velada (2007), a literatura empírica sobre a avaliação da 

formação é fundamental para o funcionamento das organizações que experimentam 

actualmente muitas mudanças, contudo os estudos têm mostrado que a eficácia da 

formação tem sido pouco analisada. Se, por um lado, as mudanças organizacionais 

requerem maior investimento em formação, por outro, esse investimento requer um retorno 

que se terá de traduzir em transferência da formação para o trabalho. A avaliação que se 

limita actualmente a analisar as reacções dos formandos e o tipo de controlo sobre a sua 

aprendizagem são importantes para estudo do processo, mas não contribuem para inferir 

acerca dos efeitos que a formação teve no desempenho profissional dos sujeitos no seu 

contexto laboral, quando são esses os efeitos que justificam a existência e concepção da 

acção formativa (p.29).  

De acordo com o manual Measuring Program Outcomes (1996, cit. in Patton, 

2002), tem sido cada vez mais premente a importância dada, por prestadores de serviços, 

pelos governos, financiadores e pelo público em geral, à solicitação de evidências precisas 

de que os recursos implementados estão realmente a beneficiar as pessoas. Existe um 

interesse crescente em saber se os programas, aos quais se dedica tempo e dinheiro, fazem 

ou não, a diferença, sendo requerida maior responsabilização pelo uso dos recursos. 

Consequentemente, revela-se pertinente questionar “porquê medir os resultados?” A 

resposta é clara: saber se os programas realmente fazem a diferença na vida das pessoas. 

Em relação à importância dos estudos qualitativos sobre programas de formação, 

Patton (2002) coloca questões como: a) o que é que os programas significam para os 

formandos? e b) qual é a qualidade da sua experiência?, requerem descrições holísticas, 

aprofundadas e detalhadas que representem, por um lado, os sujeitos individualmente e, 

por outro, uma aproximação à situação a ser estudada para se compreender em primeira 

mão as nuances da qualidade da formação. Nesta medida, o autor salienta que o fracasso 

em encontrar diferenças estatisticamente significativas em estudos comparativos em que 

são medidos os resultados, não significa que não existam diferenças importantes entre os 

resultados dos sujeitos. O que acontece é que essas diferenças podem ser simplesmente 
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qualitativas, em vez de quantitativas, pois as estatísticas não podem, contudo, mostrar as 

pessoas por detrás dos números. (Patton, 2002) 

Se são realmente as pessoas que contam, deve ter-se em atenção o papel e a 

importância da formação realizada, quer em contextos organizacionais, quer em contextos 

que se enquadrem em políticas públicas que visam o aumento das competências dos 

sujeitos a fim de potenciar a sua produtividade e empregabilidade. De uma maneira geral, a 

crescente disponibilização e aplicação de elevados recursos financeiros em programas de 

formação “não têm tido impactos no desenvolvimento das competências minimamente 

equivalentes ao «investimento» efectuado” (Caetano & Velada, 2007, p. 29).  
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Capítulo II – Método 

 

 
1. Tipo de investigação e estudo 

 

A investigação social diz respeito, tal como refere Moreira (2007), ao 

conhecimento do universo humano. Conhecer implica falar-se em ciência. Enquanto que 

para uns ciência é tão-somente uma actividade meritória e prestigiante; para alguns 

significa uma forma de conhecer a realidade através dum conjunto de premissas que a 

organiza, dando origem a um conhecimento sobretudo construído, cujo pensamento 

científico é crítico, tentativo e sujeito a modificação; para outros ainda, ciência significa 

uma forma de investigar (Moreira, 2007, p.13). 

Assim sendo, com base no mesmo autor, pode afirmar-se que o conceito de ciência 

se refere a uma metodologia específica e não tanto a um corpo geral ou particular de 

conhecimentos. A metodologia, ou seja, um sistema de regras explícitas e procedimentos 

em que a pesquisa se baseia, definem as «regras do jogo», as normas científicas que devem 

ser seguidas na investigação. 

A pesquisa é um processo de recolha, análise e interpretação de dados cujo 

objectivo é entender um fenómeno (Leedy & Ormrod, 2001 cit. in Williams, 2007).  

O processo de pesquisa é sistemático em que a definição do objectivo, o tratamento 

de dados e a comunicação dos resultados ocorrem dentro de quadros estabelecidos e em 

conformidade com as orientações existentes. Estas orientações guiam os investigadores 

sobre o que incluir na pesquisa, como realizá-la e quais os tipos de inferências prováveis, 

tendo em conta a recolha de dados (Williams, 2007). 

O design de um estudo constitui a estrutura do estudo, aquilo que une as partes 

principais do projecto de investigação, ou seja, a amostra, as técnicas de recolha dos dados, 

as técnicas de análise dos dados, o procedimento, com o intuito de ir ao encontro do 

objectivo da investigação (Trochim & Land, 1982).  

Esta investigação tem como objectivo conhecer e avaliar o impacto da 

implementação do Programa “Empreendedorismo para a Reinserção Social de 

Reclusos/as”, no que respeita o processo de transição dos ex-reclusos para a vida activa e 

reinserção social.  

Este estudo contribuirá igualmente para a averiguação dos objectivos do PERSR, 

fornecendo dados que permitam verificar se os mesmos foram atingidos, nomeadamente se 
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os ex-reclusos: 1) prosseguiram os estudos e retomaram a frequência escolar ou a formação 

profissional; 2) começaram a trabalhar por conta própria e implementaram o seu plano de 

negócios; e 3) obtiveram trabalho por conta de outrem, prevenindo-se acima de tudo, a 

reincidência.  

A fim de alcançar o objectivo do presente estudo utilizámos o design qualitativo. 

Este design revelou-se o mais adequado, quando o estado actual da literatura não se 

encontra suficientemente desenvolvido (Creswell, 2003).  

De facto, o estado da arte sobre a implementação e avaliação de Programas de 

formação profissional ministrados nos estabelecimentos prisionais portugueses carece 

ainda de maior exploração e sustentação. Podemos afirmar que, de uma maneira geral, os 

estudos no âmbito da formação profissional nos EP são escassos, sendo pontuais os 

trabalhos que se debruçam sobre os resultados dos projectos implementados e sobre o seu 

verdadeiro impacto na vida dos ex-reclusos.  

Os estudos tendem a avaliar a formação durante o processo de implementação e os 

resultados obtidos, mas esta avaliação feita logo após a formação dá-nos apenas uma parte 

da realidade, pois não se sabe qual o verdadeiro impacto na vida pós-reclusão dos sujeitos. 

Exemplo deste facto é a primeira avaliação do PERSR, cujos resultados apontam para altos 

níveis de satisfação nas questões colocadas aos reclusos.  

Contudo, qual foi o efeito desta formação na vida activa dos sujeitos, quando 

deixaram o EP para trás? Será que atingiram os objectivos propostos pelo PERSR? 

Desta forma, foi nossa preocupação partir do pressuposto que a inclusão social dos 

sujeitos, que passaram por uma situação de reclusão em estabelecimento prisional, está 

directamente relacionada com a sua integração a nível laboral, e que a mesma pode 

depender de diferentes factores, entre eles a formação escolar que detêm, ou a formação 

profissional que receberam durante o cumprimento de pena prisional.  

O design qualitativo mostrou-se o mais adequado para o presente estudo pois, é 

uma abordagem holística que envolve a descoberta, sendo que a pesquisa qualitativa 

permite também ao pesquisador envolver-se nas experiências reais. Aquilo que identifica 

igualmente uma pesquisa qualitativa é o fenómeno social a ser investigado, que se baseia 

nos pontos de vista dos participantes (Creswell, 1994, cit. in Williams, 2007).  

Assim, este estudo é de carácter qualitativo e exploratório. Exploratório porque tem 

como objectivo recolher informação que lhe permita formular futuramente hipóteses 

(Ribeiro, 2007), pois vai permitir obter um maior conhecimento acerca desta temática e 

ajudar a identificar, a desenvolver e a esclarecer a importância e o impacto que o PERSR 
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teve na vida dos ex-reclusos, baseando-se nos seus testemunhos através da recolha de 

dados utilizando a entrevista semi-estruturada. De acordo com Ribeiro (2007), em estudos 

exploratórios qualquer resultado é considerado um bom resultado que poderá ser discutido 

com o mesmo mérito.  

Para Moreira (2007) “talvez seja, portanto, a descoberta (captação e reconstrução) 

de significados aquilo que melhor define a abordagem qualitativa” (p.49). Com base neste 

autor, sintetizamos algumas das principais características da investigação qualitativa. 

Assim, a investigação qualitativa busca estar dentro do processo de construção social, 

reconstruindo os conceitos e acções estudadas para: 

- descrever e compreender em detalhe os meios através dos quais os sujeitos 

empreendem acções significativas e criam um mundo seu (e dos demais); 

- conhecer como se cria a estrutura básica da experiência, o seu significado, 

manutenção e participação através da linguagem e de outras construções simbólicas; 

- recorrer a descrições em profundidade, reduzindo a análise a âmbitos limitados de 

experiência, através da imersão nos contextos em que decorre; 

- deixar para segundo plano, ou mesmo de lado, as pesquisas comparativas 

estandardizadas, as experiências, dada a necessidade sentida pelo investigador de se tornar 

particularmente sensível ao facto de que “o sentido nunca pode dar-se por adquirido” e que 

“está ligado essencialmente a um contexto” (p. 49). (Moreira, 2007) 

Existem diferentes tipos de estudos que utilizam técnicas de design qualitativo para 

enquadrar a abordagem da pesquisa. Como resultado, as diferentes técnicas dos designs 

qualitativos têm um efeito expressivo sobre as estratégias de investigação exploradas, o 

que envolve a intenção de descrever, explicar e interpretar os dados recolhidos (Williams, 

2007).  

Neste sentido, Williams (2007) refere que existem cinco áreas de pesquisa 

qualitativa: estudo de caso, estudos etnográficos, estudos fenomenológicos, grounded 

theory e análise de conteúdo. Estas cinco áreas são representativas da investigação 

qualitativa e servem dominantemente os tipos de investigação indutivos (Ribeiro, 2007; 

Williams, 2007).  
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1.1. Análise de conteúdo como procedimento de tratamento de dados em 

designs qualitativos 

 

A investigação qualitativa tem como objectivo recolher dados que vão emergindo 

naturalmente ao estudar-se as pessoas nos seus contextos naturais e envolve proximidade 

com os sujeitos, permitindo assim, desenvolver uma ideia mais aprofundada da forma 

como os indivíduos pensam, sentem, interpretam e experimentam os acontecimentos em 

estudo (Ribeiro, 2007). Nesta medida, este autor defende que o grande objectivo desta 

metodologia é “compreender o significado do fenómeno em estudo, tomando a perspectiva 

única dos indivíduos estudados, e no contexto onde ocorrem os fenómenos, permitindo 

considerar a complexidade dos fenómenos em estudo” (p.66). 

Sendo a análise de conteúdo o método escolhido para o tratamento de dados na 

presente investigação, parece importante defini-lo tendo em conta diversos autores. Assim, 

Leedy e Ormrod (2001, cit. in Williams, 2007) definem este método como "uma análise 

aprofundada e sistemática do conteúdo de um determinado conjunto de materiais com a 

finalidade de identificar padrões, temas ou tendências" (p. 155). O método tem como 

objectivo identificar características específicas do conteúdo da comunicação humana. O 

procedimento para o estudo de análise de conteúdo é concebido para alcançar a análise 

mais objectiva possível e envolve a identificação do corpo de material a ser estudado e que 

define as características ou qualidades para ser examinado (Williams, 2007).  

Para Bowling (1998, cit. in Ribeiro, 2007), a análise de conteúdo refere-se à 

codificação dos dados que é uma fase decisiva na investigação qualitativa, processando-se 

basicamente nas seguintes fases: recolher dados, codificá-los por temas ou categorias, 

analisar e apresentar os dados.  

Bardin (2004), define análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens” (p. 33). Esta abordagem tem como finalidade efectuar 

deduções lógicas e justificadas que se referem à origem das mensagens consideradas 

(emissor e seu contexto ou os efeitos dessas mensagens), tendo o investigador à sua 

disposição (ou cria) um conjunto de operações analíticas que adapta à natureza do material 

e à questão que procura resolver. O resultado da análise tem como objectivo fundamentar 

impressões e juízos intuitivos, que se processam através de operações conducentes a 

resultados de confiança (Bardin, 2004, p.37). 
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Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo procura conhecer o que está por trás 

das palavras sobre as quais se debruça e possui duas funções, podendo, ou não, dissociar-se 

na prática ou coexistir de forma complementar: 1) uma função heurística e 2) uma função 

de «administração da prova».  

Em relação à primeira função, considera-se que a análise de conteúdo enriquece a 

tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta, pretendendo-se «ver o que dá». 

Em relação à segunda função, o apelo ao método de análise sistemática é feito através de 

hipóteses, sob a forma de questões ou afirmações provisórias, a fim de serem verificadas 

no sentido de uma confirmação ou infirmação. É a análise de conteúdo «para servir de 

prova» (p.25).  

 

 

2. Participantes 

 

Os dados deste estudo foram recolhidos junto de uma amostra de 9 adultos, de 

ambos os sexos.  

O método de amostragem adoptado constitui-se por uma amostra não aleatória por 

conveniência, visto restringir-se apenas aos sujeitos que participaram no Projecto 

“Empreendedorismo para a Reinserção Social de Reclusos/as” (PERSR) em quatro EP 

piloto portugueses. 

Participaram neste estudo 9 ex-reclusos que cumpriram pena privativa de liberdade 

em quatro prisões portuguesas, designadamente nos Estabelecimentos Prisionais de Beja 

(n=2), Castelo Branco (n=2), Leiria (n=3) e Sintra (n=2).  

Assim, para a constituição da amostra foram contactados os Técnicos Superiores de 

Reeducação e Directores dos EP que facultaram as informações necessárias, a fim de se 

poder contactar os ex-reclusos e proceder à marcação das entrevistas. 

 

 

2.1. Caracterização dos participantes 

 

Com base no questionário sociodemográfico para caracterização dos sujeitos 

inquiridos, podemos referir que participaram neste estudo 9 sujeitos ex-reclusos.  
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Quadro 5 – Características sociodemográficas dos participantes 

Variável Categorias Fi 

Idade [20-30[ 

[30-40[ 

[40-50[ 

3 

2 

4 

Género Feminino 

Masculino 

1 

8 

Habilitações académicas 2º CEB 

3º CEB 

6 

3 

Morada Meio rural  

Meio urbano 

2 

7 

Estado civil Solteiro 

União de facto  

Casado 

4 

4 

1 

Agregado familiar 1 a 3 elementos 

Mais de 3 elementos  

7 

2 

Rendimento familiar  

 

Trabalho dependente 

Trabalho dependente da família 

Trabalho dependente da família e RSI 

RSI e subsídio de desemprego 

Reformas e IEFP 

Protocolo IEFP e empresa 

Reforma e trabalho por conta própria 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Situação jurídico-penal Primário em liberdade condicional  

Reincidente em liberdade condicional 

Reincidente em liberdade total 

Reincidente com pena suspensa 

2 

2 

4 

1 

 

Como podemos verificar, os participantes deste estudo encontram-se 

maioritariamente na faixa etária dos 40 aos 50 anos, logo seguida da faixa etária dos 20-30 

anos. A maior parte dos sujeitos é do género masculino (n=8) e do meio urbano (n=7). Em 

relação ao estado civil, os indivíduos, ou são solteiros ou encontram-se em união de facto, 

sendo apenas 1 sujeito casado. No que concerne o percurso académico, a maioria dos 

entrevistados completou apenas o 2º CEB (n=6) e 3 frequentaram a escola até ao 3º CEB. 

Pode observar-se que o agregado familiar é maioritariamente composto por 1 a 3 

elementos (n=7), sendo que o rendimento provém, quer do trabalho dependente por conta 

de outrem de familiares ou reformas desses membros, quer de subsídios do Rendimento 

Social de Inserção (RSI), IEFP e de desemprego. Apenas um sujeito trabalha por conta 
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própria no estabelecimento comercial da família e um sujeito encontra-se a trabalhar por 

conta de outrem. Relativamente à situação jurídico-penal, a maioria dos sujeitos é 

reincidente (n=7), encontrando-se 2 em liberdade condicional, 4 em liberdade total e 1 com 

pena suspensa (Quadro 5).  

 

 

3. Instrumentos 

 

Neste estudo optou-se pela utilização de dois instrumentos para a recolha dos dados 

que pareceram ser os mais adequados para os fins pretendidos, tendo em conta os 

objectivos do estudo e as características da amostra: um questionário de caracterização 

sociodemográfica e um guião de entrevista semi-estruturada. 

O questionário (ver anexo 1), destinado à identificação de variáveis 

sociodemográficas, é constituído por questões que permitissem caracterizar as variáveis 

independentes na amostra: idade; género; estado civil; agregado familiar; rendimento 

familiar; morada; habilitações académicas; situação jurídico-penal. O questionário foi 

aplicado imediatamente antes da entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada 

envolve a recolha de uma grande quantidade de dados de amostras pequenas. Esses dados 

são registados, descodificados e organizados para dar sentido à investigação e para que a 

mesma apresente resultados (Ribeiro, 2007). 

A entrevista semi-estruturada (ver anexo 3) foi elaborada especificamente para este 

estudo, sendo composta por 43 questões formuladas numa linguagem que se propunha ser 

clara e objectiva, e que as mesmas, não sugerissem respostas. Teve-se igualmente em conta 

o nível de formação e informação dos inquiridos, respeitando-se as características da 

população alvo deste estudo.  

A entrevista é utilizada para conhecer situações que impedem a presença de 

observadores e para descobrir o que não podemos observar directamente, por exemplo: 

sentimentos, pensamentos, intenções e comportamentos que tiveram lugar num momento 

anterior. Entrevista-se com a finalidade de entrar na perspectiva do outro, que se considera 

significativa, cognoscível, e capaz de ser explicitada. As entrevistas para avaliação de 

programas, por exemplo, visa captar as perspectivas dos participantes, dos formadores e de 

outras pessoas associadas ao programa (Patton, 2002). 

Moreira (2007) refere que a entrevista qualitativa apresenta dois tipos de usos: o 

uso exploratório e a utilização de contraste, ilustração ou aprofundamento. Na presente 
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investigação considera-se que o uso é exploratório, na medida em que integra nos 

objectivos ou funções de descobrimento. 

A escolha da entrevista semi-estruturada permitiu que os nove entrevistados 

falassem abertamente e exprimissem a própria realidade na sua linguagem, com as suas 

características conceptuais e os seus quadros de referência (Quivy & Campenhoudt, 1992).  

Baseando-se em Denzin (1970), Moreira (2007) sublinha que a entrevista semi-

estruturada, caracteriza-se pelo emprego duma lista de questões ordenadas, de resposta 

livre ou aberta, que são redigidas igualmente para todos os entrevistados.  

Enquanto técnica qualitativa, a entrevista apresenta algumas vantagens e 

desvantagens. Como vantagens salienta-se: a) a obtenção de uma grande riqueza 

informativa quanto às expressões e enfoque dos entrevistados; b) clarificação e 

acompanhamento das perguntas e respostas num quadro de interacção mais directo, 

personalizado, flexível e espontâneo comparativamente ao inquérito; c) oferece um 

contraste qualitativo aos resultados obtidos através de procedimentos quantitativos; d) é 

mais eficaz no acesso a informações difíceis comparativamente com a observação. As 

desvantagens mais apontadas dizem respeito: a) ao factor tempo; b) a problemas de 

reactividade (Webb et al, 1996), fiabilidade e validade (Denzin, 1970; Gorden 1975; Millar 

et al., 1992); c) à limitação na apreciação do enquadramento em que se desenrola a acção 

(memorizada e transmitida em diferido pelo entrevistado) (Moreira, 2007, p.211). 

Tendo em conta os objectivos desta investigação, a metodologia utilizada para a 

construção da entrevista dividiu-se em quatro etapas a assinalar: a selecção das dimensões, 

a redacção das questões, a escolha do número e da ordem das questões, e por fim o ensaio 

de resposta às questões.  

Foram constituídas a priori três dimensões a fim de melhor conduzir a entrevista, 

designadamente: 1) Percurso educativo e comportamental; 2) Formação profissional; e 3) 

Reinserção social e emprego. Estas dimensões reflectem a visão pessoal dos sujeitos em 

relação à sua trajectória de vida, reflexão sobre a sua situação actual, motivações e 

expectativas, entre outros aspectos inerentes ao conteúdo das perguntas do guião, 

evocando-se as suas percepções e experiências. Recorre-se para tal à memória, para que 

objectivassem factos e acontecimentos pretéritos sobre o seu percurso educativo e sobre os 

seus comportamentos. Pretendeu-se igualmente conhecer as opiniões sobre a sua 

experiência de formação profissional no EP e, por último, perceber qual a situação actual 

dos sujeitos que experimentaram um “complexo” percurso institucional – a reclusão. 

Assim sendo, foram incluídas somente as perguntas que se relacionassem directamente 
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com o problema pesquisado, explorando se o PERSR contribuiu para a reinserção social 

dos sujeitos que dele beneficiaram e se os seus objectivos foram atingidos, verificando-se 

qual o impacto na vida dos sujeitos.  

 

 
4. Procedimentos para a recolha de dados 

 

Os dados deste estudo foram recolhidos utilizando uma amostra de 9 sujeitos, de 

um total possível de 25 ex-reclusos. Após a obtenção da autorização da Directora-Geral 

dos Serviços Prisionais para a concretização desta investigação, iniciou-se a recolha de 

dados que decorreu em fases distintas.  

Numa primeira fase, a recolha dos dados começou pelo contacto via telefone e e-

mail, com os Directores e com os Técnicos de Reeducação dos Estabelecimentos Prisionais 

de Beja, Castelo Branco, Leiria e Sintra, em Outubro de 2009. O estabelecimento deste 

primeiro contacto levou-nos a reunir com os Directores e Técnicos nos EP, a fim de se 

explicar o objectivo do estudo, bem como efectuar o pedido dos contactos dos ex-reclusos 

que participaram no PERSR. Foi, desta forma, que se teve acesso às listas de contactos dos 

sujeitos fornecidas por cada EP, à excepção do Estabelecimento Prisional de Sintra, que 

preferiu estabelecer o primeiro contacto telefónico com os sujeitos, cedendo apenas os 

números de telefone após o consentimento dos mesmos para posterior marcação da 

entrevista pela investigadora. De referir que aquando do pedido, os técnicos sublinharam o 

facto de não terem uma lista actualizada, visto após a saída dos reclusos do EP, deixam de 

ter qualquer tipo de contacto de âmbito institucional com os sujeitos, excepto os técnicos 

que, por sua livre e espontânea vontade “teimam” em querer saber mais sobre o percurso 

destas pessoas. 

A recolha de dados realizou-se entre os meses de Janeiro e Março de 2010, tendo 

sido seleccionados todos os sujeitos que participaram no Programa, cujos contactos 

telefónicos foram disponibilizados pelos Estabelecimentos Prisionais e que estavam já em 

liberdade, quer condicional, quer com termo de pena.  

Numa segunda fase procedeu-se ao primeiro contacto com os sujeitos, de acordo 

com os números de telefone disponibilizados (n=25). Do total de contactos recebidos, 13 

foram efectuados com sucesso, em que se explicou o objectivo do estudo e se pediu 

autorização para a recolha de dados através duma entrevista em local e hora a marcar. 

Desta forma, foi feito um segundo contacto telefónico por parte da investigadora em que se 
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estabeleceu um local de encontro. Após esta etapa, e com o objectivo de relembrar os 

sujeitos da marcação das entrevistas, a investigadora efectuou um terceiro contacto 

telefónico, com cada sujeito, no dia imediatamente anterior à realização destas. Marcou-se 

nesta fase, uma hora que fosse da conveniência dos sujeitos. 

Para analisar e descrever a situação actual do ex-recluso no seu contexto de vida 

foram efectuadas entrevistas semi-estruturadas aos 9 indivíduos que concordaram e 

compareceram no dia e local marcado. Assim, 4 indivíduos não compareceram à entrevista 

marcada. Os encontros foram estabelecidos em locais públicos perto das suas residências, 

considerados adequados à recolha dos dados, nomeadamente nas Bibliotecas Públicas, 

garantindo-se a privacidade necessária. Mas, como tal nem sempre foi possível, os 

encontros decorreram também em estabelecimentos comerciais.  

O contacto com as Bibliotecas Públicas foi igualmente programado, após 

elaboração de uma lista da sua localização, horário e posterior pedido de autorização via 

telefone ou e-mail com os bibliotecários responsáveis. O objectivo foi o de pedir 

autorização para realizar a entrevista e a cedência de um espaço onde a mesma pudesse 

decorrer, sem incomodar ou ser incomodado.  

O procedimento relativo à condução das entrevistas foi idêntico para todos os 

sujeitos. A entrevista decorreu num espaço planeado para esse fim, excepto em três 

entrevistas em que não foi possível estar numa Biblioteca Pública. Antes de se dar início à 

entrevista, a investigadora apresentou novamente os objectivos do estudo e da entrevista, 

salientando-se o facto desta ser confidencial, garantindo-se o anonimato dos sujeitos. Foi 

também pedido aos entrevistados autorização para utilizar um gravador, mencionando que 

a gravação seria apenas para fins de descodificação da entrevista. Um dos objectivos foi o 

de criar uma atitude favorável e disposição para responder de forma espontânea às 

questões colocadas. 

Iniciou-se então a recolha dos dados com a utilização do questionário 

sociodemográfico, através do qual se fez oralmente o levantamento da caracterização dos 

sujeitos (ver anexo 2). Estes dados foram registados num documento para o efeito. Após 

esta etapa, seguiu-se a realização da entrevista que foi feita oralmente, cuja duração se 

situou aproximadamente entre os 22 e os 60 minutos. 
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4.1. Procedimento de análise de conteúdo 

  

Como referido no ponto anterior, para além da aplicação do questionário 

sociodemográfico, foram realizadas entrevistas aos participantes deste estudo. Após a sua 

transcrição procedeu-se à análise de conteúdo.   

 Com base em Vala (2001), a análise de conteúdo desta investigação pressupôs a 

definição de objectivos e a definição de um quadro de referência teórico, seleccionando-se 

a priori um certo número de conceitos analíticos, com base em estudos teóricos. Desta 

forma, tendo em conta a literatura consultada para a realização deste estudo, foram 

definidas numa primeira fase, pré-categorias e algumas categorias. Numa segunda fase, e 

com base na transcrição das entrevistas com cada um dos sujeitos, criaram-se e 

organizaram-se outras categorias e as subcategorias de análise (ver anexos 4, 5 e 6). Aliás, 

a construção das categorias pode ser feita, segundo Vala (2001), a priori ou a posteriori, 

ou ainda através da combinação destes dois processos. Esta investigação, partindo do seu 

quadro teórico, permitiu formular um sistema de pré-categorias e categorias a priori e, 

posteriormente, através da transcrição das entrevistas, estabelecer um plano de categorias e 

subcategorias. Ou seja, as referências teóricas deste estudo suportaram o trabalho 

exploratório do corpus da análise, mas este corpus contribuiu depois para a reformulação e 

alargamento da categorização de todo o material. 

Para Bardin (2004), a “categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento (…), 

com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título 

genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” 

(p.111). 

Em seguida, a codificação das entrevistas foi sendo feita ao longo da recolha das 

mesmas, anotando-se prováveis categorias nos registos que iam sendo criados, de modo a 

facilitar este processo. A codificação é a colocação de secções dos dados em categorias 

desenvolvidas, quer previamente, quer durante o registo dos dados (Ribeiro, 2007, p. 68). 

Também Vala (2001) caracteriza a classificação, a categorização como uma tarefa 

realizada diariamente “com vista a reduzir a complexidade do meio ambiente, estabilizá-lo, 

identificá-lo, ordená-lo ou atribuir-lhe sentido” (p.110). Nesta medida, a análise de 

conteúdo vai basear-se neste processo elementar e promover a apreensão e explicação 

dessa complexidade. Contudo, a produção do discurso não obedece a uma simples lógica 



 100

formal, mas antes “uma lógica que envolve convenções e símbolos, aspectos racionais e 

não racionais, conscientes e inconscientes” (p.110). Estes aspectos estão assim organizados 

num código a que o analista pretende aceder através da criação de um outro código, sendo 

as categorias os elementos chave do código do analista (Vala, 2001). 

Para a formação de boas categorias, optou-se pelas directrizes referidas por Bardin 

(2004), e tentou-se respeitar as qualidades que seguidamente se enumeram: 1) a exclusão 

mútua, que consiste em cada elemento não poder ser classificado em duas ou mais 

categorias, pelo que tivemos o cuidado de verificar que o mesmo elemento não constasse 

em mais de uma categoria; 2) a homogeneidade que consiste em um único princípio de 

classificação governar a sua organização, tendo sido criado um único princípio de 

classificação para cada categoria; 3) a pertinência, ou seja, quando uma categoria está 

adaptada ao material de análise escolhido e pertence ao quadro teórico definido, pelo que 

se estabeleceram categorias que explicitassem a revisão de literatura deste estudo; 4) a 

objectividade e a fidelidade que dizem respeito à clara definição das variáveis, pelo que 

foram caracterizados e definidos os índices que determinaram a entrada de cada elemento 

nas categorias e subcategorias criadas; 5) a produtividade, ou seja, se o conjunto de 

categorias fornece resultados férteis, o que se considera pertinente do ponto de vista do 

nosso estudo, uma vez que as categorias criadas fornece elementos e dados para a 

discussão dos resultados desta investigação, bem como um contributo para as suas 

conclusões. 

A análise de conteúdo pressupôs ainda, a definição de unidades de registo (ver 

anexos 7 e 8). Vala (2001) define unidade de registo como “o segmento determinado de 

conteúdo que se caracteriza colocando-o numa dada categoria” (p.114). A natureza das 

unidades de registo são determinadas, segundo o autor, pelos objectivos e problemática 

teórica do estudo, distinguindo-se dois tipos de unidades: formais e semânticas. Neste 

estudo, as unidades são de carácter formal, pois foram incluídas palavras, frases, 

parágrafos das intervenções dos locutores. 

Finalmente, aquando a apresentação dos dados de forma categorizada (ver anexos 

9, 10 e 11), o investigador está a fazer análise de conteúdo, que consistiu na recolha dos 

dados, na sua codificação por categorias, na sua análise e apresentação (Ribeiro, 2007), 

objectivo que se pretende cumprir no próximo capítulo. 
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Capítulo III – Resultados 

 

Neste estudo, os dados decorrem de uma metodologia qualitativa, em que se 

aplicou um questionário de caracterização sociodemográfica e uma entrevista semi-

estruturada a uma amostra de 9 sujeitos ex-reclusos, depois de terem beneficiado de um 

Programa de Formação para o Empreendedorismo em quatro EP portugueses, considerados 

pilotos nesta área de formação.  

Para que seja feita uma melhor contextualização, afigura-se importante sintetizar 

alguns dos procedimentos utilizados aquando da aplicação dos instrumentos de recolha de 

dados. Desta forma, as 43 questões foram inicialmente agrupadas em três dimensões, tendo 

estas dimensões sido comunicadas aos inquiridos para melhor enquadramento das suas 

respostas.  

Após a transcrição das entrevistas, foram criadas categorias que podem ser 

consideradas boas categorias, se possuírem as seguintes qualidades: a exclusão mútua; a 

homogeneidade; a pertinência; a objectividade e a fidelidade; e a produtividade (Bardin, 

2004).  

Pretende-se assim neste capítulo apresentar os dados recolhidos e analisar os 

resultados obtidos através da análise de conteúdo. Esta análise permitiu identificar as 

características a incluir em cada categoria. Em cada uma das categorias apresentam-se 

exemplos das respostas dos indivíduos entrevistados, que ilustram significativamente as 

suas opiniões, crenças, expectativas e experiências. 

 

Dimensão 1 – Percurso educativo e comportamental 

A dimensão percurso educativo e comportamental inclui, por um lado, informação 

pertinente acerca do percurso escolar e, por outro, informação acerca da trajectória 

delinquente dos sujeitos inquiridos, estabelecendo-se assim duas pré-categorias dentro 

desta primeira dimensão.  

A pré-categoria percurso escolar caracteriza o percurso de escolaridade dos sujeitos 

na escola pública, assim como a sua frequência escolar nos Estabelecimentos Prisionais.  

A pré-categoria trajectória delinquente refere-se às razões e aos contextos que 

levaram os sujeitos a um percurso de delinquência e a um percurso judicial, bem como os 

motivos facilitadores de envolvimento no crime, a visão sobre a vida isenta de crime e o 

suporte social aquando da detenção.  
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A importância da informação recolhida e incluída nesta dimensão refere-se à 

necessidade de conhecer e caracterizar o percurso e a trajectória dos sujeitos antecedente à 

reclusão, e que atendendo à literatura foram preditores dessa situação. Assim, constituíram-

se quatro categorias que melhor caracterizaram o fraco percurso académico destes sujeitos, 

nomeadamente referindo-se a situações como o absentismo e o abandono escolar; aos 

momentos críticos que marcaram o percurso escolar; ao ambiente escolar e às dificuldades 

de aprendizagem. No que respeita a trajectória delinquente, consideraram-se seis 

categorias: 1) início da trajectória delinquente; 2) motivos e contextos que marcaram a 

trajectória delinquente; 3) motivos facilitadores do envolvimento no crime; 4) suporte 

social aquando da detenção; 5) percurso judicial; e 6) visão sobre a sua vida na ausência de 

crime. Como é possível verificar, estas categorias reportam-se à fase da vida em que os 

comportamentos de delinquência surgem pela primeira vez; os motivos e os contextos que 

conduziram a esses comportamentos, assim como os motivos facilitadores no 

envolvimento no crime. Ainda nesta pré-categoria inclui-se informação sobre o percurso 

judicial e a perspectiva crítica dos sujeitos sobre a sua vida na ausência de crime. 

 

Quadro 6 – Categorização da Dimensão Percurso educativo e comportamental 

Pré-categorias 
 

Categorias Subcategorias 

A. Percurso Escolar  
 

A.1. Absentismo e abandono escolar A.1.1. Razões económicas 
A.1.2. Razões familiares 
A.1.3. Razões pessoais 

A.2. Momentos críticos no percurso 
escolar 

A.2.1. Término da escolaridade na 
escola pública 
A.2.2. Repetência escolar 
A.2.3. Escolaridade no EP 

A.3. Ambiente escolar A.3.1. Espaço escolar 
A.3.2. Exclusão  

A.4. Dificuldades de aprendizagem 
 

 

B. Trajectória 
delinquente 
 
 
 

B.1. Início da trajectória delinquente B.1.1. Infância 
B.1.2. Adolescência 
B.1.3. Adultez 

B.2. Motivos e contextos que marcaram a 
trajectória delinquente  

B.2.1. Razões pessoais  
B.2.2. Razões económicas  
B.2.3. Razões sociais 

B.3. Motivos facilitadores do 
envolvimento no crime 

B.3.1. Razões pessoais e sociais 
B.3.2. Razões económicas 

B.4. Suporte social aquando da detenção  B.4.1. Suporte familiar 
B.4.2. Ausência de suporte 

B.5. Percurso judicial B.5.1. Primários 
B.5.2. Reincidentes 

B.6. Visão sobre a sua vida na ausência 
de crime 
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Percurso Escolar 

 

Absentismo e abandono escolar 

 

No que respeita o absentismo e abandono escolar, enquanto situação que marcou o 

percurso escolar destes sujeitos, foram evocadas razões de ordem económica, familiar e 

pessoal, sendo as mais referidas as razões económicas (n=5) e as pessoais (n=4). 

Dentro das primeiras, as razões prenderam-se sobretudo com a falta de poder de 

compra de material escolar, aliada à necessidade de começar precocemente a trabalhar a 

fim de colmatar a escassez de recursos económicos na família. 

«Era o trabalho. A gente não tinha condições para os estudos, para comprar os 

livros e decidimos ir trabalhar todos.» (Sujeito C) 

«Porque tinha de ganhar dinheiro…para me sustentar, pois.» (Sujeito E) 

«Eu saí da escola e comecei a trabalhar com 14 anos.» (Sujeito I) 

 

As razões familiares apontadas como justificação do abandono escolar dizem 

respeito à necessidade de prestar apoio e de colaborar nas tarefas domésticas e de trabalho 

desenvolvidas na família. 

«Porque tinha de olhar pelos meus irmãos. O tempo era outro (…) Era só a 

questão da minha mãe que tinha de trabalhar, na altura era peixeira, e nós tínhamos de 

nos criar uns aos outros.» (Sujeito F) 

«O meu pai às vezes precisava de mim e eu deixava a escola para ir ajudá-lo. 

Chumbei por faltas.» (Sujeito C) 

 

No que se refere às razões pessoais foram evocados motivos como: novos desafios 

alternativos à escola; insatisfação com a escola; percepção negativa do auto-conceito 

académico.  

«Queria continuar, mas desisti. Acho que já não tenho cabeça para os estudos. A 

escola já não é para mim.» (Sujeito A)  

«Eu nunca gostei muito de escola. Gostava mais de formações e de trabalho (…) 

Tinha capacidades para continuar mas não tinha vontade.» (Sujeito D) 

«Faltava muito às aulas e porque na altura não valia a pena. Eu andava a gastar o 

dinheiro aos meus pais e não ia para a escola.» (Sujeito H) 
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Momentos críticos no percurso escolar 

 

Relativamente a esta categoria, os entrevistados terminaram a sua escolaridade na 

escola pública, maioritariamente durante o período da adolescência (n=8), verificando-se 

que durante o seu percurso educativo todos os sujeitos experimentaram a repetência escolar 

por dois ou mais anos. Cinco dos sujeitos afirmaram ter continuado a estudar no EP a fim 

de concluir o 2º ou o 3º CEB. 

«Quando terminei a escola tinha p’raí 14 anos e chumbei no 7º.» (Sujeito E) 

«Sim, repeti dois anos no 7º e na 2ª classe também.» (Sujeito E) 

 «Depois é que acabei de completar no Estabelecimento Prisional (…) Tanto que 

eu fiz até ao 6º ano no EP (…) Fiz o 5º e o 6º ano.» (Sujeito F) 

 

Ambiente escolar 

 

As percepções dos inquiridos sobre o ambiente escolar avaliam positivamente o 

espaço escolar (n=7), considerado um espaço de relação e socialização com os amigos, 

onde é possível desenvolver actividades de lazer. A maioria dos sujeitos não percepciona a 

escola enquanto espaço de exclusão, uma vez que era este o local privilegiado para o 

estabelecimento das relações interpessoais. Apenas um sujeito refere não se ter sentido 

incluído na escola por não dispor duma condição económica semelhante à dos seus 

colegas. 

«Não gostava muito. Gostava da escola porque era o meu recreio, né? Não quer 

dizer que fosse às aulas. Ia para a escola, fazia o horário normal mas praticamente não ia 

às aulas. Gostava da escola porque era onde estavam os outros, né? O que eu não gostava 

na escola era de ter aulas.» (Sujeito E) 

«Não, nunca. Nunca me senti excluído de nada na escola.» (Sujeito I) 

«Já. Porque andava numa escola de ricos e eu não tinha dinheiro, pronto.» (Sujeito 

E) 

 

Dificuldades de Aprendizagem 

 

Quando inquiridos sobre as suas competências e capacidades para a aprendizagem, 

todos os indivíduos referem ausência de dificuldades de aprendizagem na escola, evocando 

outros motivos para o insucesso e para o abandono escolar. Motivos como desinteresse 
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face à escola, desmotivação e interesse por outras actividades são alguns dos exemplos 

dados pelos sujeitos.  

«Dificuldades não tinha. Tinha era outras vontades. De estar com os amigos. Na 

escola eu sei que se continuasse a estudar eu safava-me, só que a cabeça era outra…se 

inclina para outros lados, vai sempre para aí.» (Sujeito B) 

«Não! Nunca tive problemas de aprendizagem. Não queria era ir às aulas! Mas se 

fosse…era um bom aluno. Aprendia logo à primeira. Não ia era às aulas. Ia jogar à bola e 

ia fazer o que os jovens fazem, né?» (Sujeito E) 

 

 Trajectória delinquente 

 

Início da trajectória delinquente 

 

Relativamente ao início da trajectória delinquente, a maior parte dos sujeitos refere 

ter praticado os primeiros actos ilícitos durante a idade adulta (n=5). Os restantes 

inquiridos referem ter iniciado estes comportamentos durante a adolescência (n=2) e já na 

infância (n=2).  

«Foi cedo…foi logo desde cedo. Na primária. Éramos garotos, não pensávamos 

nas consequências e íamos roubar.» (Sujeito E) 

«Tinha uns 14 anos.» (Sujeito H) 

«Com vinte e quatro ou vinte cinco anos. Andava de mota sem carta, bicicletas 

partidas. Mas problemas com drogas foi só a partir dos 32 ou 33 anos.» (Sujeito C) 

 

Motivos e contextos que marcaram a trajectória delinquente 

 

Os motivos e contextos que marcaram esta trajectória ligam-se sobretudo às razões 

de ordem pessoal (n=5), logo seguidas de razões económicas (n=2) a par das razões sociais 

(n=2). No que respeita as razões pessoais, é apontada a falta de responsabilidade, o abuso 

de substâncias e o consumo de substâncias ilícitas. Relativamente às razões económicas, as 

principais razões apontadas foram a falta de dinheiro e o desejo pela obtenção de bens 

materiais. Outra das razões apontada pelos sujeitos para a prática de crimes, diz respeito à 

influência social exercida pelos amigos.  

«(…) às vezes já bebia aos poucos. E uma vez a noite não acabou bem…foi a única 

vez que tive problemas.» (Sujeito D) 
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«Foi durante uma saída nocturna em que me meti no álcool e na droga. Um dos 

amigos do grupo roubou-me e eu roubei-o a seguir. (Sujeito I) 

 

Motivos facilitadores do envolvimento no crime 

 

Dentro dos motivos facilitadores do envolvimento no crime, salientam-se sobretudo 

as razões pessoais e sociais (n=7), logo seguidas das razões económicas (n=2).  

De entre os motivos pessoais e sociais sublinha-se a falta de responsabilidade, 

revolta, a curiosidade para experimentar drogas, e nomeadamente a influência social por 

parte dos amigos. É de ressalvar o assumir de toda a responsabilidade individual no 

envolvimento no crime, tendo todos os sujeitos ilibado a responsabilidade da família e a 

falta de suporte por parte desta.  

«Acho que foi uma questão de revolta.» (Sujeito A) 

«O meu pai e a minha mãe sempre me deram tudo. Não deram o melhor que podia 

ter, mas deram tudo para que estivéssemos bem. Nunca estivemos mal. A comida nunca 

faltou. Se precisava de algo ele dava-me mediante as posses que tinha (…) Foi mais 

atrevimento.» (Sujeito B) 

«Hoje em dia podia dizer, não me faltou nada. Os meus pais não foram culpados 

por isto ou por aquilo (…) Assumo a responsabilidade e…depois foram as influências das 

pessoas com quem estava a viver. Passava semanas, meses com os colegas do serviço 

militar. Depois também fui sempre curioso e já levava os meus charros para a escola, mas 

foi a partir das drogas duras, no serviço militar que eu comecei com os meus problemas, 

né?» (Sujeito G) 

 

Relativamente às razões económicas, os sujeitos referem a falta de dinheiro como 

justificação do seu envolvimento em comportamentos delinquentes.  

«Faltou. Dinheiro! Por causa do dinheiro é que eu fui roubar. Não tinha dinheiro, 

porque se tivesse dinheiro tinha continuado na escola…mas não, via os outros com uns 

ténis bons, com umas calças boas. E eu sou pobre não tenho…o que é que eu ando aqui a 

fazer? Vou mas é lutar para ter aquilo, não é?» (Sujeito E) 

«Faltou! Nunca tive ajudas de ninguém. O dinheiro não chegava para tudo…já 

tinha água e luz cortada. Sabia que estava a errar e que mais tarde ou mais cedo ia pagar. 

Acho que fui bem condenada.» (Sujeito F) 
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Suporte social aquando a detenção  

 

Esta categoria refere-se às respostas dos sujeitos que remetem para a situação 

familiar de que dispunham aquando a detenção. Mediante a análise das mesmas, a maioria 

dos inquiridos (n=7) afirma estar inserido dentro de uma estrutura familiar composta por 

filhos e cônjuge, cônjuge, ou pais. Apenas dois dos inquiridos, afirma viver sozinho no 

momento em que ocorre a detenção, revelando aqui ausência de suporte.   

«Com a minha mãe e com o meu irmão.» (Sujeito A) 

«Sempre vivi com os meus pais.» (Sujeito C) 

«Com o marido e com os filhos.» (Sujeito F) 

«Vivia sozinho, em Sintra.» (Sujeito E) 

 

Percurso Judicial 

 

Esta categoria ilustra o percurso judicial dos sujeitos. Segundo as respostas verifica-

se que a maioria da amostra em estudo é reincidente (n=6), sendo que a maior parte dos 

sujeitos refere ter reincidido duas a três vezes. Apenas três dos inquiridos são primários 

(n=3). 

«Foi mais do que uma vez. A primeira vez estive de prisão preventiva e depois fui 

solto porque foi provado eu estava inocente. A segunda vez fui detido com droga e fui 

condenado a 4 anos no EP de Beja.» (Sujeito C) 

«Sim, cumpri. Três vezes.» (Sujeito G) 

«Não, só cumpri pena uma vez.» (Sujeito A) 

 

Visão sobre a sua vida na ausência de crime  

 

Esta categoria remete para um cenário de vida construído pelos sujeitos onde se 

inclui a perspectiva da própria vida na ausência de crime. Ao analisar as respostas verifica-

se que todos os sujeitos imaginam vidas bastante diferentes das actuais, caracterizadas por 

um maior número de aspectos positivos, nomeadamente no que se refere à obtenção de um 

melhor emprego, percursos educativos mais bem sucedidos, estabilidade, maior realização 

pessoal e profissional, e melhores condições de vida para si e para a sua família. 

«Cem por cento! A respeito de trabalho, a respeito das pessoas e dos meus 

pais.(…) Tinha sido tudo melhor…não tinha sido detido, que foi a pior coisa da minha 
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vida. Tenho de estar a conquistar a confiança dos meus pais outra vez (…) se calhar tinha 

uma vida muito melhor. São cinco anos sem ganhar nada…com bastantes despesas.» 

(Sujeito C) 

«Sim, tinha sido diferente. (…) A minha vida teria sido diferente, teria dado outra 

educação aos meus filhos, que não dei. Os meus filhos foram criados sozinhos.» (Sujeito 

F) 

«Sim…tenho quase a certeza que a minha vida era uma maravilha se não tivesse 

entrado nos esquemas que entrei e que vieram a resultar nas detenções que tive. (…) 

Gostava na altura de ser professor de música porque também estudei no Conservatório e 

bastava-me, na altura, acabar o 12º ano e tinha ido dar aulas de música. Ou então, ser 

electrotécnico porque foi para isso que estudei e era isso que eu gostava de fazer.» 

(Sujeito G) 

«Claro que tinha. Se eu tivesse metade do juízo que tenho agora, a vida estava 

diferente nesta altura. (…) Uma vida mais estabilizada. Se calhar tinha um bom emprego e 

assim…estou outra vez a começar tudo, não é do zero mas é quase.» (Sujeito H) 

 

Dimensão 2 – Formação Profissional 

 

Esta dimensão inclui duas pré-categorias que se referem por um lado, à 

caracterização do ‘percurso formativo’ dos sujeitos até ao momento da sua participação no 

PERSR e, por outro lado, à análise individual que cada um faz relativamente à sua 

‘participação no PERSR’.  

A importância da informação obtida a partir das respostas, no âmbito da primeira 

pré-categoria, refere-se ao facto de podermos conhecer a priori a existência (ou não) de 

hábitos de formação e o tipo de experiência no contexto formativo dos sujeitos até ao 

momento do PERSR.  

A análise da ‘participação no PERSR’ compreende três momentos formativos em 

específico: ‘período pré-formação’, ‘período da formação’ e ‘período pós-formação’, os 

quais constituem as categorias em análise nesta segunda pré-categoria juntamente com 

uma quarta categoria que se refere à ‘visão crítica’ do programa de formação para o 

empreendedorismo por parte dos sujeitos. Esta pré-categoria inclui informação pertinente 

relativa às motivações e expectativas que os sujeitos tinham antes do programa de 

formação e no decorrer do mesmo, bem como as suas motivações e expectativas no que 
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concerne à implementação do plano de negócios no contexto real do mercado de trabalho, 

tendo em conta as competências adquiridas e desenvolvidas no PERSR.  

Desta forma, a categoria ‘período pré-formação’ incluiu duas subcategorias: uma 

primeira que refere os ‘motivos facilitadores’ e uma segunda que se refere aos ‘objectivos, 

intenções e expectativas iniciais’ dos sujeitos.  

A segunda categoria ‘período de formação’ inclui três subcategorias ‘motivação 

intrínseca’, ‘motivação dirigida para o negócio’ e ‘expectativas’. 

A terceira categoria ‘período pós-formação’ inclui cinco subcategorias que 

remetem já para o contexto real de trabalho em que os sujeitos referem as suas percepções 

acerca do ‘negócio projectado’; da aquisição de ‘competências e capacidades’; as suas 

‘expectativas’; ‘ motivação para trabalhar por conta própria’ e a sua ‘motivação para 

trabalhar por conta de outrem’.  

  A quarta categoria refere-se à ‘visão crítica’ e inclui três subcategorias, as quais se 

referem às ‘lacunas na formação’, às ‘vantagens da formação’ e por último às ‘sugestões 

de melhoria’. 

 

Quadro 7 – Categorização Dimensão Formação profissional 

Pré-categorias 
 

Categorias Subcategorias 

C. Percurso 
Formativo 

C.1. Participação em acções de formação  

D. Participação no 
PERSR 

D.1. Período pré-formação D.1.1. Motivos facilitadores 
D.1.2. Objectivos, intenções e 
expectativas iniciais 

D.2. Período da formação D.2.1. Motivação intrínseca 
D.2.2. Motivação dirigida para o 
negócio 
D.2.3. Expectativas 

D.3. Período pós-formação D.3.1. Negócio projectado 
D.3.2. Competências e capacidades 
D.3.3. Expectativas 
D.3.4. Motivação para trabalhar por 
conta própria  
D.3.5. Motivação para trabalhar por 
conta de outrem 

D.4. Visão crítica D.4.1. Lacunas na formação 
D.4.2. Vantagens da formação 
D.4.3. Sugestões de melhoria 
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Percurso Formativo 

 

Participação em acções de formação 

 

Em relação a esta categoria, pode referir-se que a maior parte dos sujeitos (n=6) 

possui algum tipo de experiência em formação, nomeadamente nas áreas da informática, 

artesanato e reparações de aparelhos domésticos. De referir a satisfação dos sujeitos em 

relação às experiências anteriores de formação. Apenas três sujeitos afirmaram nunca ter 

frequentado cursos de formação até à data da sua participação no PERSR. 

«Não. A do empreendedorismo foi a primeira (…) porque antes de ir para a cadeia 

estava na escola.» (Sujeito A) 

«Tirei no EP três cursos de informática antes da formação do empreendedorismo. 

Tirei um curso de tapetes de Arraiolos e tear. Tirei outro de artesanato (…) Foi por minha 

iniciativa porque gosto muito de informática. Foi uma maneira de ter o tempo ocupado e 

aprender mais.» (Sujeito C) 

«Já (…) Tirei iniciação à Informática (…) Tirei outro curso que é Artesanato 

urbano (…) tenho algum jeito para isso.» (Sujeito D) 

«Sim, antes de ser preso tirei um curso de Serralheiro (…). Na prisão tirei um 

curso de informática.» (Sujeito E) 

«No EP fiz um curso de mecânico de máquinas de costura domésticas e 

industriais.» (Sujeito G)  

«Tirei uma formação de computadores. (…) A experiência foi extremamente 

gratificante.» (Sujeito I)  

 

Participação no PERSR 

 

Período pré-formação 

 

Face às respostas obtidas nesta categoria, as quais dizem respeito aos momentos 

que antecederam a participação dos sujeitos no PERSR, pode constatar-se que a maior 

parte dos sujeitos estava motivada e mostrava interesse em integrar este programa de 

formação, vendo a sua participação como uma hipótese e/ou oportunidade. Uma pequena 

minoria (n=2) referiu que a decisão de participar no PERSR constituiu uma alternativa ao 
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enclausuramento na cela ou porque foi escolhido para participar devido a bom 

comportamento.  

«Foi uma oportunidade. Falaram-me na formação e achei interessante.» (Sujeito 

A)  

«Fui escolhido devido ao bom comportamento e a ter tirado outros cursos.» 

(Sujeito C)  

«(…)inscrevi-me para não estar fechado.» (Sujeito E) 

«Eu sempre quis abrir um negócio próprio. Esse foi um dos meus sonhos, sempre. 

Ao fim ao cabo acho que tenho alma de negociante.» (Sujeito G) 

 

Relativamente aos objectivos, intenções e expectativas que os sujeitos dispunham 

inicialmente, num ‘período pré-formação’, estes coincidiram com os objectivos do próprio 

programa. Das respostas obtidas neste âmbito, pode constatar-se que as expectativas dos 

sujeitos se reviam na crença de que, após a sua participação na formação, poderiam, por 

um lado ter acesso a saídas precárias e, por outro, estariam habilitados e preparados para 

implementar o seu próprio plano de negócios, dar continuidade ao negócio já existente na 

família, arranjar um emprego e integrar-se socialmente. 

«Eu sabia que ia ter a oportunidade de ir de precária, de me reintegrarem na 

sociedade. Foi por causa deste curso que eu saí mais cedo da prisão.» (Sujeito A) 

«Os meus objectivos é que podia com aquela formação fazer um plano de negócios 

como havia de ser e até ter sucesso nessa actividade.» (Sujeito D) 

«O meu objectivo era só chegar cá fora e trabalhar.» (Sujeito F) 

«Achei que podia tirar algum proveito ao saber como montar um negócio. E eu 

gostava de abrir uma pastelaria, um café.» (Sujeito G) 

«Era sair para a rua e integrar-me melhor na sociedade.» (Sujeito H) 

 

Período da formação 

 

Relativamente às expectativas e motivações que os sujeitos tinham durante o 

‘período da formação’ constata-se que a maioria dos sujeitos estava motivada 

intrinsecamente para esta formação, manifestando interesse, satisfação e empenho 

(assiduidade).  

«Era interessante mas havia coisas no curso que eram cansativas. Eram muitos 

papéis para ler e para falar.» (Sujeito A) 



 112

 «Motivado sempre estive para sair da cela. Estar dentro da cela é a pior coisa que 

há. (…) Gostei da formação do princípio até ao fim. Fizemos tantas coisas: fomos para 

fora, almoçámos com os empresários que apareceram, foi muita coisa boa.» (Sujeito B) 

«Tive sempre vontade porque havia sempre ideias novas para experimentar em 

actividades práticas.» (Sujeito C) 

«Sim, gostava de ir todos os dias.» (Sujeito D) 

«Sempre, sempre motivado.» (Sujeito G) 

 

Ao nível da sua motivação para a implementação do negócio, assinala-se os 

elevados níveis de motivação, à excepção de um indivíduo que não possui muitas 

expectativas no que respeita a concretização do plano de negócios, uma vez que exigiria 

uma condição financeira da qual não dispunha.  

«Sim, tinha vontade de montar o negócio. Estava muito motivado durante a 

formação, muito mesmo.» (Sujeito A) 

«Sim, a parte do plano de negócios motiva e estamos sempre desejando de chegar 

ao outro dia para continuar com aquilo para a frente. Para ver a quanto é que chega. 

Porque há uma altura em que temos curiosidade para ver aonde é que aquilo vai dar, né? 

Há ali uma altura que mete iniciativa e essa parte é o plano de negócios.» (Sujeito D) 

«Tentei resolver a minha vida por mim próprio e trabalhar por conta de outrem. 

Eu à partida já sabia que não iria abrir o negócio que planeei, porque não tinha dinheiro 

para aquilo. Segui a minha vida por outros meios.» (Sujeito H) 

 

De acordo com os dados obtidos, as expectativas expressaram-se sobretudo ao nível 

da crença, associada a uma grande força de vontade, de que os planos de negócio 

concebidos durante o programa, se iriam concretizar. Da análise de algumas respostas 

sobressaíram ainda expectativas de que o PERSR iria trazer mudança, aprendizagem e 

acumulação de saber. Por outro lado, alguns sujeitos referem ser necessário aguardar 

algum tempo antes de arriscarem um negócio, e outros referem ter perdido a esperança que 

o mesmo pudesse ser colocado em prática. 

 «Tinha vontade de fazer isto (pôr o projecto em prática)…vontade todos têm.» 

(Sujeito B) 

 «Que quando saísse pudesse remodelar a taberna do meu pai e pegar no 

negócio.» (Sujeito C) 
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 «(…) ofereceram-me trabalho e eu pensei, vou pedir dinheiro ao banco e vou 

arriscar, caí aqui agora de pára-quedas, e toda a gente a dizer que isto está complicado e 

eu vou-me lançar? Se calhar vou primeiro trabalhar aí uns tempos e ganhar algum e 

depois logo se vê.» (Sujeito D) 

 «A formação foi um ano. Houve uma fase em que eu tinha bastantes expectativas 

na formação e no projecto a desenvolver. Depois no meio da formação passei uma fase em 

que, eu tinha vontade, mas pensei que se calhar não ia dar em nada. Perdi um bocado a 

esperança que aquilo viesse dar alguma coisa.» (Sujeito G)  

 «Quando comecei o curso não estava bem inteirado. Mas durante o evoluir do 

curso, fui aprendendo muita coisa…só que não pus em prática. Mas aprender, aprendi. 

Tenho o meu plano de negócios guardado. Porque o meu negócio é inovador.» (Sujeito I) 

 

Período pós-formação 

Esta categoria incluiu as percepções dos sujeitos face às consequências e resultados 

que PERSR teve ao nível do ‘negócio projectado’; ‘aquisição de competências e 

capacidades’; ‘expectativas’; ‘motivação para trabalhar por conta própria’ e ‘motivação 

para trabalhar por conta de outrem’.  

Ao nível dos negócios projectados pode concluir-se que a maior parte dos projectos 

concebidos pelos sujeitos enquadraram-se nas áreas da pastelaria e restauração (n=5), 

sendo que os outros projectos incidiram em áreas diversificadas como a agricultura, pintura 

na construção civil, costura e turismo. 

«Abrir um bar e restaurante africano. Típico africano.» (Sujeito B) 

«Remodelar o café do meu pai e abrir mais sala de informática, um cybercafe.» 

(Sujeito C) 

«O meu era sobre agricultura, sobre estufas.» (Sujeito D) 

«A área que fiz e que na altura gostava era pintar e fiz o plano de negócios 

estruturado para a pintura. Era montar uma empresa virada para a construção civil e 

começar a trabalhar por minha conta.»(Sujeito E) 

«Era costura.» (Sujeito F) 

«Pastelaria. Montar uma pastelaria. Eu tenho alguma experiência nesse serviço e 

desenrasco-me bem.» (Sujeito G) 

«O negócio era o riquexó que se usava muito em Macau e hoje em dia na Europa 

pode ter muita serventia.» (Sujeito I) 
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Em termos das competências e capacidades desenvolvidas e proporcionadas pelo 

PERSR, os resultados apontam sobretudo para uma melhoria: da competência 

comunicativa e da relação interpessoal (comportamento assertivo); das competências 

técnicas dirigidas para a implementação do negócio; e das capacidades ao nível do ‘saber’, 

‘saber fazer’ e ‘querer fazer’. É de referir, no entanto, que um dos indivíduos afirma não 

ter posto em prática o conhecimento adquirido, uma vez que em liberdade não conseguiu 

concretizar os planos concebidos aquando a formação.    

«Não…no fim, acho que não, porque eu não fiz nada. Quando ganhei liberdade 

fiquei muito à toa. Quando estava lá dentro queria fazer muitas coisas e depois quando 

cheguei cá fora não fiz praticamente nada daquilo que tinha pensado.» (Sujeito A) 

«Foi aí que aprendi melhor a lidar com as pessoas. Outra contribuição foi ter de 

fazer discursos para os convidados da Câmara e outros. Foi bom para a nossa postura e 

auto-estima.» (Sujeito C) 

«Eu acho que estava preparado e as coisas continuam cá dentro, né? Sentia-me e 

sinto-me preparado. (…) O curso deu-me a matéria exacta, a pouco e pouco, no tempo 

certo (…) Sabia ser empregado de alguém, mas não sabia ter o intuito de querer saber 

fazer, saber gerir e preocupar-me com isto e com aquilo, né?» (Sujeito E) 

«Sim (…) Eu sentia-me com competências para abrir o negócio.» (Sujeito H)  

«Em relação à formação acho que foi muito rica, com muito conteúdo. (…) 

sentimo-nos capazes de fazer alguma coisa, porque durante a formação fizemos vários 

negócios e tivemos a oportunidade de ir a uma feira em Sintra vender os produtos. O 

contacto com os empresários também foi importante porque nos informaram sobre os seus 

próprios negócios e sobre as suas experiências.» (Sujeito I)  

 

No que se refere às expectativas, após a conclusão do PERSR, a maior parte dos 

sujeitos esperava pôr em prática os seus planos de negócio (n=6) ou trabalhar por conta de 

outrem (n=2). Contudo, parte destes sujeitos referiram que estas expectativas foram 

defraudadas algum tempo após a liberdade devido ao contexto socioeconómico do país, à 

falta de apoio e orientação (por parte das pessoas ou das instituições) na implementação do 

negócio, e ainda à ausência de apoio financeiro. 

«Esperava estar como estou hoje, a remodelar e a tomar conta do negócio do meu 

pai.» (Sujeito C) 

«Esperava que me dissessem assim: - olha tu vais sair daqui a uma semana, o teu 

plano de negócios vale alguma coisa, ou não vale…tiveste aqui este ano, olha p’ra esta 
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área não te vão dar apoio…escolhe outra. A gente, depois de escolheres, podes vir aqui 

discutir ideias e pôr isso no papel melhor, mais bem estruturado. Precisava desse tipo de 

apoio.» (Sujeito E) 

 «Esperava pôr o projecto em prática. (…) eu não esperava encontrar as coisas 

tão mal como estavam. (…) Comecei a ver tantas dificuldades e depois de sair da cadeia 

tinha de arranjar alguma coisa que me ocupasse o mais rápido possível.» (Sujeito G) 

«Foi falha minha não avançar com o negócio porque não tenho dinheiro para isso. 

Estou a viver com um subsídio e assim é muito difícil evoluir.» (Sujeito I) 

 

Relativamente aos dados obtidos sobre a motivação para trabalhar por conta 

própria, implementando o seu próprio negócio, a maioria dos sujeitos (n=5) referiu ter 

vontade e motivação para o fazer. Apenas um demonstrou pouca vontade para trabalhar 

por conta própria. 

«Acho que tinha pouca vontade.» (Sujeito A) 

«Eu vontade ainda tenho, né?» (Sujeito E) 

«Sim, para iniciar o negócio. Eu não estava com muita vontade para trabalhar por 

conta de outrem.» (Sujeito G) 

 

No que se refere à hipótese de vir a trabalhar por conta de outrem, apenas três dos 

entrevistados referiram ter intenções de o fazer. 

 «Logo. Eu saí a 14 de Agosto e fui trabalhar a 20 de Agosto. Fui logo trabalhar.» 

(Sujeito F) 

«Quando saí em liberdade…eu estava revoltado e desorientado. Pensar em 

trabalhar por conta de outrem, pensei sempre.» (Sujeito I) 

Visão crítica 

 

Esta categoria refere-se à ‘visão crítica’ dos sujeitos sobre a formação, que se 

subdividiu em três subcategorias: ‘lacunas’, ‘vantagens’ e ‘sugestões de melhoria da 

formação’. 

Com base nos dados obtidos, podemos concluir que as principais lacunas do 

PERSR fizeram-se sentir ao nível do intervalo de tempo que mediou a conclusão do 

PERSR e saída em liberdade; acompanhamento e orientação no período pós-reclusão; falta 

de informação sobre os apoios financeiros e institucionais; falta de apoio financeiro; falta 
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de computadores ou acesso aos mesmos; as fracas condições dos espaços; pouco 

aprofundamento das matérias e dos conteúdos abordados. 

«Fiquei muito tempo preso depois da formação. Já não pensava nisso (…) Faltou 

também organização e orientação quando saí, por exemplo, eu estou cá fora, mas eu não 

sei o que vou fazer com o curso. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? 

Aonde?» (Sujeito A) 

«O espaço não era grande coisa, mas era nosso.» (Sujeito B) 

«Mais acesso aos computadores e mais saídas à rua para termos oportunidade de 

vender coisas.» (Sujeito C) 

 «Só se for a falta de dinheiro todos os meses…só se for isso mais nada.» (Sujeito 

D) 

«(…) quando eu saí ninguém me veio falar se eu queria fazer alguma coisa.» 

(Sujeito E) 

«Não, acho que devia ter sido mais aprofundado, se calhar. Mais bem estruturado, 

tendo em conta que foi o primeiro. (…) A realização do projecto de negócio. Talvez 

havendo mais apoio e informação sobre apoios e essa era uma das matérias que eu acho 

que devia ser mais aprofundada. Realmente foram lá pessoas falar dos microcréditos, mas 

não houve um bom acompanhamento.» (Sujeito G) 

 

Das vantagens trazidas pelo PERSR salienta-se: as competências pessoais e sociais; 

vantagens de tipo instrumental; as competências técnicas. 

As competências pessoais e sociais, são as mais enumeradas pelos sujeitos e 

referem-se sobretudo ao aumento e diversidade de conhecimento; a melhoria da 

competência comunicativa e da relação interpessoal; a qualidade das relações interpessoais 

que se estabeleceram; o aumento de motivação; a mudança de atitudes; o desenvolvimento 

cognitivo; o aumento do respeito pelos outros; o aumento da autoconfiança e auto-estima; 

o aumento do autocontrolo e a diminuição da impulsividade; o equilíbrio emocional; e o 

aumento de competências de leitura e escrita. 

No que se refere às vantagens mais instrumentais, são referidas: as saídas precárias; 

as oportunidades de contacto com o exterior no âmbito do PERSR; e a obtenção de um 

certificado. 

Com menor frequência, surge a referência às competências técnicas, em que dois 

sujeitos referem a aquisição de conhecimento acerca dos comportamentos a ter numa 

entrevista de trabalho; e o aumento de competências técnicas e profissionais para o 
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trabalho. Dada a importância desta categoria, considerou-se pertinente colocar as 

afirmações que se seguem que ilustram a diversidade de respostas dos sujeitos. 

«Deu-me a conhecer outro tipo de coisas. Também por causa das precárias. 

Aprendizagem também. Convívio, tivemos muito convívio nesse curso. Os educadores que 

deram esse curso também eram boas pessoas (…) Respeito. Aprendi a respeitar mais as 

pessoas. Vou falar como deve de ser na entrevista de emprego. O curso ajudou-me a falar 

com as pessoas, porque dantes eu não falava muito.» (Sujeito A) 

«O projecto ajudou a desenvolver a cabeça, pois a gente fez várias coisas (…) Um 

certificado…isso foi uma boa vantagem (…)Enquanto pessoa mudou-me. Na forma de 

estar com as pessoas. (…) Mudámos a maneira como comunicámos, a nossa postura (…) 

muitas pessoas mudaram a sua atitude (…) Começámos a ir lá fora para fazer um negócio. 

(…) Foi a melhor experiência que a gente teve porque estávamos há muito tempo 

fechados.» (Sujeito B) 

«Fiquei com mais confiança e aprendi a ter postura atrás do balcão (…) Ter 

conhecimento a respeito do emprego por conta própria, as leis, as licenças que se pode 

tirar, o trabalho do contabilista. Teve muitas vantagens a respeito do negócio. Em termos 

pessoais foi ter ganho a minha auto-estima.» (Sujeito C)   

«Ajudou-me a não querer tanto de uma vez. (…) Não pedir grandes preços e a 

gente ganha mais a pedir pouco e ter clientes (…) Motivou-me e a matéria foi boa. O 

curso fez-me bem.» (Sujeito E) 

«Mudou a minha vida, a minha maneira de ser, o meu pensar…tudo.» (Sujeito F)  

«Contribuiu bastante para eu sair em liberdade condicional e também contribuiu 

bastante para a minha saúde mental e a dos meus colegas. Consegui manter-me mais 

calmo e ter mais esperança, porque a gente precisa de esperança lá dentro.» (Sujeito G) 

«A formação contribuiu para me expressar um pouco mais a escrever, porque é um 

mal as pessoas não escreverem. Dediquei-me muito aos livros.» (Sujeito I) 

 

Relativamente às sugestões de melhoria os sujeitos entrevistados referiram ser 

desejável, enquanto complemento ao PERSR ter um estágio devidamente orientado e 

acompanhado; obter um incentivo financeiro ou uma bolsa; ter aconselhamento em termos 

da adequabilidade das ideias dos projectos às exigências e critérios exigidos pelo 

microcrédito; ter apoio institucional para o acompanhamento da implementação dos 

projectos; haver um aprofundamento das matérias e dos conteúdos e difusão deste tipo de 

programas em contexto prisional. 
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«Um estágio era bom. (…) Tem de ter uma ajuda aqui fora, um acompanhamento 

para quem está a fazer o projecto.» (Sujeito B) 

«Uma bolsa no fim da formação para as pessoas poderem começar o seu negócio.» 

(Sujeito C) 

«Darem ideias para criarmos um plano de negócios com tal ideia. Porque a nossa 

ideia pode não ser compatível com os microcréditos, com os financiamentos.» (Sujeito E) 

«Aprofundarem mais na última fase quando se falou dos apoios para seguir com os 

projectos p’ra frente. As pessoas deviam ser mais ajudadas.» (Sujeito G)  

«Promoverem mais cursos destes às pessoas que quisessem dentro das prisões.» 

(Sujeito H) 

 

Dimensão 3 – Reinserção social e emprego 

 

A terceira dimensão em análise subdividiu-se em três pré-categorias: ‘educação 

formação e emprego’; ‘reinserção social’ e ‘formação, emprego e qualidade de vida’.  

Os dados fornecidos pelo sistema de categorias presentes nesta dimensão referem-

se ao impacto e aos resultados que o PERSR teve na vida dos ex-reclusos após o período 

de formação. A informação relativa ao impacto e consequências que este programa teve na 

vida dos inquiridos foi obtida através das suas respostas em termos da trajectória educativa, 

formativa e profissional levada a cabo pelos ex-reclusos desde o momento da saída em 

liberdade até ao momento da entrevista.  

Assim, da pré-categoria ‘educação, formação e emprego’ resultaram quatro 

categorias em que se pretende analisar a situação dos ex-reclusos em termos de 

‘prossecução dos estudos’; ‘emprego’; ‘visão crítica da situação de desemprego’ e 

‘concretização do plano de negócios’. A importância da informação recolhida no âmbito 

destas quatro categorias é bastante significativa, na medida em que são auscultadas as 

opiniões e as percepções dos sujeitos inquiridos acerca dos grandes objectivos 

preconizados pelo PERSR. 

Esta importância está igualmente presente nas duas pré-categorias seguintes 

‘reinserção social’ e ‘formação, emprego e qualidade de vida’ uma vez que as respostas 

obtidas remetem, por um lado, para a análise da reinserção social dos ex-reclusos 

inquiridos, e por outro, para a análise do processo da implementação do plano de negócios 

no contexto real de trabalho, em termos do impacto no emprego e na qualidade de vida. A 
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informação recolhida nestas duas pré-categorias está intrinsecamente relacionada com a 

avaliação dos resultados do PERSR tendo em conta os objectivos por si preconizados. 

Assim, no que concerne à segunda pré-categoria ‘reinserção social’, esta subdivide-

se em duas categorias: ‘informação e apoio para a concretização do plano de negócios’ e 

‘necessidade da complementaridade de apoios sociais à formação’, sendo que a primeira 

está dividida em três subcategorias: ‘Direcção Geral de Reinserção Social’, ‘Instituto de 

Emprego e Formação Profissional’ e ‘Outros programas e apoios’. 

Relativamente à terceira pré-categoria ‘formação, emprego e qualidade de vida’, 

esta subdivide-se em duas categorias ‘impacto da formação’ e ‘impacto do emprego’, 

sendo que a primeira categoria está subdividida em duas subcategorias que traduzem o 

impacto da formação ao nível da ‘reformulação dos objectivos de vida’ e ‘qualidade de 

vida’. Da categoria ‘impacto do emprego’ emergiu uma subcategoria que inclui o impacto 

do emprego ‘na qualidade de vida’. 

 

Quadro 8 - Categorização da Dimensão Reinserção social e emprego 

Pré-categorias 
 

Categorias Subcategorias 

E. Educação, 
formação e emprego 

E.1. Prossecução dos estudos  
E.2. Situação de emprego E.2.1. Barreiras e obstáculos 

E.2.2. Motivos facilitadores 
E.3. Visão crítica da situação de 
desemprego 

 

E.4. Concretização do plano de negócios  

F. Reinserção social F.1. Informação e apoio para a 
concretização do plano de negócios 

F.1.1. DGRS 
F.1.2. IEFP 
F.1.3. Outros programas e apoios 

F.2. Necessidade da complementaridade 
de apoios sociais à formação 

 

G. Formação, 
emprego e qualidade 
de vida 

G.1. Impacto da formação G.1.1. Na reformulação dos 
objectivos de vida 
G.1.2. Na qualidade de vida 

 G.2. Impacto do emprego G.2.1. Na qualidade de vida 
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Educação, formação e emprego 

 

Prossecução dos estudos 

 

No que concerne à prossecução dos estudos, os dados revelaram que apenas dois 

dos indivíduos integraram algum tipo de formação após a saída da prisão. Os restantes 

referiram não terem retomado os estudos na escola, nem terem participado em qualquer 

formação alegando falta de disponibilidade, ter que trabalhar e falta de tempo. 

«Cá fora ainda me inscrevi nas Novas Oportunidades mas como não tenho 

trabalho, não vou estar preso numa escola e estar a estudar sem dinheiro. Os meus pais 

estão sempre a dizer-me: “Tens é de ir trabalhar”. Assim, quando arranjar trabalho, 

estudo.» (Sujeito B) 

«Depois quando saí comecei o 7º ano, mas não tenho tido tempo para fazer o 

RVCC.» (Sujeito C) 

 «Não. Já não tenho cabeça para isso.» (Sujeito D) 

 «Sim, apareceu esta oportunidade deste curso de jardinagem que estou agora a 

tirar, que tem a duração de um ano e meio e que me vai dar equivalência ao 9º ano. Estou 

neste curso porque quero integrar-me na sociedade, mais do que tudo.» (Sujeito H) 

Situação de emprego 

 

No que respeita as principais ‘barreiras e obstáculos’ ao emprego, foram apontadas 

pelos sujeitos: a falta de apoio, a falta de dinheiro e a conotação negativa associada à 

condição de ex-recluso atribuída pelos potenciais empregadores.  

«Foi sair e não ter apoios.» (Sujeito A) 

«Foi difícil começar de novo, porque o dinheiro dos três meses seguintes foi só 

para as obras.» (Sujeito C) 

«Não. Vieram oferecer-me emprego.» (Sujeito D) 

«(…)propus-me a uma oferta que vi nos jornais e estava a ver as coisas muito bem 

encaminhadinhas (…) e no final foi-me pedido, era obrigatório o registo criminal. E assim 

não dá.» (Sujeito G)  

Por seu turno, no que concerne à subcategoria ‘motivos facilitadores’ da situação de 

emprego, os indivíduos que se encontravam a trabalhar aquando a entrevista referiram que 

a participação no PERSR, a perseverança na procura de emprego, o apoio de familiares e o 



 121

reconhecimento da capacidade de trabalho por parte de pessoas conhecidas, constituíram 

os principais facilitadores da situação de emprego.  

 «Sim. Tomo conta do negócio do meu pai aqui na terra (…) Foi talvez o curso. 

(…) Há dois anos que estou a explorar isto.» (Sujeito C) 

«Sim. Trabalho na agricultura com máquinas, por conta de outra pessoa (…) As 

pessoas sabiam que eu sabia trabalhar antes de me ter acontecido este problema e por 

isso é que me procuraram.» (Sujeito D) 

«Fui eu que me fartei de procurar. Eu sempre fui sempre um bocado furão e 

desenrascado. Já tive tantos trabalhos na vida que praticamente sei fazer tudo, né?» 

(Sujeito G) 

 

Visão crítica da situação de desemprego 

 

Nesta categoria, as opiniões perscrutadas revelaram que alguns reclusos enfrentam 

essa situação com alguma naturalidade, uma vez que a consideram normal, tendo em conta 

o tempo de encarceramento. Revelaram ainda que o desemprego deve-se à baixa 

escolarização, falta de oportunidades, preconceito, à condição socioeconómica do país, à 

pouca remuneração e condições de trabalho associadas à oferta de trabalho disponível. 

«É normal. Foi tanto tempo fechado» (Sujeito A) 

«Pela minha escolaridade e também porque não há muitas oportunidades de 

emprego. Não sei se é preconceito ou outra coisa.» (Sujeito B) 

«Primeiro a situação do país não está boa. Depois os ordenados estão baseados 

num ordenado mínimo nacional, as pessoas trabalham muitas horas e fazem tudo e mais 

alguma coisa.» (Sujeito I)  

 

Concretização do plano de negócios 

 

Quanto às faltas mais sentidas pelos ex-reclusos no que diz respeito à concretização 

do plano de negócios, os inquiridos referiram que essas faltas se fizeram sentir sobretudo 

ao nível: dos apoios institucionais/organizacionais e financeiros; da iniciativa própria; 

atitude individual positiva; do cumprimento do princípio da igualdade e não discriminação; 

das oportunidades de emprego; da favorabilidade do contexto socioeconómico do país; e 

presença de investidores. 
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«(…) só falta um pouco mais de dinheiro para pôr o plano de negócios em acção. 

Quando saí precisava de fiador para pedir empréstimo ao banco e aí desisti. Preferi juntar 

o dinheiro.» (Sujeito C) 

«Falhou eu não procurar e ninguém vir ter comigo.» (Sujeito E) 

«Faz falta o apoio (…) sabe que a gente teve detida. Acho que sou discriminada 

por muita gente.» (Sujeito F) 

«Faltou o país estar melhorzinho. Faltou apoios financeiros e oportunidades.» 

(Sujeito G) 

«Faltou eu ir à procura das pessoas que pudessem apostar no negócio. Mas não 

acreditei muito que eles fossem aceitar o negócio, porque despendia muito capital. Não 

acreditei que me facilitassem abrir essas portas todas. Talvez também fui um pouco 

negativo nessa altura.» (Sujeito H) 

«O que me faltou foi a questão monetária. Eu não fui à procura mas não houve 

ninguém disponível para me ajudar. Sozinho é sempre complicado.» (Sujeito I) 

 

Reinserção social 

 

Informação e apoio para a concretização do plano de negócios 

 

No que se refere ao apoio e informação para a concretização do plano de negócios 

prestados por parte da Direcção-Geral de Reinserção Social, as respostas revelaram 

descrença no papel desempenhado pela DGRS, sendo que a maioria considerou existir falta 

de apoio e de acompanhamento por parte desta instituição, quer na implementação do 

plano de negócios, quer na procura e angariação de trabalho. 

 «Sim, mas ninguém me disse como fazer as coisas para montar o negócio (…) Isso 

de reinserção social não foi nada. Disseram-me que iam tentar arranjar-me trabalho mas 

ainda não me disseram nada.» (Sujeito A) 

«(…) informações não me deram quase nenhumas (…) Ela em vez de me ajudar, 

ameaçava. Assim, o que é que uma pessoa vai lá fazer?» (Sujeito B) 

 «Mostrei o meu projecto mas disseram que ali não podiam fazer nada.» (Sujeito 

C) 

 «Não, nada. Nunca me deram apoio, nada (…) falei com a doutora sobre o plano 

mas ela dizia que não era nada com ela. Nunca me ajudou a procurar um emprego (…) e 
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depois há a reinserção social. É mentira. É uma pura mentira. Não ajudam ninguém!» 

(Sujeito F) 

 «Mas, não funciona a reinserção social em Portugal.» (Sujeito G) 

 «Quando saí não quiseram saber mais de mim. Mandaram-me para a Instituição 

Acompanhar (…) fui lá à Instituição para ver se me ajudavam a arranjar trabalho, mas 

nada.» (Sujeito H) 

 «Acho que não cheguei a falar sobre o plano de negócios, porque penso que a 

pessoa não fosse a melhor.» (Sujeito I) 

  

Relativamente às informações e apoio disponibilizados pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, a maior parte dos ex-reclusos referiu não ter obtido nem apoio, 

nem informações por parte desta instituição (n=7), alegando falta de apoio e de 

colaboração por parte dos recursos humanos do IEFP e ainda o desajuste entre o que são as 

percepções das suas qualificações e competências (após a formação em 

empreendedorismo) e a oferta de emprego do IEFP. Apenas dois dos inquiridos referiram 

ter conseguido esse apoio e informações desejadas, nomeadamente no que diz respeito às 

opções de financiamento.   

«Não, nada.» (Sujeito A) 

«Sim, informaram-me no Centro de Emprego. Acho que podem investir uma parte 

para o projecto e tenho de arranjar um sócio (…). Uma professora de RVCC das Novas 

Oportunidades também pediu para ver e disse-me que estava bom, mas era preciso muito 

dinheiro.» (Sujeito B) 

 «Não, no Centro de Emprego só arranjam trabalho para o campo e mais nada. 

Então eu que tenho três cursos de informática e o de empreendedorismo e só me chamam 

para trabalhar para a apanha da azeitona! Para isso fico aqui. Eles informaram dos 

apoios financeiros que podia pedir aos bancos.» (Sujeito C) 

«Ninguém me informou de nada. Eu gostava de apresentar o plano de negócios a 

alguém, porque aquilo foi um ano sempre a estudar todos os dias, todos os dias...» (Sujeito 

E) 

 

Relativamente à subcategoria ‘outros programas e apoios’, a maior parte dos 

sujeitos referiu não ter tido acesso a essas informações (n=5). Apenas dois dos inquiridos 

admitiram ter conseguido informações sobre possíveis apoios através da Direcção do EP e 

por parte da empresa promotora do PERSR.   
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«Ninguém me informou de nada.» (Sujeito A) 

 «Sim, a Directora do EP mandava-me documentos da Gesventure para eu 

contactar se precisasse de ajuda.» (Sujeito C)  

«As pessoas da Gesventure falaram e deram uns cartões na altura para que 

quando saísse apresentar o meu negócio, mas não fui. (Sujeito H) 

 

 Necessidade da complementaridade de apoios sociais à formação 

 

Quanto a esta categoria, as opiniões indicam que a formação, por si só, é 

insuficiente para a concretização do emprego. Seria desejável, mais eficácia e apoio por 

parte das pessoas e das organizações sociais no que se refere ao encaminhamento, 

acompanhamento e orientação dos percursos profissionais. O apoio financeiro também é 

frequentemente referido pelos inquiridos como condição necessária à implementação do 

plano de negócios. 

«A formação não chega. (…) Era bom que houvesse mais pessoas para ajudar 

quando saímos (…) Alguém que diga “procura isto ou aquilo”, porque vontade toda a 

gente tem, mas sozinho não dá para avançar.» (Sujeito B) 

«Se funcionassem…claro que eram importantes. Eu fui lá tentar saber como é que 

era (…) os entraves que eles punham eram tantos que era praticamente impossível.» 

(Sujeito G) 

 «Esses apoios são sempre essenciais. A formação não é suficiente…se a pessoa tem 

a formação mas não tem o dinheiro para ir para a frente…tem que meter a formação no 

bolso. No meu caso foi assim, não ter o dinheiro para investir.» (Sujeito H)  

 

 Formação, emprego e qualidade de vida 

 

 Impacto da formação 

 

 Relativamente à última pré-categoria, regista-se o impacto significativo da 

formação ao nível da reformulação dos objectivos de vida, especialmente no que respeita: a 

motivação para o alcance de objectivos de vida; a motivação para o trabalho e 

implementação do negócio; a organização da vida através do trabalho; a reorientação de 

objectivos de vida; a inovação das ideias; a anulação dos comportamentos dependentes de 

substâncias ilícitas; a obtenção da confiança por parte da família; a obtenção de sucesso e 
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realização através do trabalho; a mudança de atitudes; a perseguição e concretização dos 

sonhos com vista a um futuro melhor.  

 Apenas dois dos inquiridos referiram que o PERSR não produziu alterações ao 

nível da concepção e projecção de objectivos de vida para fora da prisão, uma vez que, no 

primeiro caso, faltaria muito tempo para o fim do cumprimento de pena e no outro, a 

desmotivação comprometeu a projecção desses objectivos. 

«Só pensava nos objectivos dentro da cadeia (…) depois da formação ainda fiquei 

muito tempo na cadeia…um ano.» (Sujeito A) 

«Sempre tive objectivos: sair, trabalhar e…tentar organizar a minha vida mas com 

trabalho. Quando cheguei cá fora a motivação quebrou-se toda.» (Sujeito B) 

«Comecei a ter outros objectivos de vida (…) o que mudou foi deixar as drogas, ser 

capaz de conquistar a confiança dos meus pais.» (Sujeito C) 

«Eu antes da formação para o empreendedorismo não pensava montar um 

negócio. Mas se puder fazer…subir mais um bocado e montar o próprio negócio e 

arriscar… era melhor né?» (Sujeito E) 

«Mudou eu querer trabalhar honestamente. Se não fosse a formação eu voltava 

para a mesma vida. (Sujeito F) 

«O curso alterou (…) Deu-me um bocadinho mais de vontade de pôr a coisa em 

andamento, mais motivação de seguir p’ra frente com o projecto e com o sonho que eu 

tinha, não é?» (Sujeito G)  

«Na perspectiva de negócio mudaram. Amanhã, se vir um negócio que pode ser 

rentável, poderei inovar, trabalhar para que seja melhor. Já tenho uma perspectiva de 

poder evoluir nessa questão.» (Sujeito I) 

 

 No que diz respeito ao impacto da formação para a qualidade de vida dos ex-

reclusos, os benefícios fizeram-se sentir sobretudo ao nível da motivação para a vida e para 

o trabalho; orientação para a mudança; orientação para o trabalho; alteração de estilo de 

vida; ampliação dos conhecimentos e melhoria da comunicação. 

«Sim, fiquei com mais conhecimentos e a qualquer altura pode mudar a minha 

vida.» (Sujeito A) 

«A cabeça está sempre a pensar noutras coisas e deu motivação estar naquele 

curso» (Sujeito B) 
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«Muito mesmo. Se eu não tirasse essa formação, andava à azeitona ou estava em 

França a trabalhar. E o meu pai tinha de alugar isto a outra pessoa. Eu isolava-me muito. 

Aprendi a comunicar mais.» (Sujeito C) 

«Muito, contribuiu muito! Eu vivo só p’ra trabalhar (…) “hoje tenho força e vou 

trabalhar.”» (Sujeito F) 

«Contribui sempre né? Há sempre coisas que a gente aprende que nos levam a 

pensar de outra maneira.» (Sujeito G) 

 

 Impacto do emprego 

 

 Relativamente às respostas obtidas no âmbito desta categoria, todos os inquiridos 

assumem o emprego como significativamente importante para a qualidade de vida, 

realçando os efeitos produzidos ao nível: do crescimento pessoal; mudança de estilo de 

vida; e início e estabilidade de vida. 

«Eu acho que quando tiver um emprego as coisas vão mudar. Acho que o emprego 

faz mudar muita coisa dentro de nós: faz crescer, faz evoluir, pensar mais em nós.» 

(Sujeito A) 

«Sim, a cem por cento. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Eu tinha dos 

meus pais tudo o que queria e estraguei a minha vida e fiquei sem nada. A agora tenho 

tudo. Ainda tenho os meus pais vivos e trabalho. A minha vida modificou-se muito.» 

(Sujeito C) 

«Sim…para iniciar sim.» (Sujeito D) 

«Sim, é bom ter um ordenado certo ao fim do mês.» (Sujeito F) 

«Sim. Tendo em conta que eu agora estou a receber um subsídio, mas se eu tivesse 

um ordenado era bem diferente. Era capaz de ter uma vida mais desafogada, uma vida 

mais capaz…pronto, uma vida diferente, em todos os aspectos.» (Sujeito I)  
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Capítulo IV – Discussão 

 

 

O presente estudo apresentou como objectivo conhecer e avaliar o impacto da 

implementação do Programa “Empreendedorismo para a Reinserção Social de 

Reclusos/as”, no que diz respeito ao processo de transição dos ex-reclusos para a vida 

activa e reinserção social. Este estudo contribuiu igualmente para averiguar os objectivos 

do PERSR, fornecendo dados que permitiram verificar se os mesmos foram atingidos, 

nomeadamente se os ex-reclusos: prosseguiram os estudos e retomaram a frequência 

escolar ou a formação profissional; começaram a trabalhar por conta própria e 

implementaram o seu plano de negócios; obtiveram trabalho por conta de outrem. 

No âmbito deste estudo abordou-se na revisão de literatura, questões como a 

educação para todos numa escola inclusiva e socialmente responsável, além dos 

comportamentos de risco, nomeadamente o fenómeno da delinquência, que poderá estar na 

base de futuros comportamentos disruptivos com elevado índice de criminalidade. 

 

Percurso educativo e comportamental 

 

De acordo com o modelo desenvolvido por Patterson, Debaryshe e Ramsey (2000), 

o comportamento anti-social na adolescência surge ligado a um processo desenvolvimental 

desajustado, no qual a fraca monitorização e disciplina parental conduzem a problemas de 

comportamento na criança e no adolescente. Estes problemas conduzem, por um lado à 

rejeição pelos pares pró-sociais, e por outro, ao fracasso académico. 

O insucesso experimentado pelos jovens, quer a nível social, quer a nível 

académico, leva a que estes procurem grupos sociais que aceitem e valorizem os 

comportamentos anti-sociais. A afiliação grupal a pares delinquentes serve assim a 

finalidade de colmatar as necessidades de inclusão e anseios de pertença na escola (A. 

Rodrigues & Rodrigues, 2009). Integrados nestas sub-culturas de delinquência, estes 

jovens ficam votados a um futuro marcado pela criminalidade, sendo a detenção por 

práticas ilícitas um fim anunciado. O papel dos pares assume-se como preponderante na 

direcção dos percursos da delinquência. Tal como refere Gottfredson et al. (1996), os 

comportamentos mal adaptados aprendidos no seio dos grupos de sujeitos rejeitados 

aumentam e reforçam a agressividade e o comportamento delinquente.  
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Os estudos de Farrington (1998) sublinham da mesma forma o papel dos 

comportamentos parentais inadequados, a privação económica e o insucesso escolar como 

preditores da delinquência. Também Sikorski (1996) sublinha o papel do fraco 

desempenho académico, no decorrer dos percursos educativos, na preconização de 

acontecimento negativos no futuro tais como abuso de substâncias, perturbações do 

comportamento, delinquência, criminalidade e desemprego. 

Conhecer os percursos educativos dos indivíduos que participaram neste estudo 

permitiu contextualizar e conhecer as trajectórias antecedentes à reclusão. Os dados 

obtidos vêm de alguma forma ao encontro do que é afirmado pelos estudos anteriormente 

referidos, uma vez que, os percursos educativos dos ex-reclusos são caracterizados pelo 

insucesso, absentismo e abandono escolar que de alguma forma, poderão ter predito os 

comportamentos de delinquência. Fonseca (2000) sustenta que as experiências precoces e 

constantes de insucesso conduzem os indivíduos ao envolvimento em actividades 

socialmente condenáveis. 

É de salientar no entanto, que segundo as respostas obtidas, os inquiridos admitiram 

gostar de frequentar a escola, mas referindo-se preferencialmente ao espaço do recreio em 

detrimento ao da sala de aula. O recreio constituía o espaço privilegiado para o 

estabelecimento das relações interpessoais, tal como ilustra a resposta de um dos sujeitos 

“Gostava da escola porque era onde estavam os outros, né? O que eu não gostava na 

escola era de ter aulas.” Da mesma forma, a escola não é percepcionada, pela maior parte 

dos sujeitos enquanto espaço de exclusão. 

E suma, relativamente ao percurso educativo, importa salientar sobretudo o 

abandono escolar, expresso nas baixas habilitações académicas, e o insucesso académico 

revelado pelo número elevado de retenções escolares experimentadas pela quase maioria 

dos inquiridos.  

O abandono escolar deve-se sobretudo a razões económicas, pessoais e familiares. 

A necessidade de obter um trabalho ainda em idade escolar, para a obtenção de dinheiro, 

para si e para apoio à família, é a razão mais apontada na justificação do abandono. São 

seguidamente apontadas as razões pessoais, como por exemplo o interesse por novos 

desafios, a percepção negativa do auto-conceito académico e a insatisfação com a escola. 

Estes dados vêm ao encontro da posição de Jarjoura (1993, 1996 cit. in Weerman, 2010) 

que refere que os alunos que abandonam a escola, fazem-no porque são expulsos e porque 

não gostam de a frequentar.  
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Nesta linha posicionam-se igualmente outros autores, que salientam as atitudes 

negativas face à escola como uma das características recorrentes dos alunos que a 

abandonam precocemente (M.C.T. Simões, Fonseca, Formosinho, Dias & Lopes, 2008). 

Também, Freudenberg e Ruglis (2007) apontam como principais causas do abandono 

escolar precoce os factores individuais, familiares, comunitários e escolares, 

nomeadamente dentro destes, o estrato socioeconómico; o absentismo; os atrasos e as 

retenções; o trabalho para apoio à família; o abuso de substâncias; e ligação aos pares com 

baixas ambições escolares ou que abandonaram a escola.  

Relativamente à caracterização da trajectória delinquente dos sujeitos da amostra, 

cerca de metade dos indivíduos afirma ter cometido os primeiros actos ilícitos durante a 

infância e a adolescência, e os restantes durante a idade adulta. Os estudos apontam a 

adolescência como o período no qual se verifica o início dos primeiros actos delinquentes 

(Huizinga, Weiher, Espiritu & Esbensen, 2003; Sanches & Gouveia-Pereira, 2010), sendo 

que quanto mais precoce é a idade da actividade delinquente, maior é a probabilidade dos 

sujeitos se tornarem futuros criminosos (Huizinga, Weiher, Espiritu & Esbensen, 2003; 

Loeber & Farrington, 2001). 

   Os motivos para a prática destes actos surgem associados a razões pessoais e 

sociais, tais como falta de responsabilidade, revolta, curiosidade para experimentar drogas 

e influência social por parte dos amigos. Conforme referem alguns autores, existe uma 

relação entre comportamentos de risco, por exemplo o consumo de drogas, e a 

delinquência (Perkins,Lerner & Keith, 1996, cit. in Simões, 2007; Doherty, Green & 

Ensminger, 2008; Wechsler, Dowdall, Davenport & Castilho, 1995 cit. in DiClemente, 

Santelli & Crosby, 2009). Da mesma forma, DiClemente, Hansen e Ponton (1996), referem 

que estes comportamentos podem tornar-se progressivamente problemáticos no futuro, 

predizendo a delinquência. A influência social por parte dos pares é também um dos 

aspectos realçados, como foi referido anteriormente com base nos estudos de A. Rodrigues 

e Rodrigues (2009) e Gottfredson et al. (1996).  

As razões económicas apontadas pelos indivíduos surgem em segundo plano, sendo 

a falta de dinheiro a grande justificação para o envolvimento no crime. A opção pela via 

delinquente como forma de obtenção de dinheiro, tal como os dados sugerem, é sublinhada 

por Western (2009), com base nos estudos de Merton e Becker, os quais salientam o papel 

das desigualdades sociais no desencadear de actos criminosos praticados por jovens, que 

optam pelo caminho considerado mais viável, através do comportamento delinquente, para 
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a obtenção de benefícios materiais. Tal como preconizam os mesmos estudos, quanto mais 

fortes forem os benefícios mais tentadora será a criminalidade.   

A família não surge nas respostas como contexto facilitador do comportamento 

delinquente, encontrando-se a maior parte dos indivíduos dentro de uma estrutura familiar 

aquando as detenções. Assim sendo, com base nos dados, não foi possível constatar se a 

família constituiu, nestes casos, um factor de risco ou de protecção, dada a sua natureza 

bipolar.  

O percurso judicial desta amostra é marcado por uma elevada reincidência, o que 

ilustra a persistência e a permanência dos indivíduos na carreira criminal. Apesar desta 

persistência, os indivíduos projectam cenários de vida mais positivos, caso não se tivessem 

envolvido na via criminal. A obtenção de um melhor emprego, mais estabilidade, um 

percurso educativo mais bem sucedido, melhor realização pessoal e profissional, melhores 

condições de vida para si e para a família constituem-se como alternativas idealizadas e 

imaginários de vida na ausência de crime.  

Os resultados deste estudo vêm confirmar o insucesso protagonizado pelas prisões 

no que respeita ao seu fim ressocializador. Evidências deste fracasso estão presentes nos 

estudos de Foucault (1999), P.C. Gonçalves (2009) e Western (2009). Também Giddens 

(2007) sublinha os elevados níveis de reincidência (60%) verificados em sujeitos, quatro 

anos após a sua libertação. Sobre este fenómeno da reincidência Gonçalves (1998) refere a 

necessidade da melhoria de condições internas e da inserção na comunidade que deverá 

assentar numa intervenção que envolva além dos recursos humanos das prisões, a própria 

organização prisional, para além da importância que assume o tratamento pós-prisional. 

 

Formação profissional 

 

No que diz respeito aos hábitos e à experiência em formação, pode afirmar-se que 

os indivíduos referiram ter participado em acções de formação anteriores, tendo-se 

constituído em experiências positivas para a maior parte deles. Esta satisfação poderá ter 

contribuído para o interesse e motivação demonstrada pelos sujeitos no período de pré-

formação, quando lhes foi comunicada a notícia da sua participação no PERSR.   

Este interesse, motivação e empenho marcaram de igual forma as percepções dos 

reclusos no decorrer do PERSR, associadas às intenções e às expectativas para a 

concretização dos objectivos do programa, nomeadamente no que se refere à possibilidade 

da implementação do seu plano de negócios e acesso ao mercado de trabalho. 
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O nível de expectativas manteve-se igualmente no período pós-formação, no qual 

os ex-reclusos mantiveram a esperança e a motivação para a concretização dos objectivos 

do PERSR, nomeadamente no que se refere à possibilidade de implementação do plano de 

negócios e do trabalho por conta de outrem. Esta atitude positiva face ao futuro 

profissional poderá ser justificada pelo sentimento de competência patente nas respostas 

dos reclusos acerca da eficácia do PERSR. Na opinião dos sujeitos, este programa satisfez 

as suas necessidades formativas, no que se refere ao desenvolvimento de competências e 

capacidades, nomeadamente ao nível da comunicação, relação interpessoal e competências 

técnicas voltadas para o negócio.  

De facto, como preconiza a legislação vigente que integra as questões da formação 

profissional nas prisões, especificamente o artigo 40º da Lei nº 115/2009, deverão ser 

desenvolvidas acções de formação e aperfeiçoamento profissionais que, considerando as 

necessidades e aptidões dos reclusos, privilegiem a sua empregabilidade. Desta forma, e de 

acordo com as percepções e expectativas iniciais, e no decorrer do PERSR, este programa 

parecia dar resposta às necessidades formativas dos reclusos privilegiando as competências 

e capacidades necessárias à implementação do plano de negócios. Estes resultados estão de 

acordo com a avaliação quantitativa do PERSR levada a cabo pela DGSP logo após a 

conclusão do projecto, a qual conclui que houve na perspectiva dos reclusos, uma evolução 

significativa (100%) no que concerne o aumento do nível de aprendizagem e da aquisição 

de competências, tais como a determinação, a responsabilidade, o espírito de equipa e a 

proactividade. Resta problematizar a suficiência da aquisição destas competências no se 

refere à prática do empreendedorismo no contexto real de trabalho, o qual os reclusos terão 

de enfrentar em liberdade, no momento em que decidirem implementar o seu plano de 

negócios. 

É pois, de salientar que as expectativas iniciais, anteriormente referidas, foram 

defraudadas após algum tempo em liberdade, devido a razões como o contexto 

socioeconómico do país, a falta de apoio e orientação (por parte das pessoas/instituições) e 

a ausência de apoio financeiro. Um dos ex-reclusos afirma ter-se dado conta da dificuldade 

na implementação do plano de negócios, considerando até que o PERSR não proporcionou 

a aquisição das competências e capacidades necessárias ao empreendedorismo e à inserção 

no mercado de trabalho.  

Esta posição face ao contributo do PERSR, no âmbito da sua eficácia, em termos de 

desenvolvimento de competências e capacidades conducentes ao sucesso da 

implementação do plano de negócios, bem como o defraudar das expectativas passado 
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algum tempo em liberdade, é posteriormente corroborada na avaliação crítica que os 

indivíduos fazem do programa, nomeadamente no que se refere às lacunas. Na perspectiva 

dos inquiridos, as falhas reflectiram-se sobretudo ao nível do acompanhamento e da 

orientação no período pós-reclusão, e ao nível da informação e do apoio financeiro. 

Coincidente com estes resultados, está a perspectiva crítica de Milagre (2009) 

acerca da oferta formativa dirigida aos públicos em situação de exclusão social. Segundo 

esta autora as formações desenvolvidas apresentam pouca eficácia, considerando que, para 

além do desenvolvimento de competências e atitudes, é imperativo dotar os indivíduos das 

qualificações que os preparem para o mercado de trabalho. 

Em relação às vantagens identificadas pelos sujeitos, foi possível verificar que se 

reflectiram sobretudo ao nível das capacidades e das competências pessoais e sociais, 

destacando-se a melhoria da relação interpessoal, das atitudes, do autocontrolo e da auto-

estima, da motivação e da autoconfiança. São também apontadas vantagens de cariz 

instrumental, tais como a obtenção de um certificado, saídas precárias, liberdade 

condicional e contacto com o exterior, através das saídas contempladas pelas actividades 

do PERSR. Por fim, as vantagens directamente relacionadas com a aquisição e/ou melhoria 

de competências técnicas ou profissionais para a reinserção no mercado de trabalho surgem 

com menos frequência nas respostas dadas, comparativamente aos dois tipos de vantagens 

anteriormente referidas.  

Sobre este assunto, Milagre (2009) vem reafirmar a posição dos ex-reclusos face 

aos contributos deste tipo de intervenção formativa, na medida em que o desenvolvimento 

da auto-estima e do autoconceito constituem aspectos importantes a considerar, aliados a 

actividades de reinserção em posto real de trabalho, conducentes a postos de trabalho 

efectivos.  

Relativamente às sugestões de melhoria, o contributo dos sujeitos tem por base as 

lacunas anteriormente identificadas, nomeadamente a informação e os apoios como 

principal foco de melhoria: apoio e acompanhamento institucional e apoio financeiro à 

implementação do negócio. As sugestões de melhoria do PERSR indicam, por um lado, a 

necessidade da adequação dos conteúdos da formação aos domínios técnicos e aos 

conhecimentos essenciais à implementação do plano de negócios, e por outro, a 

necessidade de um acompanhamento e monitorização do processo de implementação no 

contexto real de trabalho através de um estágio. Os apoios financeiros, ou a forma de os 

obter, são igualmente salientados pelos inquiridos, como factor a considerar num futuro 
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PERSR, uma vez que sem estes não é possível cumprir um dos grandes objectivos do 

programa - a reinserção social por via do empreendedorismo. 

Assim sendo, pode concluir-se com base em Santos (2003), que o apoio ao recluso 

é essencial quer na fase pré-liberdade quer na fase de pós-libertação, a fim de evitar os 

efeitos dessocializadores da pena privativa de liberdade. O apoio institucional com vista à 

monitorização dos processos individuais de reinserção, deverá ser realizado 

sistematicamente, traduzido em acções locais e personalização de medidas de 

acompanhamento individual (Ramos, 2003). Também Petersilia (2001) refere que os ex-

reclusos são acompanhados por sistemas que fornecem poucos serviços, o que se reflecte 

na ausência de eficácia no acompanhamento pós-liberdade e consequente reincidência. 

Para além do apoio institucional, o apoio financeiro é tido, na perspectiva dos 

reclusos, como aspecto crucial à implementação do próprio negócio. Os dados 

sociodemográficos apontam para um estrato socioeconómico bastante baixo dos ex-

reclusos o que constituiu um aspecto limitativo ao acesso para um investimento inicial, 

necessário à implementação próprio negócio. Assim sendo, este investimento inicial 

deveria, nas opiniões dos sujeitos, ser disponibilizado, por instituições ou pessoas, para que 

a concretização dos negócios fosse uma realidade. Nesta linha, e em defesa da existência 

deste tipo de apoios financeiros, Pochmann (2006) salienta a necessidade e a importância 

dos recursos financeiros públicos orientados para o apoio ao desenvolvimento ao auto-

emprego. Em Portugal, a acção empreendedora é dificultada devido a vários factores dos 

quais se salienta a falta de estratégia governamental, burocracia paralisante, pouco acesso 

ao crédito, planos de formação não orientados para o empreendedorismo e pessoal pouco 

qualificado (Bucha, 2009).  

 

Reinserção social e emprego 

 

Da análise dos dados sociodemográficos e das respostas dos sujeitos, no que 

respeita o impacto do PERSR em termos da concretização dos seus principais objectivos - 

prossecução dos estudos, obtenção de trabalho por conta de outrem ou por conta própria - 

apenas dois dos indivíduos se encontram a frequentar cursos de formação. Dos nove 

inquiridos, apenas um trabalha por conta de outrem e outro trabalha por conta própria no 

estabelecimento comercial da família.  

Face a estes resultados verifica-se uma elevada percentagem de desemprego nos ex-

reclusos, estando de acordo com as estatísticas referidas por Mukamal (2000, cit. in 
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Tarlow, 2010) em relação ao desemprego verificado nos ex-reclusos que reincidem, dos 

quais 89% estão desempregados. Também Lopes (2009, cit. in Western, 2009) afirma que 

as prisões interrompem o percurso normal da vida dos cidadãos, potenciando a taxa de 

desemprego dos ex-reclusos. Neste sentido, os esforços institucionais devem confluir para 

o aumento de parcerias entre o sistema judicial e os empregadores a fim de se criarem 

oportunidades de emprego de longa duração (Harris & Keller, 2005). 

Quando questionados acerca das barreiras e dos obstáculos encontrados face ao 

emprego, as percepções reforçam a falta de apoio institucional e financeiro. Outra das 

barreiras identificadas prende-se com a conotação negativa associada à condição de ex-

recluso atribuída pelos potenciais empregadores. Uma das barreiras à contratação de ex-

reclusos apontadas por Hunter e Boyce (2009) e por Lukies, Graffam e Shinkfield (2010) 

são as atitudes negativas dos empregadores face aos antecedentes criminais dos sujeitos. 

Sobre este aspecto, Gonçalves (1998) salienta a importância do acompanhamento pós-

reclusão, na medida em que o apoio social disponibilizado por estes serviços, em 

alternativa à família, serve o objectivo de fornecer suporte social quando os efeitos da 

estigmatização e etiquetagem social se fazem sentir. 

Por seu turno, os facilitadores da situação de emprego encontram-se, na maioria das 

respostas, associados a factores externos ao PERSR, tais como o apoio da família, a 

perseverança individual na procura de emprego e o reconhecimento da capacidade de 

trabalho por pessoas conhecidas. Ou seja, a frequência no PERSR, enquanto factor 

facilitador de emprego é apenas referido pelo sujeito que deu continuidade ao negócio dos 

pais, sendo que a mudança de atitudes proporcionada pelo programa foi a variável que 

assumiu maior importância neste caso. 

Situando a análise ainda no contexto laboral, as justificações para a situação de 

desemprego, comum à maioria dos inquiridos, encontram-se na grande parte das respostas 

dadas, relacionadas com factores externos aos sujeitos tais como: a condição 

socioeconómica do país; a falta de oportunidades; o preconceito e a falta de oferta de 

trabalho. A baixa escolaridade é o único factor individual, que surge numa das respostas 

como justificação da situação de desemprego.  

De acordo com a revisão da literatura (Tarlow, 2010) os ex-reclusos enfrentam 

barreiras pessoais e estruturais na obtenção de emprego. Estas barreiras dizem respeito à 

falta de redes sociais e lacunas ao nível das competências, experiência e oportunidades. A 

importância das instituições comunitárias é relevante ao proporcionarem apoio ao nível da 

criação de oportunidades de emprego e ligação ao mercado de trabalho. Outro aspecto a 
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salientar é o baixo nível de escolaridade da população reclusa, enquanto factor limitativo 

ao acesso de emprego, tal como se pode verificar nas estatísticas da DGSP, que refere que 

55.6% dos reclusos possuem o 1º e 2º CEB, consistentes com os dados sociodemográficos 

deste estudo. 

Em relação à justificação para a não concretização do plano de negócios, esta deve-

se quer a factores internos, quer a factores externos, ou seja, a falta de iniciativa própria e a 

falta de atitude individual positiva, e a falha ao nível dos apoios institucionais e 

financeiros, das oportunidades e do contexto socioeconómico nacional. No que concerne 

os factores internos que faltaram para a concretização do plano de negócios, verifica-se que 

estes coincidem com os requisitos e características do perfil do empreendedor. Tal como 

refere Bucha (2009) o empreendedor é alguém que tem uma elevada necessidade de 

realização, assume riscos e possui elevados níveis de autoconfiança.  

Com base nas respostas dadas constatamos que um dos grandes objectivos do 

PERSR - o desenvolvimento de capacidades e de competências voltadas e/ou orientadas 

para a acção empreendedora, com vista à reinserção social - ficou por concretizar. 

 Face ao papel desempenhado pela DGRS e pelo IEFP, regista-se a descrença dos 

sujeitos, uma vez que as respostas referem a inexistência de apoio e de acompanhamento, 

quer na implementação do plano de negócios, quer na procura de trabalho por conta de 

outrem. Ilustrando esta afirmação está a posição de um dos sujeitos: «Nunca me deram 

apoio, nada (…) falei com a doutora sobre o plano mas ela dizia que não era nada com 

ela. Nunca me ajudou a procurar um emprego (…) e depois há a reinserção social. É 

mentira. É uma pura mentira. Não ajudam ninguém!»  

 De acordo com os sujeitos, para além da falta de apoio e de acompanhamento por 

parte do IEFP, as propostas de emprego que surgem por parte deste Instituto não são 

ajustadas à percepção do perfil de competências dos sujeitos. Na opinião de um dos ex-

reclusos, o seu percurso formativo não é condizente com as propostas de trabalho do IEFP. 

Ou seja, as únicas propostas são na área da agricultura o que não requerem a aplicação e a 

transferência do conhecimento e das competências por si adquiridas, nomeadamente ao 

nível do empreendedorismo e da informática.  

 A este nível Baldwin e Ford (1988, cit. in Caetano & Velada, 2007) referem ser 

fundamental a transferência das competências e dos comportamentos aprendidos durante a 

formação para o contexto de trabalho, sendo esta a base do sucesso da eficácia dos 

programas de formação. Caetano e Velada (2007) chegam mesmo a afirmar que “um 
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programa de formação que não inclua a oportunidade de transferir, dificilmente justificará 

o investimento efectuado pela organização e pelos formandos” (p.25). 

 Para além destas duas instituições, as informações sobre outros apoios chegaram 

por via dos EP e por parte da empresa promotora do PERSR – a Gesventure. 

A insuficiência do PERSR no que concerne à concretização do emprego é novamente 

referida ao nível dos apoios e do acompanhamento institucional e financiamento. 

Esta descrença na eficácia e eficiência dos serviços de reinserção social é referida 

por Harper, Rieple e Bailey (1997) quando afirmam a inexistência de coordenação entre os 

serviços prisionais e os serviços de reinserção, a ineficiência e utilização de esforços e de 

recursos que conduzem à frustração dos ex-reclusos quando descobrem que a obtenção de 

conhecimento especializado e qualificações não correspondem às expectativas iniciais. Da 

mesma forma, estes autores salientam a falta de tentativa de assegurar a continuidade dos 

programas, por parte das prisões e dos serviços de reinserção. Os programas de formação 

que os reclusos frequentaram têm um final abrupto, assim que deixaram os EP. Nos 

estudos conduzidos por estes autores, os reclusos referem que a formação em 

empreendedorismo constitui um factor importante mas com falhas, nomeadamente em 

termos de distanciamento das situações da vida real e a incapacidade de colocar em prática 

o que aprenderam. Os dados dos mesmos estudos indicam que os técnicos de reinserção 

manifestam pouco interesse nas questões do emprego, acreditando que esta era uma área 

fora da sua competência, nem considerando ser esta uma forma de apoiar os ex-reclusos.  

 Relativamente ao impacto do PERSR na qualidade de vida dos sujeitos, a maioria 

reconhece ter havido alterações ao nível da reformulação dos objectivos de vida, expressos 

numa atitude mais positiva face à vida e ao futuro, bem como na anulação dos 

comportamentos que os conduziram à situação de reclusão. Através da análise das 

respostas dadas parece haver uma reorientação dos percursos de vida mais afastados da via 

criminal. Todos consideraram que o PERSR contribuiu para o aumento da sua qualidade de 

vida, uma vez que o impacto produzido se reflectiu ao nível dos conhecimentos e das 

competências, da relação interpessoal, da comunicação e da motivação para o trabalho.  

 Da mesma forma, as opiniões são unânimes ao considerarem a importância 

significativa que o emprego assume na qualidade de vida através dos efeitos produzidos 

quer ao nível do crescimento pessoal, quer numa mudança do estilo de vida e na procura de 

maior estabilidade.  

 As opiniões dos ex-reclusos convergem com a opinião generalizada de que o 

emprego constitui um aspecto crucial no impacto da qualidade dos cidadãos. A qualidade 
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de vida, assegurada pelo emprego, é um direito fundamental que confere o sentido de 

identidade, da consciência de ter um objectivo na via social e na sensação de plena 

integração (Comissão Independente População e Qualidade de Vida – Cuidar o futuro, 

1998).  

 

 Análise SWOT 

 

 Seguidamente sistematiza-se, com base na discussão anteriormente realizada, as 

principais forças e fragilidades do PERSR, bem como as principais oportunidades e 

ameaças com que se defronta este programa (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Análise SWOT 

 

Oportunidades e Ameaças – Factores Exógenos Condicionantes 
 

Oportunidades Ameaças 

. Valorização da certificação em 

empreendedorismo por parte do mercado de 

trabalho 

 

. Contexto socioeconómico do país 

. Ineficácia das instituições de apoio à reinserção 

. Estigma associado à condição de ex-recluso 

 
Forças e Fraquezas – Dotações Existentes ou Dinâmicas em Curso 

Forças Fragilidades 

. Aumento de conhecimentos 

. Desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais 

. Mudança de atitudes 

. Acesso às saídas precárias 

. Acesso facilitado à liberdade condicional 

. Contacto com o exterior 

. Obtenção de um Certificado 

 

. Insuficiente aquisição de competências técnicas 

para a implementação do negócio 

. Ausência de transferência de aprendizagens 

. Falta de apoio institucional 

. Falta de apoio financeiro 

. Falta de acompanhamento pós-liberdade 

. Insucesso ao nível do emprego 

. Insucesso ao nível da reinserção, através do 

emprego 

. Ausência de prossecução dos estudos  
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Capítulo V – Conclusões 

 

Morin (2002) apela à compreensão. “A compreensão pede-nos, por exemplo, de 

não circunscrever, de não reduzir um ser humano ao seu crime, nem mesmo, se ele 

cometeu vários crimes, à sua criminalidade” (p. 105). (Morin, 2002) 

É neste processo de compreensão e reflexão, enquanto se revisita os caminhos 

daqueles que, por diversas razões, se precipitam para uma existência toldada pelo crime, 

que se deverá ser capaz de alcançar o entendimento acerca das causas, dos processos e das 

razões que conduzem e insistentemente reforçam os actos e as práticas delituosas. 

A escola, contexto privilegiado para a socialização de crianças e jovens, bem como 

contexto de educação, parece não cumprir totalmente a sua função primordial – a de incluir 

todos os alunos. Se para alguns autores (Freudenberg & Ruglis, 2007; Sikorsky, 1996), a 

educação constitui-se como o elixir que esbateria os acontecimentos negativos na vida 

futura dos jovens, nomeadamente no que respeita a saúde física e mental, abuso de 

substâncias, perturbações do comportamento, delinquência, criminalidade e desemprego, 

para outros, o mau desempenho académico e o insucesso escolar são fruto da exclusão 

escolar e consequente processo de exclusão social (Sil, 2004; Stoer, Magalhães, Rodrigues, 

2004; V. Fonseca, 2000).  

Falhada a missão duma escola mais inclusiva, onde é possível acolher todos as 

crianças e jovens, independentemente das suas características e dificuldades, a formação 

profissional poderá fazer face às lacunas deixadas por percursos educativos interrompidos 

pelo absentismo, abandono escolar precoce e insucesso. Desta forma, a Formação ao 

Longo da Vida representa para muitos, a derradeira âncora que permitirá a obtenção duma 

inclusão social plena através da aquisição, desenvolvimento e aumento de competências 

para a vida activa.  

Neste sentido, a formação nos EP, tendo em conta os baixos níveis de 

escolarização, formação e experiência profissional dos reclusos, afigura-se como a resposta 

que poderá colmatar as suas necessidades de formação com vista à sua reintegração social. 

É neste contexto de tratamento prisional voltado para a intervenção e preparação para a 

liberdade, que os programas de formação como o PERSR poderão, ou não, fazer a 

diferença. 

Tendo em conta os objectivos deste estudo, foi possível, por um lado, conhecer e 

avaliar o impacto da implementação do PERSR no processo de transição dos ex-reclusos 
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para a vida activa e reinserção social, e por outro, verificar se os objectivos do PERSR 

foram atingidos, na perspectiva dos ex-reclusos.  

Da análise dos resultados, conclui-se que a transição para a vida activa e 

consequente reinserção social não se verificou, ou seja, a obtenção de trabalho por conta de 

outrem, a obtenção de trabalho por conta própria e a prossecução dos estudos não foram 

atingidos pela maioria dos sujeitos.  

 Segundo as percepções dos reclusos, o insucesso dos resultados do PERSR, 

atendendo aos seus principais objectivos, ganha expressão através da insuficiente aquisição 

de competências técnicas para a implementação do plano de negócios e da ausência de 

transferência das aprendizagens, competências e comportamentos para os contextos 

laborais. A falta de acompanhamento pós-reclusão, a falta de apoio institucional e a falta 

de apoio financeiro foram igualmente assinalados como potenciais lacunas sentidas, no que 

respeita a necessidade de transição para a vida activa. Desta forma, pode verificar-se que o 

insucesso ao nível da reinserção social, quer através da não obtenção de emprego, quer 

através da ausência de prossecução dos estudos contribuiu para uma dependência 

conformista de subsídios, reflexo e consequência do desemprego.  

 No entanto, salienta-se a importância dos outcomes que resultam da 

implementação do PERSR nos quatro EP piloto portugueses. Importantes factores foram 

apontados pelos indivíduos que participaram no programa, nomeadamente o aumento de 

conhecimentos adquiridos; a mudança de atitudes; o acesso às saídas precárias e à 

liberdade condicional; o contacto com o exterior; e a obtenção de um certificado. Estes 

aspectos, decorrentes da participação no PERSR, constituíram-se factores valorizados, 

gratificantes e relevantes para a reestruturação da personalidade dos sujeitos, significando 

ganhos em termos de competências pessoais e sociais, mas ficando aquém do alcance de 

competências técnicas imprescindíveis para a obtenção de emprego e efectiva reinserção 

social. Na verdade, pode até questionar-se se um outro programa de formação voltado para 

o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, promoveria os mesmos resultados, 

uma vez que o PERSR não contribuiu para a transição para a vida activa. 

 De facto, a educação, a formação e o emprego são factores que conduzem os 

sujeitos para uma melhor qualidade de vida, quer seja em idade mais precoce, quer seja 

numa idade mais avançada em que as oportunidades vão sendo cada vez mais escassas. 

Desta forma, esses factores são imprescindíveis em qualquer programa de intervenção 

prisional, se o objectivo é ressocializar e contribuir para uma verdadeira reinserção social 

da população reclusa.  
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 No seu conjunto, os resultados deste estudo identificam as principais lacunas 

salientadas pelos indivíduos no que respeita a participação num programa de reinserção 

social que não viu concretizados os seus objectivos, apesar do sentimento de satisfação 

generalizado aquando da sua frequência pelos sujeitos. 

 Em relação às limitações, este estudo utiliza uma amostra de conveniência e de 

dimensão reduzida, o que limita de algum modo a generalização das conclusões para a 

avaliação do programa. Outra das possíveis limitações situa-se na impossibilidade de 

entrevistar todos os ex-reclusos que participaram no PERSR, uma vez que não existe uma 

base de dados nos EP ou um acompanhamento em meio livre, que permita seguir as 

trajectórias dos ex-reclusos, exceptuando neste caso os sujeitos em liberdade condicional. 

Regista-se ainda uma outra limitação ao nível do conhecimento dos índices de 

reincidência, decorrente da inexistência de dados que nos permitam verificar se o PERSR 

contribuiu de facto para baixar a taxa de reincidência. Este facto deve-se à falta de um 

acompanhamento continuado que investigue e analise a trajectória pós-reclusão dos 

sujeitos. Registam-se ainda limitações ao nível da pesquisa bibliográfica dada a dificuldade 

em aceder a bases de dados orientadas à temática em questão. 

 Em investigações futuras sugere-se agora algumas propostas, assim como algumas 

implicações práticas dos resultados obtidos, quer no âmbito da formação nos EP, quer no 

âmbito da reinserção social.  

 Como propostas de trabalho futuro, seria desejável conceber-se um estudo quasi-

experimental, no qual se constituiriam um grupo de controlo, e um grupo experimental, a 

fim de avaliar o impacto do PERSR na vida dos sujeitos. Um outro estudo possível poderia 

comparar o PERSR com outro programa de formação profissional implementado nos EP, 

com o objectivo de investigar o impacto que cada um teria ao nível das competências 

adquiridas e ao nível dos processos de reinserção social dos ex-reclusos.  

Em relação às implicações práticas no âmbito da formação e da reinserção, dada a 

escassez de estudos nesta área, salienta-se a importância da monitorização e da avaliação 

dos programas de formação implementados nos EP portugueses ao nível da sua eficiência e 

da sua eficácia, devendo assegurar-se a efectiva transferência da formação para o local de 

trabalho, transpondo-se os conhecimentos e competências adquiridas para os contextos 

laborais, com o objectivo de verificar e medir o seu retorno. Pois, tal como referem 

Caetano e Velada (2007), “Um programa de formação que não inclua claramente a 

oportunidade de transferir, dificilmente justificará o investimento efectuado pela 

organização e pelos formandos” (p.25). No que respeita a reinserção social, sugere-se um 
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maior acompanhamento e monitorização das trajectórias pós-reclusão dos indivíduos, 

consideradas imprescindíveis à investigação criminal, nomeadamente o seu contributo para 

o conhecimento do impacto das intervenções em meio prisional na vida dos ex-reclusos, a 

fim de se poder contribuir para uma crescente melhoria das práticas, ajustamento de 

conteúdos adequando-as às reais necessidades e capacidades quer dos sujeitos, quer dos EP 

e considerando a realidade do mercado de trabalho. 

 Resta por fim, repensar os objectivos dos programas implementados nos EP, bem 

como, repensar a sua avaliação, análise, pesquisa e financiamento. Na verdade, dados os 

custos humanos e financeiros associados à reclusão, além das consequências para as 

famílias e comunidades, o investimento em verdadeiros programas de reinserção poderá 

ser um dos melhores investimentos que a sociedade pode fazer (Petersilia, 2001, p.373). A 

verdadeira ressocialização será apenas conseguida, quando o impacto das formações 

implementadas, contribuir para uma efectiva reinserção social, constituindo-se a 

articulação e a colaboração entre serviços um dos factores chave para esse sucesso. (Dewey, 2010) 
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Anexo 1 - Formulário do questionário sociodemográfico aplicado aos ex-reclusos 

 

 

Questionário 

  

Dados sociodemográficos - Sujeito __ 

Idade 

 

 

Género 

 

 

Habilitações Académicas 

 

 

Morada 

 

 

Estado civil 

 

 

Agregado familiar 

 

 

Rendimento familiar 

 

 

Situação jurídico-penal 
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Anexo 2 - Dados sociodemográficos dos Sujeitos inquiridos 

 

Dados sociodemográficos - Sujeito A 

Idade 

 

21 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

9º ano 

Morada 

 

Cacém 

Estado civil 

 

Solteiro  

Agregado familiar 

 

Mãe, irmão mais velho e cunhada 

Rendimento familiar 

 

Todos os membros do agregado 

trabalham à excepção do Sujeito A 

Situação jurídico-penal 

 

Primário em liberdade condicional 

 

Dados sociodemográficos - Sujeito B 

Idade 

 

24 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano com frequência do 7º ano 

Morada 

 

Amadora 

Estado civil 

 

Solteiro 

Agregado familiar 

 

Pais  

Rendimento familiar 

 

Os pais trabalham e o Sujeito B 

beneficia de Rendimento Social de 

Inserção (RSI) 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade total 
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Dados sociodemográficos - Sujeito C 

Idade 

 

41 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano 

Morada 

 

Moura  

Estado civil 

 

Solteiro 

Agregado familiar 

 

Pais 

Rendimento familiar 

 

O pai é reformado, a mãe e o Sujeito C 

trabalham no estabelecimento hoteleiro 

da família 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade condicional 

 

 

Dados sociodemográficos - Sujeito D 

Idade 

 

31 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano 

Morada 

 

Aljustrel 

Estado civil 

 

União de facto 

Agregado familiar 

 

Mulher  

Rendimento familiar 

 

Todo o agregado trabalha por conta de 

outrem 

Situação jurídico-penal 

 

Primário em liberdade condicional 
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Dados sociodemográficos - Sujeito E 

Idade 

 

25 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

9º ano 

Morada 

 

Leiria 

Estado civil 

 

União de facto 

Agregado familiar 

 

Mulher e sogros 

Rendimento familiar 

 

Todo os agregado trabalha à excepção 

do Sujeito E 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente com pena suspensa 

 

 

Dados sociodemográficos - Sujeito F 

Idade 

 

49 

Género 

 

Feminino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano 

Morada 

 

Porto 

Estado civil 

 

Casada 

Agregado familiar 

 

Marido e filho 

Rendimento familiar 

 

O marido beneficia de RSI, o filho 

encontra-se desempregado e o Sujeito F 

beneficia de subsídio de desemprego 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade total 
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Dados sociodemográficos - Sujeito G 

Idade 

 

44 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

9º ano com frequência do 10º ano 

Morada 

 

Castelo Branco 

Estado civil 

 

União de facto 

Agregado familiar 

 

Mulher (grávida) 

Rendimento familiar 

 

O agregado trabalha com um contrato 

de trabalho ocupacional/temporário 

subsidiado pelo IEFP e instituição 

hospitalar 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade condicional      

 

 

Dados sociodemográficos - Sujeito H 

Idade 

 

39 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano 

Morada 

 

Lisboa 

Estado civil 

 

União de facto 

Agregado familiar 

 

Mulher 

Rendimento familiar 

 

Todo o agregado beneficia de RSI 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade total 
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Dados sociodemográficos - Sujeito I 

Idade 

 

47 

Género 

 

Masculino 

Habilitações Académicas 

 

6º ano 

Morada 

 

Lisboa 

Estado civil 

 

Solteiro 

Agregado familiar 

 

Mãe e padrasto 

Rendimento familiar 

 

A mãe e o padrasto são reformados e o 

Sujeito I recebe um subsídio através do 

IEFP 

Situação jurídico-penal 

 

Reincidente em liberdade total 
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Anexo 3 - Guião de entrevista 

 

Entrevista 

 

Sujeito ___ 

Data:   

Hora:  

Local:  

Duração:  

 

Sobre as atitudes e comportamentos no contexto escolar 

1- Com que idade terminou a escolaridade? 

2- Porque é que não continuou a estudar? 

3- Foi aluno repetente? 

4- Tinha dificuldades de aprendizagem? 

5- Gostava ou não gostava da escola? Porquê? 

6- Alguma vez se sentiu excluído na escola? Porquê? 

 

Sobre os comportamento de delinquência 

1- Que idade tinha quando teve problemas com a polícia pela primeira vez? 

2- Qual foi o motivo ou contexto de início de “crime” ? 

3- Cumpriu pena mais do que uma vez? 

4- Com quem vivia à data da/s detenção/ões? 

5- Acha que faltou algo na sua vida e que facilitou o envolvimento no crime?  

6- Pensa que a sua vida teria sido diferente se não se envolvesse no crime?  

7- Como imagina a sua vida se não se tivesse envolvido no crime? 

 

Sobre a concepção da formação 

1- Já tinha frequentado alguma acção de formação por iniciativa própria?  

2- (Se não) Porquê?  

2- (Se sim) O que levou a inscrever-se? Como descreve essa experiência?  

 

Sobre a concepção da Formação para o Empreendedorismo: 

Orientação para os objectivos e plano de acção 

1- O que o levou a frequentar a acção de formação para o empreendedorismo? 

2- Que objectivos, que intenções tinha quando começou a formação para o empreendedorismo? 

3- Que tipo de negócio planeou no fim da formação?  

 

Desenvolvimento de competências 

1- No final da formação sentiu-se competente para colocar em prática o seu negócio? 
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2- (Se não) Então como é que a formação deveria ser, na sua opinião, para que se sentisse preparado? 

2- (Se sim) Então qual foi a maior contribuição da formação para esse sentimento de competência? 

 

Motivação e empenho  

1- Durante a frequência da formação sentiu-se sempre motivado para voltar no dia seguinte? 

2- Durante a frequência da formação sentiu-se sempre motivado para iniciar o seu próprio negócio? 

3- Durante a formação quais eram as suas expectativas? 

4- Após ter terminado a formação para o empreendedorismo, quais foram as suas expectativas? O que 

esperava fazer? 

5- Quando saiu em liberdade sentiu-se motivado para iniciar o seu negócio, ou para começar a trabalhar?  

6- Considera que a formação satisfez as suas necessidades de aprendizagem, os seus desejos e as suas 

expectativas? 

7- Na sua opinião, o que faltou nesta formação?  

8- E que vantagens teve? 

9- Que conselho daria à equipa de formação para melhorar a acção de formação para o empreendedorismo? 

 

Sobre Educação e Emprego 

1- Deu continuidade aos estudos? Porquê? 

2- Encontra-se a trabalhar neste momento?  

3- (Se não) Porque acha que se encontra nesta situação? 

3- (Se sim) O que acha que facilitou o facto de estar a trabalhar? 

4- (Se não) Apesar de não estar a trabalhar, existe alguma coisa que tenha aprendido durante a formação que 

lhe tenha sido útil? 

4- (Se sim) Encontrou algum tipo de obstáculos ou barreiras? 

5- Após ter saído em liberdade colocou o seu plano de negócio em acção? 

6- O que faltou ou falhou para que não conseguisse atingir esses objectivos?  

 

Sobre a Reinserção Social 

1- Reuniu com alguém da Direcção-Geral de Reinserção Social? 

2- Houve alguém que o tivesse informado e apoiado a fim de poder iniciar o seu negócio? 

3- Teve apoio financeiro do IEFP ou de outros programas de reinserção? 

4- Considera que esses apoios são necessários como complemento à formação? Ou a formação que recebeu é 

suficiente? 

 

Sobre Formação, Emprego e Qualidade de Vida: 

1- Gostaria de saber se os seus objectivos de vida continuaram a ser os mesmos após ter concluído a 

formação. O que mudou? 

2- Pensa que a formação contribuiu para a sua qualidade de vida? Como? 

3- Pensa que o facto de ter um emprego melhoraria a sua qualidade de vida? Porquê? 

4- Actualmente, que factores contribuiriam para melhorar a sua qualidade de vida? 
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Anexo 4 – Tabela de categorização: pré-categorias, categorias e subcategorias da 

Dimensão 1: Percurso educativo e comportamental 

 

 
Dimensão 1 – Percurso educativo e comportamental 

 
Pré-categorias 

 
Categorias Subcategorias 

A. Percurso Escolar  
 
 

A.1. Absentismo e abandono escolar A.1.1. Razões económicas 
A.1.2. Razões familiares 
A.1.3. Razões pessoais 
 

A.2. Momentos críticos no percurso 
escolar 

A.2.1. Término da escolaridade na 
escola pública 
A.2.2. Repetência escolar 
A.2.3. Escolaridade no EP 
 

A.3. Ambiente escolar A.3.1. Espaço escolar 
A.3.2. Exclusão  
 

A.4. Dificuldades de aprendizagem 
 

 

B. Trajectória 
delinquente 
 
 
 

B.1. Início da trajectória delinquente B.1.1. Infância 
B.1.2. Adolescência 
B.1.3. Adultez 
 

B.2. Motivos e contextos que marcaram a 
trajectória delinquente  

B.2.1. Razões pessoais  
B.2.2. Razões económicas  
B.2.3. Razões sociais 
 

B.3. Motivos facilitadores do 
envolvimento no crime 

B.3.1. Razões pessoais e sociais 
B.3.2. Razões económicas 
 

B.4. Suporte social aquando da detenção  B.4.1. Suporte familiar 
B.4.2. Ausência de suporte 
 

B.5. Percurso judicial B.5.1. Primários 
B.5.2. Reincidentes 
 

B.6. Visão sobre a sua vida na ausência 
de crime 
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Anexo 5 – Tabela de categorização: pré-categorias, categorias e subcategorias da 

Dimensão 2: Formação profissional 

 

 
Dimensão 2 – Formação profissional 

 
Pré-categorias 

 
Categorias Subcategorias 

C. Percurso 
Formativo 
 

C.1. Participação em acções de formação 
 

 

D. Participação no 
PERSR 

D.1. Período pré-formação D.1.1. Motivos facilitadores 
D.1.2. Objectivos, intenções e 
expectativas iniciais 
 

D.2. Período da formação D.2.1. Motivação intrínseca 
D.2.2. Motivação dirigida para o 
negócio 
D.2.3. Expectativas 
 

D.3. Período pós-formação D.3.1. Negócio projectado 
D.3.2. Competências e capacidades 
D.3.3. Expectativas 
D.3.4. Motivação para trabalhar por 
conta própria  
D.3.5. Motivação para trabalhar por 
conta de outrem 
 

D.4. Visão crítica D.4.1. Lacunas na formação 
D.4.2. Vantagens da formação 
D.4.3. Sugestões de melhoria 
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Anexo 6 – Tabela de categorização: pré-categorias, categorias e subcategorias da 

Dimensão 3: Reinserção social e emprego 

 

 
Dimensão 3 – Reinserção social e emprego 

 
Pré-categorias 

 
Categorias Subcategorias 

E. Educação, 
formação e emprego 

E.1. Prossecução dos estudos  
 

E.2. Situação de emprego E.2.1. Barreiras e obstáculos 
E.2.2. Motivos facilitadores 
 

E.3. Visão crítica da situação de 
desemprego 

 
 

E.4. Concretização do plano de negócios 
 

 

F. Reinserção social F.1. Informação e apoio para a 
concretização do plano de negócios 

F.1.1. DGRS 
F.1.2. IEFP 
F.1.3. Outros programas e apoios 
 

F.2. Necessidade da complementaridade 
de apoios sociais à formação 
 

 
 

G. Formação, 
emprego e qualidade 
de vida 
 

G.1. Impacto da formação (visão 
reflexiva) 

G.1.1. Na reformulação dos 
objectivos de vida 
G.1.2. Na qualidade de vida 

G.2. Impacto do emprego (visão crítica) 
 

G.2.1. Na qualidade de vida 
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Anexo 7 - Tabela de definição de pré-categorias 

 

Dimensão Pré-categoria 
 

Definição 
 

 
 
 

1- Percurso 
educativo e 

comportamental 

A. Percurso 
escolar 
 

Unidades de registo que caracterizam o percurso de escolaridade 
dos sujeitos na escola pública, assim como a sua frequência 
escolar nos Estabelecimentos Prisionais. 
 

B. Trajectória 
delinquente 
 

Unidades de registo que se referem às razões e aos contextos que 
levaram a um percurso de delinquência e a um percurso judicial, 
bem como os motivos facilitadores de envolvimento no crime, a 
visão sobre a vida isenta de crime e o suporte social aquando da 
detenção. 
 

 
 

2- Formação 
Profissional 

C. Percurso 
formativo 
 

Unidades de registo que caracterizam a participação dos sujeitos 
em acções de formação, ao longo da sua vida. 
 

D. PERSR 
 

Unidades de registo que caracterizam todos os aspectos inerentes 
ao período da formação em si, bem como os momentos pré e pós 
formação.  
 

 
 

3- Reinserção social 
e emprego 

E. Educação, 
formação e 
emprego 
 

Unidades de registo que caracterizam a situação actual dos 
sujeitos face à educação, formação e emprego e desemprego. 

F. Reinserção 
social 
 

Unidades de registo que se referem ao papel dos apoios à 
reinserção social na concretização do plano de negócios. 
 

G. Formação, 
emprego e 
qualidade de vida 
 

Unidades de registo que caracterizam o impacto da formação e 
do emprego na qualidade e objectivos de vida dos sujeitos. 
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Anexo 8 - Tabelas de definição de categorias e subcategorias 

 

A. Percurso escolar (pré-categoria) 
 

Categoria e subcategoria Definição 
 

A.1. Absentismo e abandono 
escolar  
A.1.1. Razões económicas 
A.1.2. Razões familiares 
A.1.3. Razões pessoais 
 

Unidades de registo que caracterizam a saída precoce da escola, tendo 
por base razões económicas, familiares e pessoais. 

A.2. Momentos importantes no 
percurso escolar 
A.2.1. Término da escolaridade 
na escola pública 
A.2.2. Repetência escolar 
A.2.3. Escolaridade no EP 
 

Unidades de registo que se referem a momentos importantes que 
marcaram o percurso escolar dos sujeitos. 

A.3. Ambiente escolar 
A.3.1. Espaço escolar 
A.3.2. Exclusão 
 

Unidades de registo que descrevem a vivência, as atitudes e os 
comportamentos no ambiente escolar.  
 

A.4. Dificuldades de 
aprendizagem 
 

Unidades de registo que remetem para as dificuldades de aprendizagem 
sentidas pelos sujeitos. 
 

 
B. Trajectória delinquente (pré-categoria) 

 
Categoria e subcategoria Definição 

 
B.1. Início da trajectória 
delinquente 
B.1.1. Infância 
B.1.2. Adolescência 
B.1.3. Adultez 
 

Unidades de registo que indicam o estádio de desenvolvimento onde se 
proporcionou o início da carreira de delinquência. 

B.2. Motivos e contextos que 
marcaram a trajectória 
delinquente 
B.2.1. Razões pessoais  
B.2.2. Razões económicas  
B.2.3. Razões sociais 
 

Unidades de registo que se referem aos motivos/razões e contextos que 
marcaram a trajectória delinquente. 

B.3. Motivos facilitadores do 
envolvimento no crime 
B.3.1. Razões pessoais e sociais 
B.3.2. Razões económicas 
 

Unidades de registo referentes aos motivos facilitadores do envolvimento 
do sujeito na vida do crime. 

B.4. Suporte social aquando da 
detenção 
B.4.1. Suporte familiar 
B.4.2. Ausência de suporte 

Unidades de registo que caracterizam o tipo de suporte social existente na 
vida do sujeito aquando da sua detenção. 

B.5. Percurso judicial 
B.5.1. Primários 
B.5.2. Reincidentes 
 

Unidades de registo que caracterizam o percurso judicial do sujeito. 
 

B.6. Visão sobre a sua vida na Unidades de registo que se referem a uma visão reflexiva e a uma 
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ausência de crime 
 

perspectiva crítica sobre a vida do sujeito, se a mesma estivesse isenta de 
actos ou acções criminosas. 

 
C. Percurso formativo (pré-categoria) 

 
Categoria e subcategoria Definição 

 
C.1. Participação em acções de 
formação 

 

Unidades de registo que caracterizam a participação dos sujeitos em 
acções de formação, ao longo da sua vida. 
 

 
D. Participação no PERSR (pré-categoria) 

 
Categoria e subcategoria Definição 

 
D.1. Período pré-formação 
D.1.1. Motivos facilitadores 
D.1.2. Objectivos, intenções e 
expectativas iniciais 
 

Unidades de registo que indicam os motivos facilitadores da entrada na 
formação, bem como os objectivos, intenções e expectativas iniciais 
desenvolvidas em torno da mesma. 

D.2. Período da formação 
D.2.1. Motivação intrínseca 
D.2.2. Motivação dirigida para 
o negócio 
D.2.3. Expectativas 
 

Unidades de registo que caracterizam o momento da formação em si, 
principalmente os aspectos motivacionais e as expectativas dos sujeitos. 

D.3. Período pós-formação 
D.3.1. Negócio projectado 
D.3.2. Competências e 
capacidades 
D.3.3. Expectativas 
D.3.4. Motivação para trabalhar 
por conta própria  
D.3.5. Motivação para trabalhar 
por conta de outrem  
 

Unidades de registo que se referem ao período pós-formação, 
essencialmente o plano de negócios realizado, os aspectos motivacionais e 
expectativas inerentes ao trabalho por conta própria e por conta de outrem, 
e as competências e capacidades concedidas pela formação. 

D.4. Visão crítica 
D.4.1. Lacunas na formação 
D.4.2. Vantagens da formação 
D.4.3. Sugestões de melhoria 
 

Unidades de registo referentes à visão critica dos sujeitos sobre a 
formação, principalmente as lacunas identificadas, as vantagens retiradas 
e as sugestões apresentadas. 

 
 

E. Educação, formação e emprego (pré-categoria) 
 

Categoria e subcategoria Definição 
 

E.1. Prossecução dos estudos 
 

Unidades de registo que indicam a prossecução dos estudos dos sujeitos, 
aquando da sua saída em liberdade. 
 

E.2. Situação de emprego 
E.2.1. Barreiras e obstáculos 
E.2.2. Motivos facilitadores 
 

Unidades de registo que caracterizam a situação actual de emprego dos 
sujeitos, identificando-se as barreiras e os obstáculos bem como os 
motivos facilitadores da entrada no mercado de trabalho. 
 

E.3. Visão crítica da situação de 
desemprego 
 

Unidades de registo que caracterizam a situação actual de desemprego dos 
sujeitos, apresentando-se a sua visão crítica acerca da mesma. 
 

E.4. Concretização do plano de 
negócios 

Unidades de registo que se referem à concretização do plano de negócios 
e as principais razões para a mesma. 
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F. Reinserção social (pré-categoria) 
 

Categoria e subcategoria Definição 
 

F.1. Informação e apoio para a 
concretização do plano de 
negócios 
F.1.1. DGRS 
F.1.2. IEFP 
F.1.3. Outros programas e 
apoios 
 

Unidades de registo que caracterizam os diferentes apoios à reinserção 
social e o papel dos mesmos na concretização do plano de negócios. 

F.2. Necessidade da 
complementaridade de apoios 
sociais à formação 
 

Unidades de registo que referem a necessidade de complementaridade de 
apoios sociais à formação. 

 
G. Formação, emprego e qualidade de vida (pré-categoria) 

 
Categoria e subcategoria Definição 

 
G.1. Impacto da formação 
(visão reflexiva) 
G.1.1. Na reformulação dos 
objectivos de vida 
G.1.2. Na qualidade de vida 
 

Unidades de registo que caracterizam o impacto da formação quer ao 
nível da reformulação dos objectivos de vida, bem como ao nível da 
qualidade de vida dos sujeitos. 

G.2. Impacto do emprego (visão 
crítica) 
G.2.1. Na qualidade de vida 
 

Unidades de registo que se referem ao impacto do emprego na qualidade 
de vida dos sujeitos. 
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Anexo 9 – Categorização da Dimensão 1: Percurso educativo e comportamental 

 

A - Percurso escolar (pré-categoria) 
 

Categoria - A.1. Absentismo e abandono escolar 
Subcategoria Exemplos 

A.1.1. Razões 

económicas 

«Era o trabalho. A gente não tinha condições para os estudos, para comprar os livros e 
decidimos ir trabalhar todos.» (Sujeito C) 
«Porque tinha de ganhar dinheiro…para me sustentar, pois.» (Sujeito E) 
«Porque comecei logo a trabalhar aos 18 anos numa coisa que eu gostava que era 
telecomunicações.» (Sujeito G) 
«Eu saí da escola e comecei a trabalhar com 14 anos.» (Sujeito I) 
 

A.1.2. Razões 

familiares 

 

«Antigamente nós é que nos criávamos…éramos 11 filhos (...) tinha de olhar pelos meus 
irmãos. O tempo era outro (…) Era só a questão da minha mãe que tinha de trabalhar, na altura 
era peixeira, e nós tínhamos de nos criar uns aos outros. Se fosse hoje, já não era assim, não é? 
Os meus filhos…todos eles têm estudos. Tenho seis filhos e dez netos.» (Sujeito F) 
«O meu pai às vezes precisava de mim e eu deixava a escola para ir ajudá-lo. Chumbei por 
faltas.» (Sujeito C) 
 

A.1.3. Razões 

pessoais 

 

«Queria continuar, mas desisti. Acho que já não tenho cabeça para os estudos. A escola já não é 
para mim.» (Sujeito A)  
«Apareceram coisas novas e outros problemas que fez com que saísse da escola.» (Sujeito B) 
«Eu nunca gostei muito de escola. Gostava mais de formações e de trabalho (…) Nessa altura os 
meus pais tinham possibilidades para eu continuar a estudar e eu tinha capacidade para isso e 
devia ter conseguido alguma coisa. Tinha capacidades para continuar mas não tinha vontade.» 
(Sujeito D) 
«Faltava muito às aulas e porque na altura não valia a pena. Eu andava a gastar o dinheiro aos 
meus pais e não ia para a escola.» (Sujeito H) 
 

Categoria - A.2. Momentos críticos no percurso escolar 

Subcategoria Exemplos 

A.2.1. Término da 

escolaridade na escola 

pública 

 

«Foi com dezasseis anos que saí da escola…» (Sujeito B) 
«Fiquei com a 4ª classe em 1982.» (Sujeito C) 
«Eu não tenho bem a certeza mas…acho que tinha 16 anos. Estava no 7º ano mas não o 
completei. Fiz só o 6º ano completo.» (Sujeito D) 
«Quando terminei a escola tinha p’raí 14 anos e chumbei no 7º.» (Sujeito E) 
«Eu só andei na escola até à 4ª classe. Tinha uns 13 anos já, quando saí da escola.» (Sujeito E) 
«Fiz o 9º ano e umas disciplinas do 10º ano. Acabei com 17 anos.» (Sujeito G) 
«Com 16 anos.» (Sujeito H) 
«Com 14 anos.» (Sujeito I) 
 

A.2.2. Repetência 

escolar 

 

«Só chumbei uma vez no 9º ano. Depois não fui mais à escola.» (Sujeito A) 
«Repeti. Sempre que chumbava era por faltas. Mudei três vezes de escola e não acabei o 7º 
ano.» (Sujeito B) 
«Sim, repeti a 2ª classe duas vezes.» (Sujeito C) 
«Acho que perdi dois anos.» (Sujeito D) 
«Sim, repeti dois anos no 7º e na 2ª classe também.» (Sujeito E) 
«Sim, repeti porque faltava à escola. Não porque não tivesse capacidade.» (Sujeito F) 
«Fui. Repeti no 9º ano e repeti no 10º.» (Sujeito G) 
«Sim, chumbei duas vezes no 5º ano e três vezes no 6º ano.» (Sujeito H) 
«Sim, repeti muitos anos.» (Sujeito I) 
 

A.2.3. Escolaridade 

no EP 

 

«Terminei o 9º ano com 20 anos, na cadeia.» (Sujeito A) 
«…fui continuar lá no EP de Leiria (..) nesse momento em que entrei no curso 
(empreendedorismo) e então nunca mais fui para a escola. Fiquei um ano no curso. Ainda tinha 
tempo para fazer alguma coisa na escola mas como vi que ia sair já não adiantava nada.» 
(Sujeito B) 
«Fiz o 5º e o terminei o 6º ano em 2002, já dentro do EP» (Sujeito C) 
«Voltei a estudar no Estabelecimento Prisional e fiz o 7º, o 8º e o 9º em unidades capitalizadas.» 
(Sujeito E) 
«Depois é que acabei de completar no Estabelecimento Prisional (…) Tanto que eu fiz até ao 6º 
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ano no EP (…) Fiz o 5º e o 6º ano.» (Sujeito F) 
 
 

Categoria - A.3. Ambiente escolar 

Subcategoria Exemplos 

A.3.1. Espaço escolar 

 

«Quando andava, gostava. Gostava da escola por tudo: brincadeiras, aprender também.» 
(Sujeito A) 
«Gostar, eu gostava. Eu estava na escola mas não estava nas aulas. Também era o modo de 
estudar. Hoje os meus amigos que ainda estão na escola, têm um modo de estudar diferente 
daquele que a gente tinha.» (Sujeito B) 
«Gostava. Não gostava era de me levantar cedo. E, às tantas, faltava muitas vezes por causa 
disso.» (Sujeito C) 
«Não…nunca gostei. Não sei…até à 4ª classe a gente fazia. Depois aqui no ciclo era mais 
difícil. A idade já era outra.» (Sujeito D) 
«Não gostava muito. Gostava da escola porque era o meu recreio, né? Não quer dizer que fosse 
às aulas. Ia para a escola, fazia o horário normal mas praticamente não ia às aulas. Gostava da 
escola porque era onde estavam os outros, né? O que eu não gostava na escola era de ter aulas.» 
(Sujeito E) 
«Gostava!» (Sujeito F) 
«Gostava. Eu sempre gostei da escola! O que é que…foi as saídas…as raparigas…foi o 
desporto, porque eu jogava muito basquete e depois foi a música. Era muita coisa ao mesmo 
tempo e…até ao 9º ano correu tudo bem. A primeira negativa que tive na minha vida foi no 9º 
ano.» (Sujeito G) 
«Gostava. Havia disciplinas que gostava mais do que outras e as que não gostava faltava 
sempre. Por isso chumbava…na altura não se podia ter mais de 3 negativas e também chumbava 
por faltas.» (Sujeito H) 
«Sim, gostava. Mas fugia às responsabilidades que os professores me davam, por exemplo, ser 
delegado de turma.» (Sujeito I) 
 

A.3.2. Exclusão 

 

«Nunca. Fazia apenas a minha vida na escola. Normal. Escola, aulas, polivalente, 
normalmente.» (Sujeito A) 
«Que me lembre não. Sempre tentei manter o respeito com os outros grupos, sem agressividade. 
Diferenças não havia porque também éramos muitos e estávamos juntos.» (Sujeito B) 
«Não, não.» (Sujeito C) 
«Não. Em lado nenhum. Em todo o lado tenho amigos.» (Sujeito D) 
«Já. Porque andava numa escola de ricos e eu não tinha dinheiro, pronto.» (Sujeito E) 
«Não, não. As professoras eram muito nossas amigas.» (Sujeito F) 
«Não, nem aqui em Castelo Branco.» (Sujeito G) 
«Não…sentia-me uma criança normal.» (Sujeito H) 
«Não, nunca. Nunca me senti excluído de nada na escola.» (Sujeito I) 
 

Categoria - A.4. Dificuldades de aprendizagem 

Exemplos 

«Não, não. Era bom aluno.» (Sujeito A) 
«Dificuldades não tinha. Tinha era outras vontades. De estar com os amigos. Na escola eu sei que se continuasse a 
estudar eu safava-me, só que a cabeça era outra…se inclina para outros lados, vai sempre para aí.» (Sujeito B) 
«Não, era faltas.» (Sujeito C) 
«Não…eu não estudava. Fazia os testes sem estudar por isso é que eu perdi esses dois anos. Era só o que aprendia nas 
aulas chegava. Às vezes tirava positiva…outras vezes não.» (Sujeito D) 
«Não! Nunca tive problemas de aprendizagem. Não queria era ir às aulas! Mas se fosse…era um bom aluno. Aprendia 
logo à primeira. Não ia era às aulas. Ia jogar à bola e ia fazer o que os jovens fazem, né?» (Sujeito E) 
«Não, não tinha!» (Sujeito F) 
«Não, não tinha. Mas quando mudei da Guarda para Castelo Branco. Não me adaptei muito bem. Era na Guarda que 
tinha os meus amigos todos e não gostava de Castelo Branco.» (Sujeito G) 
«Não. Era mesmo malandrice.» (Sujeito H) 
«Se uma pessoa não estudar um pouco e se não dá atenção à matéria, mesmo que compreenda a matéria dentro da aula, 
mas depois como não há estudo não se consegue. Não estudava porque trabalhava e não tinha tempo.» (Sujeito I) 
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B - Trajectória delinquente (pré-categoria) 
 

Categoria - B.1. Início da trajectória delinquente 

Subcategoria Exemplos 
B.1.1. Infância 

 

«Oito, nove anos.» (Sujeito A) 
«Foi cedo…foi logo desde cedo. Na primária. Éramos garotos, não pensávamos nas consequências e 
íamos roubar.» (Sujeito E) 
 

B.1.2. 

Adolescência 

 

«Não me lembro bem. Só me lembro que fui a tribunal de menores e isso já foi há vários anos. Foi o 
primeiro momento em que pisei uma esquadra e nesse momento ficas marcado. Muito antes de saber 
ler, não tenho uma ideia certa.» (Sujeito B)  
«Tinha uns 14 anos.» (Sujeito H) 
 

B.1.3. Adultez «Com vinte e quatro ou vinte cinco anos. Andava de mota sem carta, bicicletas partidas. Mas 
problemas com drogas foi só a partir dos 32 ou 33 anos.» (Sujeito C) 
«Tinha 23 anos.» (Sujeito D) 
«Tinha 34 anos.» (Sujeito F) 
«Tinha 19 anos.» (Sujeito G)  
«Penso que tinha 18 anos.» (Sujeito I) 
 

Categoria - B.2. Motivos e contextos que marcaram a trajectória delinquente 

Subcategoria Exemplos 

B.2.1. Razões 

pessoais  

 

«Fiz porcaria. Acho que parti um vidro, ou uma coisa assim parecida. Estava com os meus amigos, 
mas não foi influência de ninguém. Foi atrevimento, se calhar. Desde que comecei a variar só parei 
na cadeia.» (Sujeito A) 
«Isso foi…noitadas e…um bocado de dinheiro a mais para a idade que eu tinha. Não foi influências 
nem vícios…nada! Se calhar para a idade que eu tinha andava já com muito dinheiro e andava em 
noitadas. Foi isso e a bebida…às vezes já bebia aos poucos. E uma vez a noite não acabou bem…foi 
a única vez que tive problemas.» (Sujeito D) 
«Não foi influência de ninguém…a gente só vai porque quer, né?» (Sujeito E) 
«Droga.» (Sujeito G) 
«Foi durante uma saída nocturna em que me meti no álcool e na droga. Um dos amigos do grupo 
roubou-me e eu roubei-o a seguir. Ele chamou a polícia e eu fui dado como ladrão. Essa pena foi 
revertida em dinheiro que paguei na altura.» (Sujeito I) 
 

B.2.2. Razões 

económicas  

 

«…foi o dinheiro, querer coisas…coisas que eu não tinha posse. E tentei agarrar aquilo que me 
deram à mão. E foi assim…É mais fácil ter acesso a outras coisas. Quem tem dinheiro tem tudo. Só 
não tem o que não quer.» (Sujeito B) 
«Eu morei num barraco 17 anos e depois deram-nos casa da Câmara e na altura os meus seis filhos 
eram todos muito pequeninos. Depois vi-me com muita dificuldade e o meu marido era doente e 
depois ficou desempregado. Eu era sozinha a ganhar p’ra todos. Eu não podia…tinha água, tinha 
luz, tinha aluguer, essas coisas p’ra sustentar e fui p’ra essa vida…se fosse hoje não ia! Fui por mim 
própria.» (Sujeito F) 
 

B.2.3. Razões 

sociais 

 

«Comecei a andar num grupo e, se um vai, vão todos. Desde esse momento começámos a curtir 
outra life. Naquela idade devia jogar à bola, mas fomos ver coisas novas.» (Sujeito B) 
«Tinha um grupo de amigos que acompanhava e fazia o mesmo que eles. Não fazia por eles 
fazerem…mas estávamos todos juntos e íamos experimentar, que é o mal de muita gente. Depois de 
experimentar não se consegue parar.» (Sujeito C) 
 

Categoria - B.3. Motivos facilitadores do envolvimento no crime 

Subcategoria Exemplos 

B.3.1. Razões 

pessoais e sociais 

 

«Não me faltou nada. Acho que foi uma questão de revolta. Foi quando o meu pai morreu, a minha 
cabeça variou.» (Sujeito A) 
«O meu pai e a minha mãe sempre me deram tudo. Não deram o melhor que podia ter, mas deram 
tudo para que estivéssemos bem. Nunca estivemos mal. A comida nunca faltou. Se precisava de algo 
ele dava-me mediante as posses que tinha (…) Foi mais atrevimento.» (Sujeito B) 
«Não me faltou nada. O problema é que morava isolado num cantinho da aldeia e depois viemos 
para o centro da praça onde o meu pai comprou o café e aqui é que começaram os problemas sérios. 
Os meus amigos vinham desafiar-me a experimentar e assim é que tudo começou.» (Sujeito C) 
«Não. A mim nunca me faltou nada.» (Sujeito D) 
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«Hoje em dia podia dizer, não me faltou nada. Os meus pais não foram culpados por isto ou por 
aquilo (…) Assumo a responsabilidade e…depois foram as influências das pessoas com quem 
estava a viver. Passava semanas, meses com os colegas do serviço militar. Depois também fui 
sempre curioso e já levava os meus charros para a escola, mas foi a partir das drogas duras, no 
serviço militar que eu comecei com os meus problemas, né?» (Sujeito G) 
«Não, eu acho que foi por eu querer sempre querer experimentar tudo e mais alguma coisa, muito 
novo e andar sempre com pessoas mais velhas. Eram amigos do bairro...» (Sujeito H) 
«Palermices…não pensar…fazer as coisas à toa…andar por aí a fazer asneiras, normalmente com 
amigos, sozinho também…e depois ir parar à esquadra.» (Sujeito H) 
«A mim nunca me faltou nada. Sempre trabalhei e sempre tive disponibilidade monetária para tudo. 
Possivelmente o maior erro da minha vida foi passar a utilizar as drogas todos os dias, em vez ser só 
aos fins-de-semana como no início. Comecei a viciar-me duma forma que não consegui parar.» 
(Sujeito I) 
 

B.3.2. Razões 

económicas 

 

«Faltou. Dinheiro! Por causa do dinheiro é que eu fui roubar. Não tinha dinheiro, porque se tivesse 
dinheiro tinha continuado na escola…mas não, via os outros com uns ténis bons, com umas calças 
boas. E eu sou pobre não tenho…o que é que eu ando aqui a fazer? Vou mas é lutar para ter aquilo, 
não é?» (Sujeito E) 
«Faltou! Nunca tive ajudas de ninguém. O dinheiro não chegava para tudo…já tinha água e luz 
cortada. Sabia que estava a errar e que mais tarde ou mais cedo ia pagar. Acho que fui bem 
condenada.» (Sujeito F) 
 

B.4. Suporte social aquando da detenção 

Subcategoria Exemplos 

B.4.1. Suporte 

familiar 

 

«Com a minha mãe e com o meu irmão.» (Sujeito A) 
«Com os pais.» (Sujeito B) 
«Sempre vivi com os meus pais.» (Sujeito C) 
«Com os meus pais.» (Sujeito D) 
«Com o marido e com os filhos.» (Sujeito F) 
«Da primeira vez vivia com a minha ex-mulher.» (Sujeito G) 
«Com os pais e depois com a minha mulher.» (Sujeito H) 
«Vivia com os meus pais. E da segunda vez, vivia com o meu padrasto e com a minha mãe.» 
(Sujeito I) 
 

B.4.2. Ausência 

de suporte 

«Vivia sozinho, em Sintra.» (Sujeito E) 
«Das últimas, não estava a viver com ninguém.» (Sujeito G) 

Categoria - B.5. Percurso judicial 

Subcategoria Exemplos 

B.5.1. Primários 

 

«Não, só cumpri pena uma vez.» (Sujeito A) 

«Não. Foi só dessa vez. Eu nunca tinha entrado num posto da GNR, nem em tribunais.» (Sujeito D) 

«Sim. Cumpri uma e agora ‘tou em liberdade com pena suspensa.» (Sujeito E) 

B.5.2. 

Reincidentes 

 

«Duas vezes.» (Sujeito B) 
«Foi mais do que uma vez. A primeira vez estive de prisão preventiva e depois fui solto porque foi 
provado eu estava inocente. A segunda vez fui detido com droga e fui condenado a 4 anos no EP de 
Beja.» (Sujeito C) 
«Cumpri duas penas.» (Sujeito F) 
«Sim, cumpri. Três vezes.» (Sujeito G) 
«Sim, cumpri duas vezes.» (Sujeito H) 
«Sim, a primeira revertida em dinheiro e esta última.» (Sujeito I) 
 

Categoria - B.6. Visão sobre a sua vida na ausência de crime 

Exemplos 

«Acho que sim, acho que a minha vida teria sido diferente se não me envolvesse no crime (…) Normal, como estou 
agora. Em paz.» (Sujeito A) 
«Teria sido bem diferente. Não sei (…) Bem diferente, é claro, porque seria outro andamento. Se uma pessoa entra para 
essa vida tem consequências, mas se for uma vida mais pacata…é claro, vais ter outro tipo de consequências.» (Sujeito 
B) 
«Cem por cento! A respeito de trabalho, a respeito das pessoas e dos meus pais.(…) Tinha sido tudo melhor…não tinha 
sido detido, que foi a pior coisa da minha vida. Tenho de estar a conquistar a confiança dos meus pais outra vez (…) se 
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calhar tinha uma vida muito melhor. São cinco anos sem ganhar nada…com bastantes despesas.» (Sujeito C) 
«Sim. Cinco anos e meio é um atraso grande na vida de qualquer pessoa. Começa-se do zero.» (Sujeito D) 
«Teria sido diferente! (…) Tinha ficado lá por aquela zona…porque não sou daqui, né? Se calhar estava morto…se calhar 
estava rico…não sei. Eu estou neste caminho, se calhar é p’ra me ensinar alguma coisa.» (Sujeito E) 
«Sim, tinha sido diferente. (…) A minha vida teria sido diferente, teria dado outra educação aos meus filhos, que não dei. 
Os meus filhos foram criados sozinhos.» (Sujeito F) 
«Sim…tenho quase a certeza que a minha vida era uma maravilha se não tivesse entrado nos esquemas que entrei e que 
vieram a resultar nas detenções que tive. (…) Gostava na altura de ser professor de música porque também estudei no 
Conservatório e bastava-me, na altura, acabar o 12º ano e tinha ido dar aulas de música. Ou então, ser electrotécnico 
porque foi para isso que estudei e era isso que eu gostava de fazer.» (Sujeito G) 
«Claro que tinha. Se eu tivesse metade do juízo que tenho agora, a vida estava diferente nesta altura. (…) Uma vida mais 
estabilizada. Se calhar tinha um bom emprego e assim…estou outra vez a começar tudo, não é do zero mas é quase.» 
(Sujeito H) 
«Sim, muito diferente. (…) Era possível que tivesse um nível de vida superior àquele que tenho. Com um bom emprego, 
com outras oportunidades.» (Sujeito I) 
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Anexo 10 – Categorização da Dimensão 2: Formação profissional 

 

C. Percurso formativo (pré-categoria) 

 

Categoria - C.1. Participação em acções de formação 

Exemplos 

«Não. A do empreendedorismo foi a primeira (…) porque antes de ir para a cadeia estava na escola.» 
(Sujeito A) 
«Não, a do empreendedorismo foi a primeira (…) porque estava na escola» (Sujeito B) 
«Tirei no EP três cursos de informática antes da formação do empreendedorismo. Tirei um curso de tapetes 
de Arraiolos e tear. Tirei outro de artesanato (…) Foi por minha iniciativa porque gosto muito de 
informática. Foi uma maneira de ter o tempo ocupado e aprender mais.» (Sujeito C) 
«Já (…) Tirei iniciação à Informática, porque ainda nunca tinha mexido num computador. Tinha curiosidade 
e já que estava lá, tentei aprender alguma coisa. Tirei outro curso que é Artesanato urbano, porque sempre 
gostei de fazer coisas à mão e tenho algum jeito para isso.» (Sujeito D) 
«Sim, antes de ser preso tirei um curso de Serralheiro num colégio interno. Na prisão tirei um curso de 
informática (…) Eu não percebia nada de computadores e hoje em dia sei ir ao hi5, ao messenger e essas 
coisas…Já sei fazer alguma coisa.» (Sujeito E) 
«Fiz o 6º ano. Fiz o curso de costura. (…) Gostei muito. Foi uma coisa que gostei sempre. Comprei uma 
máquina e sou eu que arranjo a roupa toda.» (Sujeito F)  
«Já, já. Fiz formação de orçamentista, não foi muito longa. Tirei outro curso que foi mais tempo, mas não o 
acabei. Foi de técnico de organização em métodos de costura industrial. No EP fiz um curso de mecânico de 
máquinas de costura domésticas e industriais.» (Sujeito G)  
«Não (…) Porque durante esses anos todos andei na má vida, depois fui preso. Dentro da prisão apareceram 
poucas oportunidades de formação, mas sempre trabalhei lá dentro.» (Sujeito H) 
«Sim, já (…) Tirei uma formação de computadores na Escola de Formação Gil Vicente. Foi através duma 
professora que me incentivou a fazer o curso. A experiência foi extremamente gratificante.» (Sujeito I)  
 

 

D. Participação no PERSR (pré-categoria) 

 

Categoria - D.1. Período pré-formação 

Subcategoria Exemplos 

D.1.1. Motivos  

facilitadores 

 

«Foi uma oportunidade. Falaram-me na formação e achei interessante.» (Sujeito 
A)  
«Eu estava na escola quando apareceu esse projecto e perguntaram-me se queria 
fazer parte dele.» (Sujeito B) 
«Fui escolhido devido ao bom comportamento e a ter tirado outros cursos.» 
(Sujeito C)  
«A Dra. explicou-me que ia haver essa acção de formação e eu como já tinha sido 
empresário por minha conta e estando ali, tive essa hipótese.» (Sujeito D) 
«…inscrevi-me para não estar fechado.» (Sujeito E) 
«Foi por livre vontade. Gostava de conhecer novas coisas…de aprender.» (Sujeito 
F) 
«Eu sempre quis abrir um negócio próprio. Esse foi um dos meus sonhos, sempre. 
Ao fim ao cabo acho que tenho alma de negociante.» (Sujeito G) 
«Para me cultivar mais e também achei interessante.» (Sujeito H) 
«Foi uma oportunidade de ocupar o meu tempo na prisão e foi muito gratificante 
estar neste curso.» (Sujeito I) 
 

D.1.2. Objectivos, 

intenções e 

expectativas iniciais 

 

«Eu sabia que ia ter a oportunidade de ir de precária, de me reintegrarem na 
sociedade. Foi por causa deste curso que eu saí mais cedo da prisão.» (Sujeito A) 
«Aquilo tinha várias coisas. Disseram-me que aquilo era novo, que íamos ter 
acesso a coisas novas e que íamos fazer coisas diferentes (…) Fiquei motivado 
e…criar o seu próprio negócio é uma coisa muito “à frente”. Uma pessoa vai 
tendo as ideias e vendo o que pode fazer.» (Sujeito B) 
«Fazer com que o meu pai me desse o trespasse da casa para poder continuar aqui 
a trabalhar.» (Sujeito C)  
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«Os meus objectivos é que podia com aquela formação fazer um plano de 
negócios como havia de ser e até ter sucesso nessa actividade.» (Sujeito D) 
«Gostei da ideia de criar o próprio negócio.» (Sujeito E) 
«O meu objectivo era só chegar cá fora e trabalhar.» (Sujeito F) 
«Achei que podia tirar algum proveito ao saber como montar um negócio. E eu 
gostava de abrir uma pastelaria, um café.» (Sujeito G) 
«Era sair para a rua e integrar-me melhor na sociedade. Depois de tantos anos 
preso…não é fácil.» (Sujeito H) 
«Quando comecei, não estava à espera dum curso com aquela dimensão, em 
termos de tempo e de conteúdos. O tempo de duração foi bom porque aquilo 
também não se aprende de um dia para o outro. A matéria foi extremamente boa.» 
(Sujeito I) 
 

Categoria - D.2. Período da formação 
Subcategoria Exemplos 

D.2.1. Motivação 

intrínseca 

 

«Era interessante mas havia coisas no curso que eram cansativas. Eram muitos 
papéis para ler e para falar.» (Sujeito A) 
«Motivado sempre estive para sair da cela. Estar dentro da cela é a pior coisa que 
há. (…) O curso tinha várias coisas para fazer, a gente divertia-se mesmo que 
fosse só com os amigos, aqueles que a gente não vê dentro do pavilhão. A gente 
sentia-se à-vontade, fizemos daquilo a nossa casa. Instalámo-nos ali e dava-nos 
motivação para sair. Gostei da formação do princípio até ao fim. Fizemos tantas 
coisas: fomos para fora, almoçámos com os empresários que apareceram, foi 
muita coisa boa.» (Sujeito B) 
«Sim, porque os monitores eram os guardas e havia outra monitora da Gesventure 
que ia lá de vez em quando. Tive sempre vontade porque havia sempre ideias 
novas para experimentar em actividades práticas.» (Sujeito C) 
«Sim, gostava de ir todos os dias.» (Sujeito D) 
«Sim, gostei. Foi motivante todos os dias. As professoras eram boas.» (Sujeito E)   
«Sim, nunca faltei.» (Sujeito F) 
«Sempre, sempre motivado.» (Sujeito G) 
«Sim, senti-me sempre motivado. A dificuldade foi depois quando saí, apesar de 
não ter procurado ninguém.» (Sujeito H) 
«Sempre.» (Sujeito I) 
 

D.2.2. Motivação 

dirigida para o negócio 

 

«Sim, tinha vontade de montar o negócio. Estava muito motivado durante a 
formação, muito mesmo.» (Sujeito A) 
«Era bom, mas enquanto se está fechado queremos ter tudo e a gente não pode…» 
(Sujeito B) 
«Sim, até porque o meu pai já tinha uma casa de comércio própria. Era só 
remodelar a casa. E havia muitos que não tinham nada. Tinham de fazer tudo de 
início. Os monitores também me incentivaram.» (Sujeito C) 
«Sim, a parte do plano de negócios motiva e estamos sempre desejando de chegar 
ao outro dia para continuar com aquilo para a frente. Para ver a quanto é que 
chega. Porque há uma altura em que temos curiosidade para ver aonde é que 
aquilo vai dar, né? Há ali uma altura que mete iniciativa e essa parte é o plano de 
negócios.» (Sujeito D) 
«Senti pois. Aquelas três vezes que vim à rua motivou muito. O curso é bastante 
motivador.» (Sujeito E) 
«Sim, sim.» (Sujeito F) 
«Sempre, sempre motivado.» (Sujeito G) 
«Tentei resolver a minha vida por mim próprio e trabalhar por conta de outrem. Eu 
à partida já sabia que não iria abrir o negócio que planeei, porque não tinha 
dinheiro para aquilo. Segui a minha vida por outros meios.» (Sujeito H) 
«Senti-me sim, sem dúvida.» (Sujeito I) 
 

D.2.3. Expectativas 

 

«Mudança em todos os sentidos. Então, estava preso…tem de existir mudança.» 
(Sujeito A) 
«Tinha vontade de fazer isto (pôr o projecto em prática)…vontade todos têm.» 
(Sujeito B) 
«Que quando saísse pudesse remodelar a taberna do meu pai e pegar no negócio.» 
(Sujeito C) 
«Eu saí em 2007 e ainda me fui colectar às finanças e ao contabilista para dar 
início à actividade. Mas depois ofereceram-me trabalho e eu pensei, vou pedir 
dinheiro ao banco e vou arriscar, caí aqui agora de pára-quedas, e toda a gente a 
dizer que isto está complicado e eu vou-me lançar? Se calhar vou primeiro 
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trabalhar aí uns tempos e ganhar algum e depois logo se vê.» (Sujeito D) 
«Tinha vontade de montar o plano de negócios.» (Sujeito E) 
«Esperava saber mais do que o sabia.» (Sujeito F) 
«A formação foi um ano. Houve uma fase em que eu tinha bastantes expectativas 
na formação e no projecto a desenvolver. Depois no meio da formação passei uma 
fase em que, eu tinha vontade, mas pensei que se calhar não ia dar em nada. Perdi 
um bocado a esperança que aquilo viesse dar alguma coisa.» (Sujeito G)  
«Sair cá para fora e começar a trabalhar.» (Sujeito H) 
«Quando comecei o curso não estava bem inteirado. Mas durante o evoluir do 
curso, fui aprendendo muita coisa…só que não pus em prática. Mas aprender, 
aprendi. Tenho o meu plano de negócios guardado. Porque o meu negócio é 
inovador.» (Sujeito I) 
 

Categoria - D.3. Período pós-formação 

Subcategoria Exemplos 

D.3.1. Negócio 

projectado 

 

«Abrir um café. Tinha muitas ideias. Abrir um café, pegar no café do meu avô e 
fazer um café ao meu estilo. Já tinha falado com o meu avô mas infelizmente tive 
de adiar essa ideia. A minha mãe falou com ele e ele concordou mas quando saí da 
cadeia não liguei a isso. Por enquanto está só na ideia, quem sabe mais tarde.» 
(Sujeito A) 
«Abrir um bar e restaurante africano. Típico africano.» (Sujeito B) 
«Remodelar o café do meu pai e abrir mais sala de informática, um cybercafe. Isto 
era uma taberna de velhotes…agora já vêm aqui todas as pessoas.» (Sujeito C) 
«O meu era sobre agricultura, sobre estufas. Para plantar hortaliças…tomate, 
feijão…Até tenho o terreno, só que como isto está, tenho um bocado de receio de 
fazer o empréstimo e depois ver-me com dívidas. Eu até conseguia o empréstimo o 
banco. Eu até comprei uma casa em Agosto deste ano.» (Sujeito D) 
«A área que fiz e que na altura gostava era pintar e fiz o plano de negócios 
estruturado para a pintura. Era montar uma empresa virada para a construção civil 
e começar a trabalhar por minha conta. Mas pronto…o projecto está na gaveta. 
Entretanto saí e ninguém me deu…ou quis saber se eu queria montar o negócio 
que fiz lá durante um ano…ou se não queria…» (Sujeito E) 
«Era costura.» (Sujeito F) 
«Pastelaria. Montar uma pastelaria. Eu tenho alguma experiência nesse serviço e 
desenrasco-me bem.» (Sujeito G) 
«Abrir um snack-bar em Lisboa, mas fictício.» (Sujeito H) 
«O negócio era o riquexó que se usava muito em Macau e hoje em dia na Europa 
pode ter muita serventia.» (Sujeito I) 
 

D.3.2. Competências e 

capacidades 

 

«Não…no fim, acho que não, porque eu não fiz nada. Quando ganhei liberdade 
fiquei muito à toa. Quando estava lá dentro queria fazer muitas coisas e depois 
quando cheguei cá fora não fiz praticamente nada daquilo que tinha pensado. Foi 
muito tempo preso, já não via a rua há muito tempo. Já saí há oito meses.» (Sujeito 
A) 
«Se tivesse com uma atitude mais positiva na altura, era capaz. Agora, estar 
sozinho e procurar tudo... Lá dentro, fazemos um projecto, temos ideias, vemos o 
que queremos fazer e pensei assim “até me posso safar”. Estava tudo na cabeça, 
estávamos sempre a estudar o mesmo, mas quando saí cá para fora passado um 
tempo, comecei a fazer outras coisas e o projecto…foi-se.» (Sujeito B) 
«Sim (…) Foi sairmos da prisão e vender na rua, no Natal. Fizemos uma loja 
pequena e cada um vendia os seus produtos. Foi aí que aprendi melhor a lidar com 
as pessoas. Outra contribuição foi ter de fazer discursos para os convidados da 
Câmara e outros. Foi bom para a nossa postura e auto-estima.» (Sujeito C) 
«Sim. (…) Posso tomar outro dia outras ideias e querer trabalhar por minha conta. 
Não quer dizer que não o ponha em funcionamento.» (Sujeito D) 
«Eu acho que estava preparado e as coisas continuam cá dentro, né? Sentia-me e 
sinto-me preparado. (…) O curso deu-me a matéria exacta, a pouco e pouco, no 
tempo certo…tudo o que o empreendedorismo tem nas diversas fases. Fez-nos 
também ter uma noção que eu não tinha: eu não sabia mexer nisso, né? Sabia ser 
empregado de alguém, mas não sabia ter o intuito de querer saber fazer, saber gerir 
e preocupar-me com isto e com aquilo, né? Deu-me essas bases.» (Sujeito E) 
«Sim, senti-me competente.» (Sujeito F) 
«Eu senti…não senti foi que o país estivesse em condições e que o sistema 
estivesse em condições para eu arriscar.» (Sujeito G) 
«Sim (…) Eu sentia-me com competências para abrir o negócio, agora 
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competência financeira é que não. A contribuição foi a preparação e além disso 
durou um ano, o que foi bom porque deu para fazer algumas coisas. Também foi 
uma altura boa porque só me faltava um ano e tal para sair e até calhou bem 
porque foi na recta final da minha pena e comecei a habituar-me à ideia de vir cá 
para fora.» (Sujeito H)  
«Em parte sim. Mas a parte negativa é a monetária. Eu tive sempre consciência da 
parte monetária (…) Em relação à formação acho que foi muito rica, com muito 
conteúdo. Nesta formação quando se chega ao fim, sentimo-nos capazes de fazer 
alguma coisa, porque durante a formação fizemos vários negócios e tivemos a 
oportunidade de ir a uma feira em Sintra vender os produtos. O contacto com os 
empresários também foi importante porque nos informaram sobre os seus próprios 
negócios e sobre as suas experiências. Mas da minha perspectiva, para todo o 
negócio tem de haver uma fonte monetária. Ora, se ela não existe e se a pessoa não 
a procura, não é possível avançar para um plano de risco, para um negócio. Eu, na 
altura não avancei porque tive medo de no futuro ter problemas com isso. Talvez 
seja cobardia da minha parte não avançar.» (Sujeito I)  
 

D.3.3. Expectativas 

 

«Quando terminei a formação já tinha atingido os meus objectivos principais que 
eram as precárias.» (Sujeito A) 
«Para ser sincero, não esperava chegar e abrir este negócio. Pensava em trabalhar 
primeiro por contra de outrem, ter dinheiro e depois pensar no meu projecto. Mas 
nem trabalho na construção civil arranjo, quanto mais num bar.» (Sujeito B) 
«Esperava estar como estou hoje, a remodelar e a tomar conta do negócio do meu 
pai.» (Sujeito C) 
«Ir colectar-me e iniciar a actividade…mas depois pensei que era melhor entrar 
mais aqui dentro do ambiente.» (Sujeito D) 
«Esperava que me dissessem assim: - olha tu vais sair daqui a uma semana, o teu 
plano de negócios vale alguma coisa, ou não vale…tiveste aqui este ano, olha p’ra 
esta área não te vão dar apoio…escolhe outra. A gente, depois de escolheres, 
podes vir aqui discutir ideias e pôr isso no papel melhor, mais bem estruturado. 
Precisava desse tipo de apoio.» (Sujeito E) 
«Esperava chegar cá fora e comprar uma máquina e começar a trabalhar p’ra fora. 
Mas vi que não dava porque na zona onde eu morava há muitas costureiras.» 
(Sujeito F)  
«Esperava pôr o projecto em prática. Só que eu vim cá para fora após quatro anos 
e nove meses de prisão fora da sociedade, eu não esperava encontrar as coisas tão 
mal como estavam. A gente começa a ver preços, alugueres, preços de lojas p’ra 
comprar…comecei a fazer continhas e comecei a ver que não, que a realidade 
comercial da cidade e do país não estava bem (…) Comecei a ver tantas 
dificuldades e depois de sair da cadeia tinha de arranjar alguma coisa que me 
ocupasse o mais rápido possível.» (Sujeito G) 
«A minha intenção era vir cá para fora e ganhar a vida como as outras pessoas.» 
(Sujeito H) 
«Foi falha minha não avançar com o negócio porque não tenho dinheiro para isso. 
Estou a viver com um subsídio e assim é muito difícil evoluir.» (Sujeito I) 
 

D.3.4. Motivação para 

trabalhar por conta 

própria 

 

«Acho que tinha pouca vontade.» (Sujeito A) 
«Tinha vontade de começar o meu negócio. De fazer tanta coisa…vontade eu 
tinha para tudo, mas com o passar do tempo fui perdendo a vontade. Uma pessoa 
pensa que as portas estão abertas…sim, estão um bocadinho abertas, mas espreitas 
e não sabes o que vai sair dali.» (Sujeito B)  
«Sim, estava muito motivado. Desde há dois anos que saí que estou sempre aqui a 
tomar conta do café.» (Sujeito C) 
«Eu vontade ainda tenho, né? » (Sujeito E) 
«Sim, para iniciar o negócio. Eu não estava com muita vontade para trabalhar por 
conta de outrem.» (Sujeito G) 
«Senti-me com capacidades físicas e mentais para iniciar o negócio, mas 
financeiras não. Por isso, nem me meti nisso tampouco. Sim, estava motivado para 
começar a trabalhar.» (Sujeito H) 
 

D.3.5. Motivação para 

trabalhar por conta de 

outrem 

 

«Até arranjar trabalho próprio lá no bairro com pessoas, foi muito pior ainda 
porque cada um está a trabalhar e eu vou-lhes pedir trabalho?» (Sujeito B) 
«Sim. Eu saí no dia 16 de Novembro e até ao fim do ano ainda me colectei e 
depois no dia 3 de Janeiro fui trabalhar. E até hoje tenho andado sempre 
trabalhando. » (Sujeito D) 
«Logo. Eu saí a 14 de Agosto e fui trabalhar a 20 de Agosto. Fui logo trabalhar.» 
(Sujeito F) 
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«Quando saí em liberdade…eu estava revoltado e desorientado. Pensar em 
trabalhar por conta de outrem, pensei sempre.» (Sujeito I) 
 

Categoria - D.4. Visão crítica 

Subcategoria Exemplos 

D.4.1. Lacunas na 

formação 

 

«Fiquei muito tempo preso depois da formação. Já não pensava nisso (…) Esse 
curso foi a primeira vez que foi implementado numa cadeia e quando for 
implementado uma segunda vez as pessoas poderão aprender com isso e as coisas 
correrem melhor mas, esse curso foi muito bom para muita gente mas não evoluiu. 
Faltou também organização e orientação quando saí, por exemplo, eu estou cá 
fora, mas eu não sei o que vou fazer com o curso. O que é que eu posso fazer? 
Como é que eu vou fazer? Aonde? Pelo meio também teve muitas falhas, mas isso 
é normal. Coisas que já nem me lembro porque o curso foi muito tempo, um ano e 
tal» (Sujeito A) 
«O espaço não era grande coisa, mas era nosso.» (Sujeito B) 
«Mais acesso aos computadores e mais saídas à rua para termos oportunidade de 
vender coisas. Para muita gente que saiu em liberdade faltou ajuda. As pessoas 
ficaram sem iniciativa, não sabem por onde hão-de começar. Receberam aquele 
dinheiro e não fizeram nada.» (Sujeito C) 
«Só se for a falta de dinheiro todos os meses…só se for isso mais nada (risos).» 
(Sujeito D) 
«…as condições da sala, era um gelo (…) depois da teoria à prática, quando eu saí 
ninguém me veio falar se eu queria fazer alguma coisa.» (Sujeito E) 
«Não, acho que devia ter sido mais aprofundado, se calhar. Mais bem estruturado, 
tendo em conta que foi o primeiro. Eu também compreendo que foi um bocado 
difícil gerir aquilo tudo (…) A realização do projecto de negócio. Talvez havendo 
mais apoio e informação sobre apoios e essa era uma das matérias que eu acho que 
devia ser mais aprofundada. Realmente foram lá pessoas falar dos microcréditos, 
mas não houve um bom acompanhamento.» (Sujeito G) 
«O que eu acho que falta é fazerem mais iniciativas destas para as pessoas que 
estão dentro da prisão e que querem aproveitar e mudar realmente de vida. Assim 
quando saírem estão mais bem preparados para a vida cá fora.» (Sujeito H) 
 

D.4.2. Vantagens da 

formação 

 

«A formação foi excelente para mim, foi bom para mim. Ajudou-me. Aprendi 
muita coisa, mas no momento, agora não (…) Deu-me a conhecer outro tipo de 
coisas. Também por causa das precárias. Aprendizagem também. Convívio, 
tivemos muito convívio nesse curso. Os educadores que deram esse curso também 
eram boas pessoas (…) Respeito. Aprendi a respeitar mais as pessoas. Vou falar 
como deve de ser na entrevista de emprego. O curso ajudou-me a falar com as 
pessoas, porque dantes eu não falava muito.» (Sujeito A) 
«Sim, aquilo que estava a aprender na formação era aquilo que eu queria. Aquilo 
que pensei foi o que fiz. O projecto ajudou a desenvolver a cabeça, pois a gente 
fez várias coisas. Ali só não “apanha” quem não quer (…) Um certificado…isso 
foi uma boa vantagem…já dá para mostrar qualquer coisa. Também me deram 
dinheiro quando eu saí. O convívio com os formadores e com todos. Foi tudo bom. 
Eu gostei do projecto porque estamos fechados ali, e era um pouco de liberdade. A 
gente sentia isso, basicamente quase todos (…) Enquanto pessoa mudou-me. Na 
forma de estar com as pessoas. Conhecemos pessoas de vários tipos e vamos tendo 
outra postura. Fizemos conferências em salas onde eu nunca pensei estar, a falar 
para pessoas todas engravatadas. (…) Mudámos a maneira como comunicámos, a 
nossa postura…várias coisas. Foi um projecto um pouco grande, e muitas pessoas 
mudaram a sua atitude quando estavam num sítio e depois noutro. Para alguns era 
uma oportunidade de sair lá para fora, porque estávamos todos para sair (…) 
Começámos a ir lá fora para fazer um negócio. Fomos duas vezes e começámo-
nos a sentir todos à-vontade. Foi a melhor experiência que a gente teve porque 
estávamos há muito tempo fechados e apanhar o ar lá de fora, ver tantas pessoas, 
fazer um negócio e saber que estamos a ganhar. A gente vendeu quase tudo e 
divertimo-nos. Comprámos coisas com esse dinheiro e fizemos outros projectos. 
Aquilo foi mesmo muito bom.» (Sujeito B) 
«Sim, completamente. Foi graças à formação que agora estou aqui. Antes o meu 
pai queixava-se que eu estava sempre a dormir ou ia para as festas e nunca o 
ajudava. Passei a dar mais valor a isto, porque aprendi as leis do comércio na 
formação. Fiquei com mais confiança e aprendi a ter postura atrás do balcão (…) 
Ter conhecimento a respeito do emprego por conta própria, as leis, as licenças que 
se pode tirar, o trabalho do contabilista. Teve muitas vantagens a respeito do 
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negócio. Em termos pessoais foi ter ganho a minha auto-estima.» (Sujeito C)   
«Foi a gente, nós próprios desenvolvermos um plano de negócios. Cada um fez o 
seu. E na situação em que estávamos, a gente sair lá daquilo para fora e vender ao 
público, naquela altura, gostei e acho que todos gostámos! (…) Era uma hipótese 
para a liberdade, né? (…) Viemos para a rua três vezes vender e correu bem (…) 
Acho que o plano de negócios está um trabalho bem feito e interessante. No fim 
até fizemos uma boa apresentação com slides para apresentarmos à Directora e a 
outras pessoas de fora e tudo (…) As pessoas também ficam com outros 
conhecimentos que não tínhamos, com outras ideias.» (Sujeito D) 
«Ajudou-me a não querer tanto de uma vez. O que me ensinou foi isso. Não querer 
tanto duma vez para não perder clientes. Mais vale ser razoável para ganhar o dia 
normalmente. Não pedir grandes preços e a gente ganha mais a pedir pouco e ter 
clientes (…) Foi o curso contribuir p’ra nós todos, p’ra querer criar o próprio 
negócio. E ter vontade disso. O curso foi bom, foi bem dado e fez-nos aprender, 
né? Gostei de falar com pessoas cultas e em vez de estar no pavilhão a dizer 
asneiras, estava a debater assuntos e ideias que ajuda a desenvolver cá dentro. 
Aquilo foi mesmo para aproveitar (…) Ajudou-me a desenvolver cá dentro, a 
pensar e a ter ideias sobre isto e aquilo…mas dei tanta matéria e para quê? (…) 
Até ir para o curso não tinha intuito de sair lá de dentro em condicional. Abriu-me 
novos horizontes de sair. Motivou-me e a matéria foi boa. O curso fez-me bem.» 
(Sujeito E) 
«Sei lá, acho que fez muito. Deu-me motivação. Fiquei a saber mais como era o 
negócio (…) Acho que mudei muito e estava preparada p’ra chegar à rua e mudar 
de vida, como mudei, e de trabalhar. Porque se eu não andasse nesse curso, a 
minha vida era outra. As minhas ideias eram outras (…) Tive muitas vantagens. 
Mudou a minha vida, a minha maneira de ser, o meu pensar…tudo (…) Sim, 
mudou as minhas ideias, a minha vida.» (Sujeito F)  
«A criação do projecto. A fase de desenvolvimento do projecto até terminar (…) 
Foi sempre muito bom para aprender mais coisas. A outra vantagem era a de nos 
manter ocupados durante um ano, com um convívio muito saudável entre os 
reclusos e os formadores. Contribuiu bastante para eu sair em liberdade 
condicional e também contribuiu bastante para a minha saúde mental e a dos meus 
colegas. Consegui manter-me mais calmo e ter mais esperança, porque a gente 
precisa de esperança lá dentro.» (Sujeito G) 
«Sim, a vontade por aprender mais coisas (…) Elucidou-me sobre algumas coisas 
básicas da vida. Aprendi bastantes coisas (…) Ensinou-me a gerir a minha própria 
vida. Ajuda as pessoas a mudarem de atitude, a mudarem de vida, a refazer a sua 
vida. Ajudou-me bastante a comunicar com os outros…ainda não está no ponto 
certo, mas para lá caminha. Ajudou-me a pensar de outra maneira também. 
Aprendi muitas coisas que não sabia e, preparou-me para a vida cá fora. Porque 
estava a lidar com pessoas que estavam na rua, tinha acesso à internet e não me 
sentia assim tão longe da sociedade.» (Sujeito H) 
«Sim, acho que a formação foi muito enriquecedora e deu-me uma visão de outras 
coisas que na altura nem se pensa (…) Ajudar as pessoas a criar um negócio e 
inovar numa área. Do nada ou de uma coisa banal, pode-se ter uma ideia 
inovadora e abrir um negócio. Ajuda as pessoas a pensar em negócios possíveis. O 
curso foi um escape autêntico no sentido de conseguir ultrapassar melhor o facto 
de estar preso. Apesar de estarmos sempre controlados, o facto de irmos para o 
curso fez com que houvesse um ambiente mais aberto, um ambiente diferente (…) 
Só posso dizer que tudo o que é aprendizagem traz sempre algo de bom. Na 
questão da formação achei piada a uma formadora que me dizia sempre para 
escrever, escrever. E comecei a escrever um diário e escrevi muita coisa. A 
formação contribuiu para me expressar um pouco mais a escrever, porque é um 
mal as pessoas não escreverem. Dediquei-me muito aos livros. Foi também bom o 
facto de contactar com outras pessoas de fora, pois os reclusos nem sempre têm a 
melhor atitude.» (Sujeito I) 
 

D.4.3. Sugestões de 

melhoria 

 

«Um estágio era bom. A pessoa faz o plano de negócio e não chega cá fora e já 
está. Tem de ter uma ajuda aqui fora, um acompanhamento para quem está a fazer 
o projecto.» (Sujeito B) 
«Uma bolsa no fim da formação para as pessoas poderem começar o seu negócio.» 
(Sujeito C) 
«Darem ideias para criarmos um plano de negócios com tal ideia. Porque a nossa 
ideia pode não ser compatível com os microcréditos, com os financiamentos. E se 
não for compatível que digam: -olha, escolhe outra área porque essa aí, se calhar 
não te vão dar (…) Agora…também acho que os rapazes deviam ir à rua mais 
vezes. Em vez de ser três, ser cinco. E depois eu acho que falta apoio! Toda a 
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gente saiu com o curso feito mas não houve ninguém que dissesse: “-Vai ao 
Centro de Emprego com o teu plano de negócios”. Um encaminho, né? A mim não 
me fizeram isso. Chegou à data e meteram-me cá fora e não me perguntaram mais 
nada» (Sujeito E) 
«Aprofundarem mais na última fase quando se falou dos apoios para seguir com 
os projectos p’ra frente. As pessoas deviam ser mais ajudadas.» (Sujeito G)  
«Promoverem mais cursos destes às pessoas que quisessem dentro das prisões.» 
(Sujeito H) 
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Anexo 11 – Categorização da Dimensão 3: Reinserção social e emprego 

 

E. Educação, formação e emprego (pré-categoria) 

 

Categoria - E.1. Prossecução dos estudos 

Exemplos 

«Cá fora ainda me inscrevi nas Novas Oportunidades mas como não tenho trabalho, não vou estar preso 
numa escola e estar a estudar sem dinheiro. Os meus pais estão sempre a dizer-me: “Tens é de ir trabalhar”. 
Assim, quando arranjar trabalho, estudo. Mas eu ainda estive lá, mas aqueles estudos não são como na 
escola, é diferente. Eu sei que ali em menos de três ou quatro meses me safava. Mas eu vou lá e só falo da 
minha vida, eu já não estou para isto…ou me dão trabalhos, perguntas de português para responder, ou então 
estar a falar do que fiz nestes anos…isto não é estudo. E isto foi o que me levou a sair de lá. Aquilo não é 
curso, não é nada…eu só vou lá falar da minha vida.» (Sujeito B) 
«Depois quando saí comecei o 7º ano, mas não tenho tido tempo para fazer o RVCC.» (Sujeito C) 
«Não. Já não tenho cabeça para isso.» (Sujeito D) 
«…estou a pensar continuar cá fora.» (Sujeito E) 
«Dei no 10º ano. Mas chumbei. Depois ainda estudei à noite, mas só no 1º período. Hoje em dia acho que até 
conseguia. E cheguei a pensar nisso por causa das novas oportunidades, mas o tempo é tão pouco.» (Sujeito 
G)  
«Sim, apareceu esta oportunidade deste curso de jardinagem que estou agora a tirar, que tem a duração de um 
ano e meio e que me vai dar equivalência ao 9º ano. Estou neste curso porque quero integrar-me na 
sociedade, mais do que tudo.» (Sujeito H) 
«Estou agora numa formação de instalação e reparação de computadores, há quatro meses. Vai-me dar 
equivalência ao 7º, 8º e 9º anos.» (Sujeito I) 
 

Categoria - E.2. Situação de emprego 

Subcategoria Exemplos 

E.2.1. Barreiras e 

obstáculos 

 

«Foi sair e não ter apoios.» (Sujeito A) 
«A dificuldade foi em arranjar o estabelecimento que estava muito degradado. Foi 
difícil começar de novo, porque o dinheiro dos três meses seguintes foi só para as 
obras.» (Sujeito C) 
«Não. Vieram oferecer-me emprego.» (Sujeito D) 
«Curiosamente eu pensava que ia encontrar mais. Eu pensava que quando saísse 
em liberdade fosse encontrar mais. (…) Eu achava que ia ser mais discriminado. 
Mas não aconteceu…por acaso não aconteceu tanto como eu pensava. (…) Mas 
agora há pouco tempo, nem foi na altura, foi agora já no desemprego (entrei para o 
desemprego em Julho passado) propus-me a uma oferta que vi nos jornais e estava 
a ver as coisas muito bem encaminhadinhas, era óptimo e um trabalho que eu 
gostava muito de fazer, e no final foi-me pedido, era obrigatório o registo criminal. 
E assim não dá.» (Sujeito G) 
 

E.2.2. Motivos 

facilitadores 

 

«Sim. Tomo conta do negócio do meu pai aqui na terra (…) Foi talvez o curso. 
Falei com o meu pai e disse-lhe que estava a tirar um curso e o meu pai disse que 
sendo assim, como já não tinha idade para estar no café e como eu já percebia do 
negócio, fiquei eu à frente da casa. Há dois anos que estou a explorar isto.» 
(Sujeito C) 
«Sim. Trabalho na agricultura com máquinas, por conta de outra pessoa (…) As 
pessoas sabiam que eu sabia trabalhar antes de me ter acontecido este problema e 
por isso é que me procuraram.» (Sujeito D) 
«Fui eu que me fartei de procurar. Eu sempre fui sempre um bocado furão e 
desenrascado. Já tive tantos trabalhos na vida que praticamente sei fazer tudo, 
né?» (Sujeito G) 
 

Categoria - E.3. Visão crítica da situação de desemprego 

Exemplos 

«É normal. Foi tanto tempo fechado. E agora estou há seis meses na rua…pode parecer muito tempo mas não 
é.» (Sujeito A) 
«Pela minha escolaridade e também porque não há muitas oportunidades de emprego. Dizem que há trabalho 
mas é só para uns quantos, não é para todos. Mas eu acho que a escolaridade conta muito (…) Acho que não 



 182

consigo porque penso que a escolaridade conta. Não sei se é preconceito ou outra coisa.» (Sujeito B) 
«Estou desempregado agora há três meses. Já trabalhei na construção civil e fazia uns biscates aqui e ali, p’ra 
não ficar parado, né? (…) Estou inscrito no Centro de Emprego, mas não há trabalho.» (Sujeito E)  
«Como entrou nova direcção na firma, reduziram o pessoal. Então saí há um mês com uma carta para o 
fundo de desemprego. Mas trabalhei antes.» (Sujeito F) 
«Neste momento estou no desemprego, p’ra todos os efeitos, mas a trabalhar num hospital. É um trabalho 
que arranjei através do Centro de Emprego, é um trabalho ocupacional. Tenho um contrato de um ano, em 
que o Centro de Emprego paga-me o subsídio e o hospital paga-me mais 20% do subsídio de desemprego e 
subsídios de refeições.» (Sujeito G) 
«Eu agora escolhi é fazer este curso.» (Sujeito H) 
«Primeiro a situação do país não está boa. Depois os ordenados estão baseados num ordenado mínimo 
nacional, as pessoas trabalham muitas horas e fazem tudo e mais alguma coisa.» (Sujeito I) 
 

Categoria - E.4. Concretização do plano de negócios 

Exemplos 

«Não (…) Talvez apoio, não sei. Apoio cá fora. Desde que estou aqui fora, só a minha mãe, mais ninguém 
me tem apoiado.» (Sujeito A) 
«Não (…) Era muito dinheiro em jogo. Era muito pesado.» (Sujeito B) 
«Parte está em acção, só falta um pouco mais de dinheiro para pôr o plano de negócios em acção. Quando saí 
precisava de fiador para pedir empréstimo ao banco e aí desisti. Preferi juntar o dinheiro.» (Sujeito C) 
«Não, ainda não (…) No meu caso não faltou nada. Eu tinha condições para me meter nisso.» (Sujeito D) 
«Não, não (…) Falhou eu não procurar e ninguém vir ter comigo.» (Sujeito E) 
«Não (…) Faz falta o apoio, porque há pessoas que nos olham assim…que sabe que a gente teve detida. 
Acho que sou discriminada por muita gente.» (Sujeito F) 
«Não (…) Faltou o país estar melhorzinho. Faltou apoios financeiros e oportunidades de trabalho porque, 
pronto, as coisas estão como estão né? Depois, quer dizer, também comecei a ter medo. Havia pessoas que 
estavam estabelecidas…a fecharem os seus negócios. Pessoas que já estavam como negociantes uma vida 
inteira e a irem abaixo. Eu comecei a ter um bocado de medo em estar a investir e, ao fim de seis ou sete 
meses, ter de fechar as portas e com dívidas. Eh pá…calma aí! Tenho aqui um trabalho que me pagam ao fim 
do mês certinho e direitinho, se calhar o melhor é aproveitar né?» (Sujeito G) 
«Não (…) Faltou eu ir à procura das pessoas que pudessem apostar no negócio. Mas não acreditei muito que 
eles fossem aceitar o negócio, porque despendia muito capital. Não acreditei que me facilitassem abrir essas 
portas todas. Talvez também fui um pouco negativo nessa altura. Comecei a ser positivo por outros lados e 
tentar organizar a minha vida conforme posso.» (Sujeito H) 
«Não (…)  O que me faltou foi a questão monetária. Eu não fui à procura mas não houve ninguém disponível 
para me ajudar. Sozinho é sempre complicado.» (Sujeito I) 
 

 

F. Reinserção social (pré-categoria) 

 

Categoria - F.1. Informação e apoio para a concretização do plano de negócios 

Subcategoria Exemplos 

F.1.1. DGRS 

 

«Sim, mas ninguém me disse como fazer as coisas para montar o negócio (…) Isso 
de reinserção social não foi nada. Só, de vez em quando vou a Sintra, acho que 
tem a ver com a reinserção social, mas não fazem nada de nós. Eu vou quase 
sempre, uma vez por mês. Reúno com um senhor que me pergunta se tenho 
trabalho. Mas não passa disso. Disseram-me que iam tentar arranjar-me trabalho 
mas ainda não me disseram nada.» (Sujeito A) 
«Eu saí com liberdade condicional e quando a acabei a liberdade condicional 
nunca mais entrei em contacto com a pessoa que reunia de mês a mês. 
Perguntavam acerca da nossa situação e o que estávamos a fazer. Estavam a par de 
tudo. Queriam saber se estávamos a trabalhar, mas informações não me deram 
quase nenhumas. Eu nem gostava da pessoa e não tive tanta vontade de lá ir por 
causa dela. Porque em vez de tratar das coisas, dizia-me “se pisas o risco meto-te 
lá dentro”. Eu cumpri com todos os requisitos que estavam no papel. Ok, não 
trabalhei, e ela não conseguiu arranjar. Mas de resto cumpri tudo: fui lá e inscrevi-
me no Centro de Emprego. Ela em vez de me ajudar, ameaçava. Assim, o que é 
que uma pessoa vai lá fazer? Quando as coisas não estão a correr bem vamos lá de 
mês a mês, mas se estivermos a trabalhar, vamos lá de dois em dois meses. 
Também telefonam ou vão ao meu bairro.» (Sujeito B) 
«Só falaram no RVCC. Mostrei o meu projecto mas disseram que ali não podiam 
fazer nada.» (Sujeito C) 
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«Não eu não fui, nunca fui.» (Sujeito D) 
«Sim, sim. Mas a senhora confiava em mim e em vez de perder um dia de trabalho 
e ir lá, ela dizia só p’ra telefonar.» (Sujeito E) 
«Não, nada. Nunca me deram apoio, nada. Só ia ao carimbo uma vez por mês e 
mais nada. Falei com a doutora sobre o plano mas ela dizia que não era nada com 
ela. Nunca me ajudou a procurar um emprego. É assim, metem-nos na rua e a 
gente é que vê. Não é como dizem: “- ah, as pessoas saem em liberdade e depois 
há a reinserção social”. É mentira. É uma pura mentira. Não ajudam ninguém!» 
(Sujeito F) 
«Todos os meses. E ainda continuo todos os meses. Tenho de ir às apresentações 
mensais. Mas, não funciona a reinserção social em Portugal. (…) Eu vou à 
apresentação e simplesmente vou contar à Técnica de Reinserção o que se tem 
passado.» (Sujeito G) 
«Não, saí com liberdade total. Quando saí não quiseram saber mais de mim. 
Mandaram-me para a Instituição Acompanhar, mas eu tenho uma casa alugada. 
Ainda fui lá à Instituição para ver se me ajudavam a arranjar trabalho, mas nada. O 
dever dessa gente, da segurança social é quando o recluso sai encaminhá-lo para 
instituições que ajudem a arranjar trabalho. Eu que é que fui à procura de tudo.» 
(Sujeito H) 
«Tinha uma reunião mensal com uma doutora. Acho que não cheguei a falar sobre 
o plano de negócios, porque penso que a pessoa não fosse a melhor. O contributo 
foi dado através conselhos do tipo: “- Não se entregue ao desleixo, procure 
trabalho”… mais nestas questões.» (Sujeito I) 
 

F.1.2. IEFP 

 

«Não, nada.» (Sujeito A) 
«Sim, informaram-me no Centro de Emprego. Acho que podem investir uma parte 
para o projecto e tenho de arranjar um sócio (…) No Centro de Emprego, quando 
me fui inscrever disseram-me para levar o projecto. Disseram-me o que podia 
fazer daquilo e eu pensei que era muito pesado. Uma professora de RVCC das 
Novas Oportunidades também pediu para ver e disse-me que estava bom, mas era 
preciso muito dinheiro.» (Sujeito B) 
«Não, no Centro de Emprego só arranjam trabalho para o campo e mais nada. 
Então eu que tenho três cursos de informática e o de empreendedorismo e só me 
chamam para trabalhar para a apanha da azeitona! Para isso fico aqui. Eles 
informaram dos apoios financeiros que podia pedir aos bancos.» (Sujeito C) 
«Não, não.» (Sujeito D) 
«Fui ao Centro de Emprego procurar trabalho mas não sobre o plano de negócios. 
Ninguém me informou de nada. Eu gostava de apresentar o plano de negócios a 
alguém, porque aquilo foi um ano sempre a estudar todos os dias, todos os dias...» 
(Sujeito E) 
«Nada, nada. Também não perguntei porque fui logo trabalhar e também não 
sabia. Agora sei, porque ‘tou lá inscrita. Eu já lhes disse que queria tirar um curso 
e elas disseram que me arranjavam depois de acabar o fundo de desemprego.» 
(Sujeito F)  
«Não.» (Sujeito G) 
«Não, nada.» (Sujeito H) 
«Não procurei com esse propósito, mas inscrevi-me para arranjar emprego.» 
(Sujeito I) 
 

F.1.3. Outros 

programas e apoios 

 

«Ninguém me informou de nada.» (Sujeito A) 
«Sim, a Directora do EP mandava-me documentos da Gesventure para eu 
contactar se precisasse de ajuda.» (Sujeito C)  
«Nada.» (Sujeito F) 
«Não. Se eu der início a este plano de negócios, faço o projecto e vou pedir o 
dinheiro ao banco ou ao IFADAP. Tenho mais benefícios, posso ganhar algum 
dinheiro a fundos perdidos desse investimento que fizer.» (Sujeito D) 
«Não, ninguém.» (Sujeito E) 
«Não.» (Sujeito G) 
«As pessoas da Gesventure falaram e deram uns cartões na altura para que quando 
saísse apresentar o meu negócio, mas não fui. Não apresentei o projecto a 
ninguém. Quando saí podia ter ido à procura dessa gente, mas não fui, pronto.» 
(Sujeito H) 
«Os formadores falaram muitas vezes na questão da Gesventure…para a gente 
tentar. Ainda tenho lá os cartões. Mas sabe que quando saímos da prisão somos 
confrontados com a sociedade e à partida o que é que uma pessoa pensa logo: 
recluso. Recluso…portas fechadas. Em termos profissionais isso pesa muito, se a 
pessoa souber.» (Sujeito I) 
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Categoria - F.2. Necessidade da complementaridade de apoios sociais à formação 

Exemplos 

«A formação é suficiente mas falta muita coisa. Falta de dinheiro. O espaço tem-se. Eu por mim passava a 
vida só a fazer cursos. Gosto muito de aprender.» (Sujeito A) 
«A formação não chega. É preciso apoio mas também não é só apoio. Como eu disse, não sei nada de 
restauração e hotelaria e preferia trabalhar com uma pessoa para aprender primeiro, do que estar a avançar 
para uma coisa que eu posso falhar logo. Eu não posso avançar para um projecto sem saber o que é estar lá 
dentro. Era bom que houvesse mais pessoas para ajudar quando saímos e não digo só em termos financeiros. 
Alguém que diga “procura isto ou aquilo”, porque vontade toda a gente tem, mas sozinho não dá para 
avançar.» (Sujeito B) 
«A formação ajuda muito mas não chega. Falta dinheiro e ajudas do Centro de Emprego.» (Sujeito C) 
«Em princípio a formação chega para pôr o plano de negócios em acção.» (Sujeito D) 
«Acho que fazem falta. A formação é boa, mas ajuda depois é sempre importante, né?» (Sujeito E) 
«Não, acho que as ajudas são muito importantes.» (Sujeito F) 
«Se funcionassem…claro que eram importantes. Eu agora estava aqui a recuar no tempo…eu ainda fui a 
umas reuniões muito estúpidas que havia aqui no Centro de Emprego em que eles diziam às pessoas como 
usar os apoios para a criação do próprio emprego. Eu fui lá tentar saber como é que era e como é que eu tinha 
que fazer…logo no início, antes de arranjar trabalho. Eh pá, só que aquilo…os entraves que eles punham 
eram tantos que era praticamente impossível.» (Sujeito G) 
«Esses apoios são sempre essenciais. A formação não é suficiente…se a pessoa tem a formação mas não tem 
o dinheiro para ir para a frente…tem que meter a formação no bolso. No meu caso foi assim, não ter o 
dinheiro para investir e não acreditar que financiassem tanto dinheiro.» (Sujeito H)  
«Se houvesse um apoio para abrir um negócio, evidentemente que além de o abrir iria certamente aprender 
mais qualquer coisa, modernizar o negócio, evoluir. Se a pessoa cá fora tivesse um aconselhamento, um local 
onde se pudesse dirigir seria mais fácil de alguém apostar nesse negócio. Claro que existe a Gesventure, mas 
o problema é que esta empresa ao ajudar a criar o negócio faz com que a pessoa não fique com o negócio, 
mas só a tomar conta dele. O homem da ideia fica com um ordenado e o negócio fica no nome deles. É bom 
por um lado, porque sendo um negócio de risco, se houver algum problema eles é que têm de se aguentar. É 
mau porque se o negócio tiver sucesso, eles têm o negócio na mão.» (Sujeito I) 
 

 

G. Formação, emprego e qualidade de vida (pré-categoria) 

 

Categoria - G.1. Impacto da formação (visão reflexiva) 

Subcategoria Exemplos 

G.1.1. Na 

reformulação dos 

objectivos de vida 

 

«Os meus objectivos naquela altura eram só dentro da cadeia. Só pensava nos 
objectivos dentro da cadeia, não pensava na rua. Porque depois da formação ainda 
fiquei muito tempo na cadeia…um ano. Pensava na vida cá fora, mas não pensava 
no trabalho.» (Sujeito A) 
«Sempre tive objectivos: sair, trabalhar e…tentar organizar a minha vida mas com 
trabalho. Mas durante este tempo, nada disso aconteceu. Tenho-me safado. Mas 
também tento não entrar na vida bandida. Tenho andado aqui a receber o meu 
rendimento mínimo. Continuei a ser a mesma pessoa mas com mais vontade, mais 
motivado para ter o meu negócio. Quando cheguei cá fora a motivação quebrou-se 
toda. Há dois anos que não trabalho e tenho de ouvir a minha mãe e o meu pai.» 
(Sujeito B) 
«Comecei a ter outros objectivos de vida ao meio da formação. E são os mesmos 
até hoje. O que mudou foi deixar as drogas, ser capaz de conquistar a confiança 
dos meus pais e estar onde estou, ter o que é meu e trabalhar por conta própria.» 
(Sujeito C) 
«Ganhei outras ideias. Porque eu nunca pensei em negócios de estufas e em nada 
disso. Nem em produtos biológicos…» (Sujeito D) 
«Eu antes da formação para o empreendedorismo não pensava montar um negócio. 
Nem me passava isso pela cabeça. Se chegasse cá fora e arranjasse trabalho por 
conta de outrem, como agora, já me dava por contente. Mas se puder fazer…subir 
mais um bocado e montar o próprio negócio e arriscar…chamar alguém p’ra 
trabalhar comigo também…era melhor né?» (Sujeito E) 
«Mudou eu querer trabalhar honestamente. Se não fosse a formação eu voltava 
para a mesma vida. Mas depois fui para ali e aprendi muito e disse: - não, é esta a 
vida que eu quero.» (Sujeito F) 
«O curso alterou, alterou. Deu-me um bocadinho mais de vontade de pôr a coisa 
em andamento, mais motivação de seguir p’ra frente com o projecto e com o 
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sonho que eu tinha, não é? Montar o meu próprio bar. Eu até fui mais para a 
pastelaria por causa da minha companheira e até da minha mãe e das opiniões que 
eu recolhia…que a pastelaria é uma coisa que dá sempre mais do que um bar e 
tal.» (Sujeito G)  
«Reforcei os objectivos de vida que tinha.» (Sujeito H) 
«Na perspectiva de negócio mudaram. Amanhã, se vir um negócio que pode ser 
rentável e se tiver hipótese de ficar à frente desse negócio, poderei inovar, 
trabalhar para que seja melhor. Já tenho uma perspectiva de poder evoluir nessa 
questão.» (Sujeito I) 
 

G.1.2. Na qualidade de 

vida 

«Sim, fiquei com mais conhecimentos e a qualquer altura pode mudar a minha 
vida.» (Sujeito A) 
«Contribuir para a minha qualidade de vida, não digo…eu continuo na mesma. 
Mas lá dentro contribuiu. Por acaso, contribuiu muito e de várias formas: fazemos 
coisas diferentes, estamos em grupo, estamos noutro ambiente, temos ideias, 
vamos fazer isto e aquilo. A cabeça está sempre a pensar noutras coisas e deu 
motivação estar naquele curso. Foi um projecto-piloto e…bem avançado. Eu 
gostei de estar lá.» (Sujeito B) 
«Muito mesmo. Se eu não tirasse essa formação, andava à azeitona ou estava em 
França a trabalhar. E o meu pai tinha de alugar isto a outra pessoa. Eu isolava-me 
muito. Aprendi a comunicar mais.» (Sujeito C) 
«Sim, se eu meter isso em prática e tiver sucesso, não digo que não.» (Sujeito D) 
«Sim, sim. Foi uma mais-valia.» (Sujeito E) 
«Muito, contribuiu muito! Eu vivo só p’ra trabalhar. Eu acordo de manhã e penso: 
“hoje tenho força e vou trabalhar”.» (Sujeito F) 
«Contribui sempre né? Há sempre coisas que a gente aprende que nos levam a 
pensar de outra maneira.» (Sujeito G) 
«Acho que sim.» (Sujeito H) 
«Toda a formação, seja ela qual for é boa para a minha qualidade de vida…em 
todos os aspectos. Uma das coisas que eu gosto é de falar e contactar com as 
pessoas e a formação, por vezes, ajuda. Por exemplo, eu agora estou a aprender 
qualquer coisa que não estava dentro do meu ambiente e isso já é uma maneira de 
eu, amanhã ou depois, se alguém estiver a falar desse assunto eu estou disponível 
também para falar desse assunto.» (Sujeito I) 
 
Categoria - G.2. Impacto do emprego (visão crítica) 

Subcategoria Exemplos 

G.2.1. Na qualidade de 

vida 

 

«Eu acho que quando tiver um emprego as coisas vão mudar. Acho que o emprego 
faz mudar muita coisa dentro de nós: faz crescer, faz evoluir, pensar mais em nós. 
Eu já estive a trabalhar há quatro meses atrás na Holanda, mas o trabalho não 
encaixou comigo. Acho que tenho mais capacidades.» (Sujeito A) 
«Muito mais. Isso eu sei. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos…todos me 
querem ver a trabalhar. Porque se eu trabalhei menos de um ano na minha vida, 
ainda é muito. Trabalhei um mês aqui, uma semana ali…isso não é trabalho. Sem 
trabalho não consigo fazer nada.» (Sujeito B) 
«Sim, a cem por cento. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Eu tinha dos 
meus pais tudo o que queria e estraguei a minha vida e fiquei sem nada. A agora 
tenho tudo. Ainda tenho os meus pais vivos e trabalho. A minha vida modificou-se 
muito.» (Sujeito C) 
«Sim…para iniciar sim.» (Sujeito D) 
«Sim.» (Sujeito E) 
«Sim, é bom ter um ordenado certo ao fim do mês.» (Sujeito F) 
«Claro!» (Sujeito G) 
«Sim, um emprego em tivesse um ordenado mais alto para que me consiga manter 
o mês inteiro como as outras pessoas.» (Sujeito H) 
«Sim. Tendo em conta que eu agora estou a receber um subsídio, mas se eu tivesse 
um ordenado era bem diferente. Era capaz de ter uma vida mais desafogada, uma 
vida mais capaz…pronto, uma vida diferente, em todos os aspectos.» (Sujeito I) 
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