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RESUMO 

 

A presente tese tem como finalidade apreender os sentidos e significados do desempenho da 

atividade docente num contexto peculiar ao seu desenvolvimento, designadamente o contexto 

prisional, com base num conjunto de reflexões de uma Equipa Pedagógica de professores, 

identificada como uma comunidade de prática, sobre a qual nos propusemos aprofundar o nosso 

conhecimento. Assim, e assumindo um posicionamento de observador participante, com a sua 

realização foi nosso objetivo compreender se, por via da análise do trabalho num tal meio e 

com o seu público-alvo, Estaremos confrontados com um saber profissional docente específico 

construído por estes professores em território prisional? 

Numa incursão inicial pelo universo penal, a que se seguiu a educação de adultos (em contexto 

prisional), auxiliando-nos a preparar o enfoque à temática do ensino em meio carcerário, foi 

realizada pesquisa bibliográfica sobre conhecimento/saber profissional docente (em contexto 

prisional), que compõe o marco teórico em que se sustenta a execução deste trabalho. Para a 

sua efetivação sustentámo-nos numa metodologia de pesquisa que consistiu em três etapas. 

Uma primeira assente na análise documental, realizada entre os anos letivos de 2007/08 a 

2012/13, a nos permitir um retrato sobre a instituição prisional e sobre o trabalho nesta 

desenvolvido pelos professores. Numa segunda, no início do ano letivo de 2012/13, recorrendo 

a entrevistas individuais a cinco professores integrantes da Equipa Pedagógica, com o intuito 

de consolidar um conhecimento sobre o seu percurso pessoal e profissional, de modo a melhor 

captarmos as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e 

dificuldades, e como pensam a formação contínua, nomeadamente a dirigida ao epicentro 

prisional. Por fim, numa última etapa, permitiu-nos a mediação de reuniões destes docentes, no 

mesmo ano (2012/13), seis no total (duas por período letivo), aprofundar um conhecimento 

sobre o seu trabalho na prisão, por via de momentos conjuntos de debate, reflexão, diálogo, 

troca de experiências, saberes, de aprendizagens, simultaneamente aferindo de 

alterações/manutenção de sentidos e significados com a sua prévia auscultação individual. 

Os resultados demonstraram estarmos perante a existência de algumas (dis)semelhanças entre 

práticas de ensino nos contextos escolar e prisional, da existência de um perfil de competências 

próprio e da necessidade de formação adequada para os professores nas prisões, conduzindo ao 

reconhecimento de um saber profissional docente específico construído neste contexto. 

 

Palavras-chave: sistema prisional; educação de adultos; saber profissional docente; educação 

nas prisões. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to understand the meaning and performance achievements of the 

teaching activity in a peculiar environment to its development, namely the prison context, based 

on a set of reflections of a Pedagogical Team of teachers, identified as a ‘Community of 

Practice’, on whom we intended to deepen our knowledge. Thus, by assuming the role of a 

participant observer, with its undertaking, we have aspired to know if their work in such a 

setting and with its target audience would allow us to recognise that we are confronted with a 

specific professional knowledge base for teaching built by these teachers in the prison context. 

In an initial foray into the criminal world, followed by the adult education subject (in the prison 

context), enabling us to prepare our approach to prison education, research has been carried out 

on the teacher’s professional knowledge (also in the prison context) along with bibliographical 

studies that comprise this thesis theoretical framework.  

For its effectiveness, we applied a research methodology that consisted of three stages. A first 

stage based on document analysis conducted between the school years 2007/08 to 2012/13, 

introducing us to a portrait of the prison institution and of the work developed by the teachers.  

In a second stage, starting at the beginning of the school year 2012/13, individual interviews to 

five teachers, comprising the Pedagogical Team, were conducted, with the purpose of 

consolidating knowledge on their personal and professional lives, so as to better apprehend their 

conceptions on prison education, initial training, teaching activities, challenges and difficulties, 

and on what they think of continuous training, especially the one concerning teaching in prison.  

Finally, in the last stage, meetings with these teachers held during the same school year 

(2012/13), six in total (two per school term), permitted us to deepen our knowledge on their 

work in prison, through moments of discussion, reflection, exchange of experiences, enabling 

knowledge and learning as well, and simultaneously to assess changes/maintenance of 

conceptions with their previous individual interviews. 

The results have shown that we are faced with some (dis)similarities between teaching practices 

within school and penitentiary contexts, that a particular competency profile and adequate 

teacher training in prisons are required, and these, altogether, lead us to recognise that a specific 

professional knowledge base for teaching is being built in this setting. 

 

Keywords: prison system; adult education; teacher’s professional knowledge; prison 

education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quem abre uma escola fecha uma prisão. 

Victor Hugo 

 

 

Hodiernamente, ainda muito pouco se sabe sobre a vida penitenciária. Dos parcos 

estudos existentes sobre esta matéria, a tónica prima por temáticas tão específicas quanto os 

seus autores as concebem. No que ao presente trabalho concerne, poderíamos, numa simples 

aceção, resumir a razão que nos move numa forte determinação em analisar o exercício da 

profissão docente num território tão específico e, praticamente, impenetrável pela investigação, 

como o território prisional – nas palavras da antropóloga prisional, Manuela Ivone Cunha 

(2014), um “meio fechado e coercivo” (p. 3) que dificulta “o acesso sem filtros ou barreiras de 

investigadores de terreno” (idem) –, em grande parte, motivados pela reduzida literatura 

especializada nesta área do conhecimento ou, ainda, pela limitada pesquisa académica 

produzida no âmbito das Ciências da Educação. 

Por conseguinte, e pressupondo que a Educação tem como um dos seus mais conscientes 

propósitos, por via da sua componente dialógica, «dar voz aos seus profissionais» conferindo 

legitimidade aos seus discursos, autenticando as suas experiências e ouvindo o que têm para 

dizer, importa desvelar a atividade docente desenvolvida em meio prisional, implicando, tal 

abordagem, um ‘trilhar de caminho’, que nos propomos interpretar criticamente, aferindo do 

enfrentamento de situações do quotidiano, tal como advindas do seu contexto e respetivo 

público-alvo, mormente pelos constantes desafios colocados aos professores e ao seu trabalho. 

Construindo-se em seu torno o confronto de ideias e o cotejo de debates sobre o sistema 

prisional e sobre os seus sérios problemas de funcionamento, sendo, porventura, o fenómeno 

da sobrelotação o que mais rapidamente saltará à vista, não será este, todavia, um dos seus mais 

anquilosantes, porquanto outros fatores constituirão o seu core, nomeadamente situações de 

adição; a problemática da Saúde (prisões como locais propícios ao contágio de doenças 

infecciosas); o «melting pot» de nacionalidades, etnias, estratos sociais e confissões religiosas; 

e ainda as disfuncionalidades de um sistema de reinserção social. Ademais, se a este caldo lhe 

aduzirmos as baixas qualificações académicas/profissionais, que, por norma, caracterizam a 

população reclusa, estaremos perante uma enorme pressão que se abate sobre os professores 

que, neste contexto, exercem a sua atividade. 
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Pinceladas algumas das patologias, de que padece o sistema prisional, concentraremos 

o nosso olhar na temática do trabalho docente, visto ser este o pêndulo motriz do presente estudo 

e a questão central que nos move, redesenhando o caminho à medida que formos prosseguindo 

na sua abordagem. Com efeito, e tomando como ponto de partida uma análise de caráter 

interpretativo aos aspetos que o enformam, avançaremos no sentido de auscultarmos os seus 

protagonistas, sobre o que ‘pensam, sabem e fazem’ num contexto tão específico como o 

prisional e para as potencialidades que o mesmo encerra, observando os seus reflexos numa 

vertente transformacional de «pessoalidade e profissionalidade» (Nóvoa, 2009), dirigindo o 

enfoque da nossa investigação às suas perceções sobre o «ato de ensinar» (Roldão, 2005, 2007a, 

2007b; Roldão et al., 2009) e, não menos importante, às aprendizagens concretizadas com um 

tal exercício. 

Objetivando, a presente tese, compreender o trabalho dos professores num ambiente 

peculiar ao seu desempenho, como o ambiente prisional, advém a escolha do nosso tema de 

pesquisa de fatores vários que nos fizeram enveredar por este estudo, entre os quais se salientam 

motivações de ordem pessoal, profissional e de pertinência académica, pois estamos em crer 

que, a uma melhor compreensão da função docente neste ambiente, uma análise clarificadora 

sobre as suas características, singularidades, constrangimentos e potencialidades poderá servir 

como elemento catalisador a uma mais vantajosa apreensão dos saberes produzidos por tais 

profissionais. 

Com efeito, ao realizarmos este trabalho com uma Equipa Pedagógica de professores 

que leciona num estabelecimento prisional (assunto a que nos referiremos mais adiante) 

procuramos conferir-lhe um objetivo principal assente numa questão matizadora da sua 

investigação no terreno, Estaremos confrontados com um saber profissional docente específico 

construído por estes professores em território prisional? – sendo que, e de forma a tentarmos 

uma resposta segura para uma tal indagação, arrolar-lhe-emos alguns temas (ou focos de 

pesquisa) que melhor permitirão a sua abordagem (Gall, Gall e Borg, 2003), para, a partir 

destes, procurarmos compreender: (i) as suas conceções sobre (dis)semelhanças de contextos 

da ação educativa (contexto escolar e contexto prisional); (ii) o perfil de competências exigido 

aos professores em meio carcerário; (iii) como consideram a formação contínua direcionada a 

um tal universo (prisional). 

Por fim, configuraremos o presente estudo por entre cinco estádios principais rumo à 

sua maturação, a saber: 
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 Entender o ideal penal como prática retributiva, desde os primórdios da Humanidade à 

premissa correcional contemporânea; 

 Analisar a educação de adultos (em meio prisional) com enfoque na melhoria das condições 

de (re)inserção social, profissional, económica, política e cultural do agente (recluído); 

 Discutir o conceito de saber profissional docente; 

 Compreender a perceção dos professores sobre os significados que atribuem ao seu trabalho 

no processo de construção de um saber profissional (em contexto prisional); 

 Analisar experiências de práticas que contribuam para um saber profissional específico dos 

professores em território prisional. 

 

Recorrendo a uma experiência de docência em cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA) de certificação escolar, nomeadamente em ambiente prisional, o foco na 

temática do ensino neste meio e da sua influência na construção de um saber profissional tem 

sido uma área de pesquisa que, desde a nossa inserção no terreno, nos despertou uma enorme 

curiosidade científica, sobretudo pela complexidade de situações que envolve, pelo carácter 

multidimensional de abordagens que sustenta, pela diversidade de perspetivas em análise, mas 

sobretudo, pelo desafio que assume, fazendo-nos acreditar, poder contribuir o presente trabalho 

para um maior conhecimento de práticas de educação dirigidas a um público-alvo de 

características, também ele, marcantes. 

Na verdade, partindo de um reconhecimento alargado de que o sucesso em termos de 

reinclusão na sociedade, por parte do indivíduo recluído, estará intimamente relacionado com 

o seu percurso pessoal e profissional (e também de políticas de acompanhamento pós-

libertação), destacando-se neste trajeto a formação escolar e/ou profissional, que realiza durante 

a sua passagem pela prisão, convém sublinhar o contributo dos profissionais do ensino nesta 

matéria, tendo em conta a especificidade do ambiente e seu público – a exigir-lhes uma enorme 

capacidade de resiliência ao enfrentamento de um sem-número de situações de complexidade 

real, reconheça-se, em alguns casos, com um grau de dificuldade bastante elevado. 

Com efeito, esta é uma postura, que serve como motivo de reflexão para quem trabalha 

com a população reclusa há já algum tempo e que procura que a sua relação se paute por uma 

base de confiança mútua, pois a prática tem revelado que se não nos permitirmos a um 

entendimento genuíno, dificilmente alcançaremos a possibilidade de, objetivamente, a 

compreendermos. De facto, a colaboração com outros profissionais no exercício de funções em 

ambiente carcerário, de acordo com um trabalho desenvolvido em conjunto, no âmbito de uma 
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Equipa Pedagógica em que nos inserimos1 – quer no desenho de construções curriculares, quer 

na elaboração de materiais pedagógicos, bem como nas diversas atividades (extra)curriculares 

levadas a cabo no decurso do processo de educação de reclusos-formandos, nomeadamente a 

abertura da prisão à comunidade através de jornadas de reflexão –, veio a contribuir para uma 

compreensão mais generalizada da importância de programas de formação no aumento das 

qualificações desta população, com particular enfoque na sua reinserção. 

Servem estas primeiras palavras como breve introito às «linhas mestras» que orientarão 

o presente estudo. Com efeito, à pergunta de partida que, num primeiro momento, despoletou 

a nossa curiosidade, e que, novamente, lhe somos a fazer referência – Estaremos confrontados 

com um saber profissional docente específico construído por estes professores em território 

prisional? – a esta nos dirigimos, de acordo com a pesquisa a efetuar, procurando compreender 

dinâmicas de produção de saberes e de desenvolvimento profissional dos professores, 

descrevendo e explorando todo um trabalho realizado com a população reclusa, convidando 

estes a uma reflexão aturada sobre o mesmo. 

Destarte, para o seu desenvolvimento e seguindo de perto as suas orientações, 

procederemos, de início, a uma pesquisa longitudinal à origem e evolução do sistema carcerário 

e de um ideal penal que lhe subjaz, como ponto de partida para uma análise à educação de 

adultos (em contexto prisional), discutindo, de seguida, conceptualizações sobre conhecimento 

e saberes docentes, bem como respetivas materializações no meio carcerário, focando-nos, para 

o efeito, no Estabelecimento Prisional de Bragança2 e na Equipa Pedagógica de professores que 

aqui desenvolve a sua atividade (o caso do nosso estudo), em torno da qual assentará o trabalho 

empírico a realizar. 

Discutiremos, também, ao longo do presente, o papel do professor nas suas diversas 

«personificações», designadamente de promotor de uma educação de base, de reconversão 

identitária ou de aperfeiçoamento profissional, num quadro de respostas sistémicas, de natureza 

formal, não-formal e informal, aproveitando, neste pressuposto, para dirigirmos a nossa 

investigação pela historiografia da Educação nas Prisões (EnP), tanto no sentido em como esta 

é escrita (no seguimento de uma perspetiva narratológica), como no sentido em que, fruto da 

intervenção do educador, é descrita (numa perspetiva teórica e metodológica). Por esta via, 

objetiva o presente estudo lançar um olhar penetrante sobre o exercício da profissão docente 

em meio prisional e da sua influência na construção de um saber profissional próprio, que o 

                                                           
1 O autor da presente tese é docente do quadro de zona pedagógica de nomeação definitiva, do grupo de recrutamento – 330 (Inglês). 
2 Recorreremos à sigla EP de Bragança ou simplesmente EP (Estabelecimento Prisional) sempre que a semântica a tal nos aconselhar. 
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distinga de um desenvolvido em território escolar alicerçado em matrizes e normas de 

funcionamento relativas ao sistema regular de ensino.3 

Relativamente à metodologia a empregar, e de acordo com a nossa experiência, 

conhecimento do contexto e grupo-alvo a estudar, (i) para além da análise documental atinente 

– que nos permitirá, num primeiro ensaio, intrincarmos pelo universo prisional e pelas matérias 

que irão enformar o design do trabalho empírico, acompanhando-o na sua evolução –; (ii) será 

efetuada uma entrevista a cada um destes professores, com o intuito de consolidarmos um 

conhecimento da sua história pessoal, académica e profissional, de modo a melhor 

compreendermos as suas conceções sobre contextos de ensino, a sua ação educativa, os seus 

desafios e dificuldades, o perfil de competências necessário ao seu exercício nas prisões e como 

pensam a formação contínua, nomeadamente a dirigida ao epicentro prisional; (iii) passando, 

de seguida, para a realização de reuniões conjuntas com enfoque em temáticas subjacentes à 

questão de partida, sobre as quais foram, de igual modo, e anteriormente inquiridos, só que, 

desta vez, um tal exercício será efetivado em grupo, objetivando, com esta estratégia, aferir dos 

efeitos que uma participação simultânea destes docentes poderá representar para uma 

consolidação/alteração de posicionamentos previamente assumidos. 

Todas estas (entrevistas e reuniões) serão gravadas, transcritas, os seus episódios mais 

marcantes selecionados e transformados em dados de trabalho, de acordo com uma análise de 

conteúdo a efetuar (Vala, 1990; Bardin, 1995), através da qual se objetivará compreender as 

interações estabelecidas no âmbito das temáticas em discussão, promovendo-se a ampliação de 

sentidos e significados consubstanciada em procedimentos introspetivos (Loureiro, 2006), 

reflexo de uma praxis em território carcerário, para além de uma apreciação ao respetivo 

impacto a nível pessoal e profissional destes docentes no desenvolvimento da EnP (Paup, 1995; 

Vieira, 2008). 

O presente estudo pretende, assim, envolver o professor como protagonista no processo 

de reeducação do recluso-formando, partindo da compreensão de conceitos e de processos 

assentes em modelos conceptuais e práticas de educação adaptadas ao público a que se destinam 

e às características do meio em que se inserem. Com efeito, o seu objetivo primacial será o de 

                                                           
3 Consideramos neste trabalho ‘sistema regular de ensino’, seguindo o entendimento de Nóvoa (1995), para nos dirigirmos ao efetivado em 

estabelecimentos educativos que “legitimam um saber produzido (…), que veicula uma conceção dos professores centrada na difusão e na 

transmissão de conhecimentos” (p. 16), ou, então, num posicionamento mais crítico, tal como assumido por Alonso (1998), citando Alonso 
(1994b), de instituições em que se observam, ainda, “resquícios de uma conceção estática e compartimentada do conhecimento e da 

aprendizagem, entendida como acumulação passiva, linear e individualista de conhecimentos, em que predomina a função instrutiva em face 

à formação integral, dando prioridade aos conteúdos conceptuais e factuais, em detrimento dos procedimentais e atitudinais e em que as 
aprendizagens académicas são desligadas das aprendizagens experienciais, com a consequente falta de significatividade e funcionalidade” (p. 

163). 
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apreender, compreendendo descrevendo e interpretando, metodologias, abordagens e 

posicionamentos de quem leciona numa prisão, pela influência que este meio e respetivo 

público-alvo representam na construção de um saber profissional, através de procedimentos 

reflexivos, seguidos de debate e de discussão, proporcionados em vários encontros deste grupo 

de docentes, relacionando-se no seio de uma «comunidade de prática» (Wenger, 2006), tal 

como consideramos os processos em que se embasará o seu trabalho, a troca de experiências, 

as aprendizagens, a partilha e produção de (novos) saberes, sustentáculo do funcionamento da 

Equipa Pedagógica em que se integram. 

Partindo da ação e da reflexão sobre a ação educativa (Schön, 1983, 1995), 

ambicionaremos incentivar a que os participantes no nosso estudo procedam a um conjunto de 

ponderações críticas sobre as suas práticas, questionando os fundamentos e pressupostos em 

que assentam os seus saberes, o sentido e os significados que lhes atribuem, tomando em linha 

de conta no seu decurso: processos de apreensão da ontologia prisional e relações estabelecidas 

com a sua comunidade (i); o seu contributo para o aumento de competências académicas dos 

reclusos-formandos (ii); de aferição à capacidade de resiliência destes educadores a situações 

de complexidade vária, de características únicas e de natureza diversa (iii); bem como, 

necessidades de formação ao exercício da atividade docente num tal contexto (iv). 

Para uma melhor compreensão da sua efetivação, começaremos pelo prelúdio da nossa 

narrativa. Assim, recuaremos ao ano letivo de 2007/08, quando, pela primeira vez, iniciámos 

funções num estabelecimento prisional, no caso em apreço, no EP de Bragança, local em que 

lecionam os docentes participantes na nossa investigação. Perante as dificuldades com que nos 

deparámos no começo, face aos desafios que se foram colocando, decidimos agora relatar a 

nossa ‘aventura’, bem como dos nossos professores neste contexto, compondo, para o efeito, o 

presente estudo, através do qual reportaremos todo um trabalho desenvolvido que se prolongou 

a 2012/13. 

Quanto ao seu desenvolvimento, somos, todavia, a registar, uma alteração inicial, que 

se prendeu, fundamentalmente, com o objeto de estudo. Destarte, e pese embora tenhamos, 

primeiramente pensado, conjuntamente com um espaço de análise a dedicar ao trabalho dos 

professores, consagrar no mesmo, especial atenção aos reclusos-formandos – tendo, para o 

efeito, sob a forma de projeto de tese, intitulado este de: “A Educação e Formação de Adultos 

em Contexto Prisional: um estudo de caso”, para o qual solicitámos autorização para a sua 

realização à, então, Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), autorização essa que nos 

foi concedida (cf. anexo 1), – acabámos por, já no decurso da sua concretização no terreno, 
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optar por nos dedicarmos em exclusivo ao trabalho desenvolvido pelos professores nesta área 

(um campo, em nossa opinião, por explorar na investigação em Portugal), dada a multiplicidade 

e a relevância de temáticas a este adjacentes, entre as quais se incluem, obviamente, os reclusos-

formandos, para além da necessidade de adaptação da educação de adultos (EA) em EnP; da 

inexistência de formação adequada para o exercício docente em contexto prisional; do choque 

de culturas enfrentado por estes professores nas prisões; de um espírito de missão necessário a 

estes profissionais; da prisão como espaço singular de desenvolvimento profissional; da 

necessidade de reconhecimento e de valorização socioprofissional destes docentes; entre muitas 

outras, que ocuparão a nossa objetiva ao longo do presente estudo, não antecipando, por ora, a 

sua discussão, e que influenciaram, sobremaneira, a nossa decisão sobre esta matéria. 

Por conseguinte, ao termos escolhido enveredar por uma tal (entusiasmante) linha de 

investigação, o próprio título inicial acabou por sofrer alterações, sendo-lhe conferida a 

designação atual, A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional 

Docente em Contexto Prisional. 

Desta forma, a «curiosidade aguça o engenho» o que, pese embora a adaptação, a 

utilização de uma tal máxima revela-se-nos adequada à empreitada que, entretanto, decidimos 

tomar em mãos, não fechando, por isso, a porta a um seu aprofundamento. Com efeito, vimo-

nos perante o desafio de apresentar um trabalho que, grosso modo, retratasse o caminho na 

construção e no desenvolvimento de um saber profissional, partindo de uma análise dirigida a 

um corpo específico de docentes desenvolvendo a sua atividade num estabelecimento prisional. 

Na verdade, a colaboração com estes, no âmbito da Equipa Pedagógica iniciada a partir do ano 

letivo de 2007/08, que se prolongou até 2012/13, sendo que alguns destes detinham já larga 

experiência de ensino neste contexto, nomeadamente no Ensino Recorrente, foi decisiva para 

uma melhor apreensão da realidade em estudo. 

Por outro lado, e no que a uma preparação pessoal, profissional e académica prévia para 

a elaboração deste trabalho concerne, somos a referir que, por termos realizado a nossa 

dissertação de mestrado com uma primeira aproximação ao tema da formação contínua de 

docentes, na qual analisámos o modelo conceptual ‘teórico-prático’ que a enforma, e sobre o 

qual tem assentado o desenvolvimento profissional de educadores e professores, mormente nas 

duas últimas décadas,4 e por termos colaborado, durante vários anos, com várias universidades 

nacionais na formação inicial de professores, nomeadamente na orientação de estágios 

                                                           
4 Cf. Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro), atualmente regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
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pedagógicos, bem como com o Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, na lecionação da unidade curricular de “Observação de 

Contextos e Ambientes Educativos”, do Mestrado em Ensino, encontramo-nos neste trabalho 

atentos à problemática da construção e do desenvolvimento de um saber profissional, partindo 

de uma análise dirigida a um corpo específico de docentes que desenvolve a sua atividade em 

território prisional, um local, em abono da verdade, de não muito fácil acesso ao olhar e 

investigação científicas.  

Estamos, por isso, em crer que a formação académica, em conjunto com a atividade 

profissional desenvolvida ao longo dos últimos anos, tem influenciado, de forma decisiva, a 

nossa perspetiva teórica e analítica sobre o «domínio de saberes» e a «prática docente». 

Infelizmente, a escassez de estudos desenvolvidos na área do ensino nas prisões, bem como do 

trabalho dos seus profissionais não possibilita, ainda, um conhecimento muito apurado sobre a 

natureza e o tipo de desafios que o exercício desta atividade poderão permitir. 

Pese embora cientes das suas limitações – a sua natureza metodológica, estudo de caso, 

limitativa da sua amplitude (mas não da validade dos seus resultados); a bibliografia escassa 

sobre matéria de prática docente nas prisões, a obrigar-nos a recorrer a outros pontos do globo 

(o que, de certa forma, veio enriquecer, o nosso trabalho pela confrontação que permitiu com a 

realidade prisional portuguesa); o espaço carcerário com características próprias, prevalecendo 

regulamentos de segurança sobre toda e qualquer investigação, limitando esta nos seus intentos 

descritivo-exploratórios; o nosso papel na investigação, observador participante, não obstante, 

com um conhecimento do terreno e dos seus atores mais facilitado visto «estarmos dentro», 

reconhecemos poder envolver um viés involuntário, nomeadamente ao atribuir a determinadas 

matérias da investigação maior importância do que estas efetivamente terão (sendo o seu 

inverso igualmente plausível), um risco que decidimos correr, sabendo ser esta a única opção 

que, no momento em que nos lançámos à realização deste trabalho, tínhamos em mãos; – 

fazemos, no entanto, votos para que a presente tese se apresente a uma comunidade científica 

ávida de conhecimento nesta área como um contributo válido, nomeadamente a todos quantos 

pretendam dar continuidade a uma tal linha de investigação. 

 

Quanto à apresentação deste estudo, começamos no primeiro capítulo, intitulado “Ideal 

Penal – uma narrativa escorciva”, por lançar um olhar diacrónico sobre o ‘constructo penal’, 

optando por enveredar por uma estrutura cronológica relacionada com os períodos que servem 

de referência à história da humanidade, designadamente Antiguidade, Idade Média, Idade 
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Moderna e Idade Contemporânea, baseando-nos, para o efeito, em Caldeira (2009), e tomando 

por base um “cenário no qual a teoria da pena se desenvolveu” (p. 259). Por estarmos convictos 

de que tal segmentação nos permitirá uma mais objetiva compreensão da sua evolução à 

atualidade, servir-nos-á, este mesmo enquadramento, para procedermos à sua organização em 

quatro secções, ao longo das quais procuraremos discutir os seus principais elementos 

caracterizadores. 

Assim, numa primeira secção, que dedicaremos à Idade Antiga, servir-nos-emos de uma 

revisão bibliográfica, a que antecipadamente nos submetemos, de forma a perscrutar o regime 

penal vigente neste período. Serão, desta forma, por nós analisadas, de entre outras, civilizações 

como a babilónica, hebraica, hindu, grega, romana, como fazendo parte de uma chamada inicial 

ao presente estudo, de modo a examinarmos, nomeadamente a reciprocidade 

criminal/sancionatória emanada da ‘Lei de Talião’, simultaneamente mapeando loci e, nestes, 

espaços onde ocorreram práticas de encarceramento e de punição. 

Prosseguindo na análise, numa segunda secção deter-nos-emos sobre a Idade Média e 

nas suas principais manifestações cominatórias. Acompanhando as invasões bárbaras pelo 

continente europeu, assistiremos ao entrincheiramento da Europa em enclaves feudais e à opção 

por castelos, fortalezas, masmorras, como locais destinados ao encarceramento de seres 

humanos. Paralelamente olharemos, com especial atenção, para a ascensão do Cristianismo e 

para a institucionalização do seu preceituado jurídico, o Direito Canónico, como dispositivo 

regulador das relações entre fiéis e a Igreja Católica, não descurando a assunção, por parte desta 

instituição, de um, cada vez maior, poder de intervenção nos Estados. Ainda, neste ponto 

confrontaremos os mandamentos cristãos com as (in)congruências de um regime inquisitivo, 

assistindo ao estabelecimento de um sistema penitenciário no seu seio. 

No período da Idade Moderna, a que dedicaremos a terceira secção deste capítulo, 

analisaremos as consequências do fim do regime feudal, sobretudo o aumento da população 

europeia e a sua forte concentração em polos urbanos, relacionando um tal sucedimento com 

decorrentes fenómenos de mendicância, libertinagem e ociosidade. De igual modo, veremos 

como o ataque encetado à Igreja, sob a forma de ‘protesto’ pelo progressivo distanciamento de 

origens doutrinárias e de práticas cristãs, e de um novo enquadramento do homem no centro da 

disputa religiosa, como construtor de riqueza pelo trabalho, farão deste um apoiante 

incondicional do regime mercantil e um fervoroso combatente da pobreza e da indolência. Neste 

ínterim, assistiremos a como a descoberta de novos mundos e, consequentemente, de novos 

mercados – a demandarem maior capacidade produtiva e esta, por sua vez, a ver-se coarctada 
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de braços de trabalho –, irá fazer com que Estados, respaldados num novo arquétipo penal, 

reajam em força recorrendo ao aprisionamento massivo em casas de trabalho e correção, ou 

condenando às galés e ao degredo, todos quantos se recusem a contribuir para o progresso 

económico e social comum. 

Finalmente, uma última secção será dedicada à Idade Contemporânea, que dividiremos 

em duas partes. Uma primeira a ser preenchida por influxos iluministas que adentrarão o 

cárcere, sustentados nos ideais revolucionários provindos da Revolução Francesa, dos reflexos 

da independência dos Estados Unidos da América e do estatuído na sua carta constitucional, 

entre outros, que, no seu conjunto, provocarão uma rotura com práticas arbitrárias e cruéis e 

obrigarão a uma reforma profunda da doutrina penal, com reflexos na administração e 

funcionamento do próprio sistema prisional, um pouco por toda a parte. Compondo o cenário, 

traremos à colação os contributos de Beccaria, Howard e Bentham, acompanhando o trabalho 

desenvolvido por tão importantes reformistas nas áreas penal e prisional, analisando as suas 

influências na implantação de sistemas penitenciários, mormente do regime de progressividade, 

em que estes passaram a assentar desde então. 

Concluiremos, esta secção, e capítulo, com uma última parte a ser dedicada ao sistema 

prisional português, onde aquilataremos de toda a sua evolução nesta matéria, nomeadamente 

das influências recebidas na elaboração da legislação penal e, em consequência, das diversas 

reformas do sistema prisional, por esta promovidas. Com efeito, concentraremos o nosso olhar 

na organização jurídica e na execução das penas privativas da liberdade, focalizando-nos em 

vários diplomas que foram escrevendo a sua evolução ao longo dos tempos, iniciando, o nosso 

percurso, pelas Ordenações até lograrmos a última reforma do sistema prisional (Lei n.º 

115/2009, de 12 de outubro), na qual se fundamenta o, atual, Código da Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade,5 com posterior regulamentação a cargo do Regulamento 

Geral dos Estabelecimentos Prisionais.6 

Relativamente ao segundo capítulo, “A Educação e Formação de Adultos (em Contexto 

Prisional)”, e seguindo idêntico modus operandi do anterior, dividiremos este igualmente em 

duas partes, que, por sua vez, se subdividirão em idêntico número de secções. Assim, na 

primeira secção da primeira parte, percorreremos o campo conceptual adstrito à educação de 

adultos, discutindo as ressignificações, que, mormente a partir da segunda metade do último 

                                                           
5 Fruto de algumas alterações introduzidas, este diploma (já na sua 4ª versão) encontra-se, atualmente, representado na Lei n.º 21/2013, de 21 
de fevereiro. 
6 Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de abril. 
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século, designadamente sob a égide da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a esta foram sendo aportadas. 

Convidando alguns autores para a discussão, interpretaremos a relação ‘educação e 

formação’, num contexto de adaptação ao quotidiano das sociedades e dos seus povos, 

destacando-se, entre esta, áreas como educação, cultura, cidadania, analisando a sua 

intervenção na realidade laboral, com a tónica na aquisição/desenvolvimento de competências 

profissionais, e sua relevância em termos de empregabilidade e de competitividade de pessoas 

e empresas, num mercado globalizado e em constante evolução. 

Cientes da profusão do conhecimento na dinâmica de desenvolvimento dos Estados e 

respetivas sociedades, fatores como a religião influirão na escolha da nossa análise por entre 

meandros do período moderno. Destarte, e propositadamente recuando no tempo, de modo a 

atentarmos na invenção da imprensa em finais do séc. XV e na possibilidade, então criada, de 

maior profusão e celeridade na difusão do conhecimento, examinaremos o modo como a Igreja 

tomará a dianteira nesta matéria, adaptando-se à máquina como veículo prioritário para a 

divulgação da sua mensagem. 

Neste diapasão, tomaremos como pano de fundo o exemplo anglo-saxónico e a instrução 

religiosa através da Bíblia, num caminho trilhado pela conquista de fiéis na doutrina, com o 

‘livro sagrado’ a servir, igualmente, de recurso didático à sua instrução nas primeiras letras. 

Com a tradução do Latim para a língua nativa e com a sua impressão numa vasta quantidade de 

exemplares, observaremos como se processará o milagre da multiplicação de alfabetizados nas 

ilhas britânicas. 

Nestas permaneceremos até confirmarmos a consolidação da revolução industrial, para 

aqui testemunharmos a forma como se organizaram os seus protagonistas. Da instrução pela 

religião à necessidade de formação das classes trabalhadoras, constataremos como os setores 

industrial, financeiro e intelectual, lado a lado, irão promover o surgimento dos Mechanics’ 

Institutes com vista ao apetrechamento académico-profissional de uma mão de obra, 

almejadamente, eficiente e eficaz, de modo a acompanhar uma economia em franca expansão, 

tal como concentrada em critérios de inovação, de competitividade e de necessidade de 

colocação dos seus produtos no mercado. Do capitalismo à aposta na instrução e desta a um 

maior retorno financeiro, far-se-á a nossa narrativa pelo modelo de instrução implementado no 

Reino Unido, como também em idênticas representações pelas suas (ex)possessões além-mar, 

concluindo a nossa circum-navegação com o regresso ao velho continente e a uma averiguação 

do ‘estado da arte’ em alguns países. 



Introdução 

 

 

12 

De seguida, e numa segunda secção, ocupar-nos-emos da realidade portuguesa e da 

importância que à educação de adultos incumbiu num âmbito mais alargado de educação 

nacional, iniciando a nossa diacronia no final do séc. XIX, para (e em simultâneo ao estertor da 

monarquia), registarmos como movimentos oriundos da sociedade civil tomaram em mãos a 

responsabilidade no combate a uma (confrangedora) taxa de analfabetismo, evidenciada por um 

país, secularmente, devotado à religiosidade em detrimento da escolarização do seu povo. Com 

efeito, apresentando uma percentagem de 78% de analfabetos na viragem para o século XX 

(Teodoro, 1999, citando Reis, 1993b), veremos como movimentos sociais, substituindo-se ao 

Estado, tentarão combater o enorme atraso em que a nação se encontrava, colocando em prática 

ações que visarão levar a instrução a todos, onde quer que estes se encontrem, nomeadamente 

nos territórios continental, insular e colonial. 

Imbuídos de um espírito republicano e guiados pelo escol intelectual da época 

entroncaremos nas Universidades Populares, para nestas atestarmos da instrução dirigida, em 

particular, às classes trabalhadoras, sobre matérias do quotidiano socioprofissional, como 

também em diversos campos do saber, visando a modernização de Portugal pela aposta na 

formação de uma classe consciente e participativa, com capacidade de intervenção e decisão 

em áreas de relevo para o seu futuro. Em simultâneo, atentaremos nas preocupações dos seus 

ideólogos em retirar o país do fosso cultural em que este residia, restituindo-lhe a grandeza 

perdida e promovendo a rotura com dinâmicas do passado responsáveis pelo seu atraso e 

progressiva perda de protagonismo a nível internacional. 

Com a instauração da República (1910) observaremos como uma jovem democracia 

forte nos princípios, pese embora naïve nas suas ações, sucumbirá perante o peso da realidade 

da governação do país. Como uma história interminável, que infelizmente tem acompanhado o 

decurso da nossa História, testemunharemos como um Estado atormentado pela incapacidade 

política em resolver a grave situação económico-financeira verificada no final do primeiro 

quartel do séc. XX, abdicará da sua liberdade em troca de um sistema político ditatorial, com o 

primeiro golpe (militar) a ser desferido em 1926, somente resgatando esta, quase, meio século 

depois (1974). 

Durante o regime imposto por Salazar, veremos como se salvarão as finanças do país à 

custa de um angustiante empobrecimento cultural generalizado. Acompanhados pelo ‘fado’ do 

regime, no que em matéria de Educação diz respeito, registaremos uma licença de saída 

jurisdicional (pese embora de curta duração) das malhas da ditadura, por parte de um programa 

de EA, integrado num plano mais vasto de educação nacional (1952-1956), que, não obstante 
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os laivos de benevolência do ‘juiz da nação’ e os resultados alcançados, pouco mais significará 

que uma gota no vasto oceano da ignorância a que esta havia, há muito, sido condenada.7 

Sucumbida a ditadura, assistiremos a como um povo saído de um longo ciclo de 

reclusão (intelectual), num primeiro assalto, tomará em mãos programas de educação de 

adultos organizando-se em movimentos populares espontâneos, devolvendo, porém, no final da 

‘década revolucionária’, a responsabilidade da sua organização, de volta, ao Estado. Na sua 

sequência assistiremos à implementação de alguns programas dirigidos à EA, analisando, entre 

outras concretizações, a sua inscrição na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), aí tomando 

nota das suas manifestações, nomeadamente sob a forma de educação extraescolar e ensino 

recorrente, que nos acompanharão até ao dealbar do século XXI, a partir do qual seguiremos, 

com particular atenção, uma nova oportunidade a ser-lhe concedida sob a forma de programas 

EFA. 

Na segunda parte deste capítulo, virar-se-á o escopo da nossa investigação para uma 

análise a efetuar à EA em contexto prisional. Assim, procederemos, numa primeira secção, a 

um olhar sobre a temática da educação nas prisões começando por percorrer o seu campo 

conceptual, estratégia, para a qual contaremos com a colaboração de alguns autores, que nos 

ajudarão a uma intromissão pelo epicentro prisional, de modo a neste aferirmos de 

transfigurações da EA em EnP. A um tal desiderato, não somente levaremos em linha de conta 

o locus e o seu público-alvo, como também atentarmos no contributo desta última (EnP) para a 

reinserção social do indivíduo recluído. De seguida, e de modo a analisarmos a sua 

concretização no tempo, embarcaremos numa viagem rumo ao ‘Novo Mundo’ para, em meados 

do séc. XVIII, e concomitantemente com a formação do sistema penitenciário, testemunharmos, 

uma vez mais, práticas de educação a comando da religião. Do papel primaz na instrução dos 

presos, veremos a sua história ser escrita pela Bíblia, assumindo-se também aqui o ‘livro 

sagrado’ como recurso didático fundamental na arregimentação de fiéis, permitindo a instrução 

nas primeiras letras uma efetiva redenção pela palavra de Deus. 

De igual modo, analisaremos como a temática da EnP virá a provocar divisões entre 

estados de alma, pois, se por um lado, com reclusos instruídos o bem-estar e a paz social 

podiam, mais facilmente, ser alcançados, por outro, maior instrução possibilitar-lhes-ia o 

aperfeiçoamento na arte do crime. Destarte, e após perscrutarmos o pulsar social nesta matéria, 

conduziremos a nossa análise pelo surgimento dos primeiros reformatórios de jovens-adultos, 

                                                           
7 Assinala-se o facto de, no início da década de 1970, se verificar, ainda, uma taxa de 25.6% de analfabetismo entre a população portuguesa 

(Capucha, 2013). 
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ao longo dos quais atentaremos nos programas de tratamento prisional aí instituídos, com 

enfoque para o papel da EnP na sua regeneração. 

Assim, iniciaremos o nosso percurso por Elmira (EUA), em finais da centúria de 

oitocentos, dirigindo-nos, de seguida, a Borstal (Inglaterra), já no início do séc. XX, para, a 

partir desta, percorrermos similares instituições, que, entretanto, foram surgindo no continente 

europeu. Servindo tais (instituições) como pontos cardiais à nossa análise, veremos como daqui 

se retirarão importantes ensinamentos para aplicação em outros estabelecimentos prisionais, 

nomeadamente em reclusos adultos. De facto, ocupando lugar de destaque nas agendas de 

várias organizações internacionais nesta área, nomeadamente Organização das Nações Unidas 

(ONU) e Conselho da Europa, comprovaremos como sobre a EnP serão destinadas 

recomendações aos seus Estados-membros para aplicação pelos respetivos estabelecimentos 

prisionais. 

Por fim, numa última secção deste capítulo retornaremos a Portugal para analisarmos a 

temática da educação nas prisões no nosso país. Acompanhando a sua diacronia ao longo do 

séc. XIX, atentaremos nos obstáculos que foram surgindo à sua implementação, porquanto 

dificuldades maiores, tais como atinentes à própria organização e funcionamento do sistema 

prisional, se assumirão como suficientemente anquilosantes a uma tal efetivação. Todavia, 

alguns exemplos não nos coibiremos de registar, tendo em conta que se posicionarão como 

precursores na introdução da EnP nas cadeias nacionais, surgindo as principais urbes do país 

como pontos de referência nesta matéria e como fio condutor da nossa investigação ao período 

do Estado Novo, numa primeira etapa, e à Prisão-Escola de Leiria, com particular enfoque numa 

segunda. 

De um exemplo tardio de surgimento de um reformatório de jovens-adultos no 

panorama internacional servirá a sua abordagem o duplo propósito de compararmos práticas de 

tratamento prisional, mormente de EnP nesta seguidas, com procedimentos similares em 

instituições estrangeiras, como também, e tendo por base a Reforma Prisional de 1936, de uma 

análise às suas orientações e principais concretizações, no decurso do regime salazarista. 

Com o advento da democracia em 1974, veremos como a Reforma Prisional de 1979 

conduzirá a uma abertura da instituição prisional ao Ministério da Educação, passando este a 

assumir a responsabilidade na condução de programas de EnP. Tal como a organização e 

funcionamento da EA, fora dos muros da prisão, confirmaremos como programas de educação 

dirigidos à população reclusa se nortearão por recomendações de instâncias internacionais nesta 

matéria. Com efeito, e reportando-nos à década de 80, atentaremos num caminho percorrido 
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pela EnP, em ordem a contemplar os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, 

numa primeira fase, com primazia para a modalidade de ensino recorrente, para, mais 

recentemente, virem confirmar as ações EFA a sua liderança. 

O terceiro capítulo, “A Construção de um Saber Profissional Docente (em Contexto 

Prisional)”, que dividiremos em duas metades, envereda, numa primeira, pela apresentação e 

análise de um cenário epistemológico, tal como configurador da temática do conhecimento que 

compreende o professor e o ensino no centro de uma praxis educativa. Ao longo desta, serão 

explicitados os quadros de referência que confluem ao tema em estudo, nomeadamente pela 

apresentação e discussão dos campos conceptuais de ‘conhecimento’ e ‘saber’, procurando 

captar e interpretar respetivos espaços de intervenção. Buscando na Filosofia e nos pensadores 

helénicos o que a Linguística se revela incapaz de trazer para o debate, a estes aportaremos os 

arquétipos de ‘verdade’ e ‘realidade’, cuja interação concorre para muito daquilo que se 

considera que os professores pensam, fazem e aprendem nos seus locais de trabalho e aos quais 

consignaremos a nossa orientação pela primazia do ‘saber’. 

Neste quadro veremos como o objetivo de agregação de professores num coletivo 

organizacional, tal como sucede com demais ordens profissionais, poderá potenciar um 

reconhecimento social almejado pela classe. Com efeito, aferiremos da forma como 

profissionais ao serviço de uma organização, imbuídos de um mesmo interesse num mesmo 

assunto, se predispõem a colaborar em conjunto, trocando saberes, adquiridos experienciais e 

metodologias de trabalho, refletindo e atuando em conformidade sobre determinadas 

situações/problemas desta advindos. De um conhecimento situativo, tal como 

contextualizadamente construído em ação e, por isso, gerador de novos saberes, a participação 

de tais elementos torna-se tão primordial, quanto a sua agremiação em «comunidades de 

prática» contribui para o sucesso das soluções encontradas e, em consequência, legitimadoras 

de um corpus profissional. 

Prosseguindo rumo à construção de um saber profissional dos professores, assistiremos 

a como o conceito de ‘desenvolvimento profissional’ objetiva minimizar os efeitos de uma 

visão entrópica de ‘formação contínua’, considerando estes como sujeitos ativos num processo 

gradual e sustentado de crescimento (profissional). Contudo, a um campo lexical tão 

entusiasmantemente complexo, elegeremos à categoria de neologismo a palavra «profissor», de 

modo a, do seu brainstorming, retirarmos termos como ‘profissão’, ‘profissionalização’ e 

‘profissionalidade’, para, por via da sua caracterização, nos servirem de guias numa caminhada 

rumo a um conceito de ‘saber profissional docente’, porventura específico, no caso dos 
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professores em contexto prisional (questão de partida que colocámos no lançamento deste 

trabalho e a que procuraremos responder com a sua efetivação). 

Aqui chegados, atentaremos como, embasados num diálogo «teoria/prática», estes se 

constituem. Para o efeito, traremos à colação autores vários, de modo a, através das suas 

propostas, nos permitirem debater um conhecimento teórico (formal, científico, racional-

técnico) de base positivista, por um lado, e um conhecimento prático (tácito, pessoal e não 

sistemático, construído a partir da ação e do atinente movimento reflexivo) numa perspetiva 

interpretativa, por outro, connosco palmilhando um percurso que nos conduzirá até aos seus 

domínios. 

Alcançado, por fim, o seu pináculo, invocaremos Shulman (1986, 1987) para, em 

matéria de domínios do conhecimento, nos esclarecer sobre os tipos de conhecimento-base e 

respetivas formas de organização, acompanhando a receção das suas propostas no seio da 

comunidade científica, nomeadamente perscrutando a sua evolução desde uma relação 

individual, com estes mantida de início, a um seu reposicionamento numa «comunidade de 

aprendizagem» com que, posteriormente, passará a enquadrar a classe docente (Shulman e 

Shulman, 2004). 

No que concerne a segunda metade deste capítulo, dirigir-nos-emos ao epicentro 

prisional para neste analisar a sua influência na construção de um saber profissional dos 

professores. Para o efeito, procederemos a uma revisão da literatura concernente, nacional e 

estrangeira, que nos permitirá identificar as principais características que concorrem para a 

definição de um campo conceptual enformador do trabalho, dos saberes experienciais e das 

aprendizagens concretizadas por estes profissionais. Elegendo, para tal, três indicadores de 

referência à nossa leitura (1) Professores, (2) Reclusos (3) Escola (na prisão), procuraremos, na 

sua intersecção, confrontar a relevância das temáticas que nestes se inscrevem e que sustentam 

a nossa descrição das dificuldades/potencialidades evidenciadas pela EnP, no quadro da sua 

importância para a reinserção na sociedade da população a que se destina. 

Por conseguinte, iniciando uma primeira abordagem pela atinente produção nacional, 

procuraremos, de seguida, aferir da (in)existência de iguais realidades em outros pontos da 

geografia terrestre, para onde partiremos de seguida, elegendo o continente americano, 

mormente as terras de Vera Cruz, num primeiro momento, não propriamente por motivos de 

afinidade cultural e linguística, mas sobretudo pela sua representatividade no sistema prisional 

a nível mundial, subindo, depois, na escala cartográfica em direção a norte, aos EUA, primeiro, 

e ao Canadá, depois, como principais posições de acesso à realidade anglo-saxónica, e através 
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desta regressarmos de volta ao velho continente, para junto de Inglaterra e País de Gales, 

darmos por concluída a nossa análise nesta matéria. 

Sabendo de antemão a importância que acresce a escolha da metodologia para o sucesso 

de uma investigação, reservaremos o quarto capítulo que, desde já, denominamos de “Opções 

Metodológicas”, para uma discussão epistemológica ao seu cerne, nomeadamente os 

pressupostos teóricos que a fundamentam e a importância que a estes acresce na assunção do 

paradigma em que se sustenta. Visando propor respostas para a questão de partida com que nos 

lançámos para este trabalho, por sua vez acompanhada de uma análise aturada às respetivas 

temáticas adjacentes, preocupar-se-á a presente investigação em cumprir com critérios, 

nomeadamente de coerência entre objeto empírico, os propósitos com que se prende a sua 

apreensão e o referencial teórico que orientará a metodologia a adotar em todo o processo. 

Assim, no tocante à sua estruturação, somos a referir que dividiremos o presente em três 

secções constituintes, reservando uma primeira para uma discussão conceptual ao quadro 

paradigmático em que se movimenta grande parte da investigação científica produzida 

atualmente, conduzindo esta por entre a sua fundamentação no tempo e espaço, em busca de 

uma legitimação teórica que a entronize no plano da ciência, tal como problematizadora de um 

conhecimento que visa gerar – procedimento, que consideramos, não somente necessário como 

útil, porquanto possibilitar-nos-á um melhor enquadramento das opções metodológicas, em 

ordem a uma mais fidedigna compreensão da realidade a estudar, de modo a mais eficazmente 

cumprir com os objetivos da investigação. 

Com base neste pressuposto, e tal como resultante do ordálio paradigmático entretanto 

encetado, testemunharemos como três dos seus principais contendores se posicionarão no 

terreno, de modo a assumirem o comando da nossa pesquisa, pese embora a escolha final 

somente venha a recair num só. Na verdade, assistiremos como a sua apresentação à «arena do 

debate» será efetuada por via de uma análise descritiva dos atributos por si reunidos, «medalhas 

de guerra» de uma convivência distintiva, tendo como finalidade a conquista da batalha 

fenomenológica a que se aprestam a disputar. Da trilogia acreditada para o debate e das armas 

a empregar pelas perspetivas preconizadas à análise do objeto de estudo, reportam-se a concurso 

as ‘positivista’, ‘interpretativa’ e ‘crítica’, denunciando como, respetivamente, objetividade, 

subjetividade e transformabilidade fenomenológicas, preencherão o espaço de intervenção 

paradigmático que fomentaremos a propósito. 

Por conseguinte, da eleição pela via da interpretação assentará o posicionamento da 

pesquisa, merecendo a etnografia prisional nota de destaque a um estudo de caso baseado em 



Introdução 

 

 

18 

procedimentos técnicos como a análise documental, as entrevistas e a observação participante, 

permitindo uma mais fiel compreensão da realidade empírica, tal como elegeremos, para o 

efeito, e à categoria de unidade de análise, a Equipa Pedagógica do EP de Bragança, numa 

procura de melhor conhecimento do seu trabalho, como também dos sentidos e significados, 

que a este atribuem os seus elementos constituintes, sem nunca perder contacto com a questão 

de partida e as temáticas que a matizaram, bem como o seu referencial teórico. 

A um tal desiderato, nada melhor do que abrirmos uma nova página deste capítulo com 

uma secção dedicada ao Estabelecimento Prisional de Bragança e ao trabalho desenvolvido 

pelos professores participantes no nosso estudo, iniciando este espaço com um retrato-quadro, 

perscrutando os meandros da sua criação no século passado e acompanhando as suas 

transformações institucionais ao longo dos tempos rumo ao ano letivo de 2007/08, onde, 

simultaneamente, registaremos a nossa chegada com a introdução dos cursos EFA neste 

estabelecimento. 

Igualmente, daremos conta como conduzimos os primeiros passos no ‘desconhecido’, 

tal como, de imediato, se nos deparou um tal locus, da abundância e complexidade de dúvidas 

e incertezas com que fomos assoberbados e da preciosa ajuda ao seu enfrentamento, que fomos 

recebendo por parte de colegas «mais velhos» nesta instituição. 

Aliado ao facto de também estes carecerem de formação adequada, sendo que, a única 

a que tinham acesso, era a advinda do contexto de trabalho (de valor incalculável como 

veremos), contudo, não suficiente para os múltiplos desafios a enfrentar no dia a dia, 

destacaremos como a organização e funcionamento dos cursos EFA neste contexto, bem como 

o seu público-alvo, nos fará ‘sair da prisão’ em busca de input qualificado do exterior, 

nomeadamente junto de um conjunto de atores, trazendo estes até nós para, com o seu 

conhecimento e capital de experiência, nos orientarem a um melhor desempenho da nossa 

atividade. 

A este respeito, atentaremos como académicos, especialistas nas mais diversas áreas 

profissionais, membros da sociedade civil, entidades públicas e privadas, instituições não-

governamentais, elementos da DGSP, para além dos próprios reclusos (com seus relatos 

experienciais), entre outros, colaborarão com esta equipa de docentes, na qual nos incluímos, 

de modo a melhor serem ultrapassadas as dificuldades sentidas no terreno. 

Partindo de uma realidade concreta, veremos como, logo no nosso primeiro ano nesta 

instituição (2008), numa tentativa de resposta à problemática da educação e formação de adultos 

no interior das prisões organizaremos um I Ciclo de Conferências com o objetivo de estabelecer 
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pontes de contacto com a comunidade exterior no sentido de facilitar caminhos e opções, por 

via de propostas de educação e trabalho, em ordem a uma mais profícua reinserção do recluso 

na sociedade. 

Exercício que, de igual modo, seguiremos nos dois anos seguintes, atentando no ano de 

2009, com a organização de um segundo evento subordinado à temática da ‘Educação para a 

Saúde’, objetivando enfrentar, entre outras, a problemática das adições e doenças 

infetocontagiosas associadas a comportamentos de risco no interior das prisões, por via de 

práticas de prevenção e de programas de intervenção dirigidos a esta população. 

E, ainda, em 2010, com a organização de um III Ciclo de Conferências, intitulado 

‘Qualificar para Inserir’, sendo que, perante um quadro de dificuldades económicas a nível 

nacional, não será impeditivo, antes pelo contrário, um motivo adicional, para continuarmos a 

apostar na qualificação dos reclusos, em ordem à sua reinclusão no mercado laboral, 

combatendo fenómenos de recidiva e chamando a atenção da sociedade para não descontinuar 

ofertas de emprego dirigidas a este público. 

Por fim, assistiremos ainda como, a organização de um 7º Encontro Nacional de 

Professores a Lecionar em Estabelecimentos Prisionais, em 2011, que conduziu a Bragança 

docentes, técnicos de reeducação, guardas prisionais de outros EPs do país, contribuiu para uma 

profícua discussão e reflexão conjuntas sobre os principais problemas que confluem ao 

território prisional, assumindo-se como um repto ao desenvolvimento profissional dos 

professores, com implicações na construção do seu próprio saber docente, verificando-se, do 

contacto com todos estes elementos, não serem, afinal, tais obstáculos/desafios somente 

apanágio dos professores no EP de Bragança. 

No tocante à terceira, e última, secção deste capítulo retomaremos o nosso périplo pela 

questão metodológica, tomando, para o efeito, em linha de conta que, uma vez eleita a 

perspetiva mais adequada ao objetivo e fundamentos da pesquisa, bem como o seu 

enquadramento conceptual, numa primeira fração; a caracterização do local onde 

concentraremos atenções no trabalho desenvolvido pela Equipa Pedagógica, numa segunda; 

nos resta a presente (terceira fração) para, primeiramente por via de uma ponte de diálogo que 

estabeleceremos com a anterior – compondo uma breve introdução à nossa inserção e adaptação 

ao território prisional –, discutirmos o nosso papel na condução da investigação, não 

descurando no processo atinentes critérios de credibilidade. 

Quanto ao quinto capítulo, “Recolha de Dados, Apresentação e Discussão dos 

Resultados”, explicitaremos os caminhos seguidos pela nossa investigação, acompanhando esta 
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de uma justificação que nos moveu em torno da elaboração do presente estudo, nomeadamente 

da atinente questão de partida a fazer-se acompanhar das respetivas temáticas adjacentes, quer 

no plano motivacional de ordem pessoal e profissional, quer pela curiosidade científica que nos 

estimulou, designadamente pelo interesse em compreender o trabalho docente em contexto 

prisional, bem como dos sentidos e significados que os professores lhe atribuem. 

Tal como observado, o objetivo do nosso estudo partirá de uma vontade de identificar 

traços característicos que nos permitam aquilatar da existência de um saber específico dos 

professores no exercício das suas funções em contexto prisional. Por via disso, por entre três 

secções de análise, em que dividiremos o presente capítulo, tal como em igual número constarão 

as etapas em que assentará a pesquisa empírica, recorreremos, numa primeira fase, à ‘análise 

documental’ que sustentará todo um trabalho no terreno – iniciado em 2007/08, com a nossa 

inserção no EP de Bragança, prolongando-se pelos anos seguintes até à sua conclusão (2012/13) 

–, como referido já, pela temática prisional, com particular enfoque para a caracterização 

historiográfica da instituição, o local onde os protagonistas desta investigação exercem a sua 

atividade profissional, que nos sustentou numa melhor compreensão da sua identidade; do 

trabalho que desenvolvem; da sua colaboração com a comunidade prisional e com os vários 

atores sociais que a este espaço confluem; da sua legitimação, num quadro de afirmação da 

singularidade dos seus saberes; e das perceções sobre a profissão docente num contexto 

idiossincrático ao seu exercício. 

De igual modo atentaremos como, numa segunda etapa da nossa empiria, recorreremos 

a ‘entrevistas’ a realizar aos elementos desta equipa de docentes, no início do ano letivo 

2012/13, com o objetivo de consolidarmos uma aproximação ao seu percurso pessoal e 

profissional, permitindo-nos tal estratégia melhor compreender as suas conceções sobre o 

ensino, mormente o efetivado em contexto prisional; a sua formação académica e profissional; 

as suas práticas educativas; procedimentos de aferição; desafios e dificuldades enfrentados no 

universo carcerário; e como pensam a formação (contínua) a este dirigida. 

Após um primeiro procedimento de inquirição a este grupo de participantes no nosso 

estudo, seguir-se-á a respetiva transcrição, a apresentação da mesma aos entrevistados e o 

consequente processo de negociação de significados.8 O material recolhido será objeto de uma 

análise de conteúdo, a sua informação de relevo codificada e decomposta em categorias a partir 

das quais se iniciarão todos os procedimentos com vista à apreensão das respetivas frequências, 

permitindo-nos o atinente processo inferencial aquiescer à sua interpretação, tendo por base o 

                                                           
8 Igual modus operandi seguiremos na terceira etapa da nossa pesquisa. 
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enquadramento teórico-conceptual em que nos moveremos e os objetivos a que nos 

propusemos.9 

Na posse de tais dados, avançaremos para uma terceira etapa da nossa investigação, 

onde assumiremos um papel de ‘observador participante’ em reuniões com este grupo de 

docentes, realizadas, logo após a entrevista individual, ao longo do ano letivo de 2012/13, as 

quais serão por nós mediadas, visando uma análise e reflexão conjuntas do seu trabalho na 

prisão. O objetivo principal do recurso a uma tal estratégia metodológica consistirá em 

confrontar as respostas dos professores, sobre as temáticas que foram inquiridos numa etapa 

anterior (aquando da sua auscultação individual), com as suas participações nestas reuniões, 

promovendo-se a ampliação de sentidos e significados da atividade profissional exercida neste 

contexto e com o seu público-alvo, questionando, debatendo e refletindo sobre fundamentos e 

conceções de práticas de ensino em meio prisional.  

Da ‘surpresa’, com que os docentes serão confrontados pouco após o início do ano 

letivo, assumindo esta uma situação de elevado absentismo dos reclusos-formandos às sessões 

de formação, assistiremos ao modo como tal será incluída na investigação em curso e trazida 

para a «mesa do debate». Do seu enquadramento nas temáticas em discussão, resultará uma 

alteração ao planeamento inicialmente desenhado para o trabalho de campo, obrigando os 

professores à definição de uma estratégia de abordagem e a nós ao acompanhamento dos seus 

desenvolvimentos. Atentaremos, por isso, a como se processará a adaptação de ambos (docentes 

e pesquisa no terreno). 

Por fim, e acercando-nos já da nossa questão de partida, procuraremos melhor 

compreender a especificidade dos saberes construídos pelos profissionais de EnP, no quadro de 

uma dialética com as suas práticas docentes, assente numa perspetiva que, objetivamos, 

perpasse o campo das suas áreas disciplinares e que, por via de momentos de troca de ideias, 

de reflexão, de partilha de experiências, no âmbito de uma «comunidade de aprendizagem» a 

que convidaremos estes docentes, favoreça um coletivo comum de práticas distintivas, 

legitimadas pela singularidade dos seus saberes. 

Por fim, apresentaremos as ‘Conclusões’ desta investigação com uma análise sumária 

ao cumprimento dos objetivos estipulados para o nosso estudo, tal como elencados na presente 

‘Introdução’. No seu decurso serão organizadas as principais ilações a tirar da sua composição, 

de acordo com uma estratégia metodológica que, primeiramente, se baseará num quadro síntese 

relativamente às temáticas retratadas pelos diversos capítulos, de forma a, não somente melhor 

                                                           
9 Idem. 
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relembrar o leitor da sua abordagem nestes efetuada, como também a introduzir um comentário 

final que, fazendo jus ao presente trabalho, nos conduzirá pelos assuntos seguintes: 

 

i. ‘ideal penal’, respetivas influências e representações nos códigos jurídicos e sistemas 

prisionais ao longo da história, entrecortada, para o efeito, em períodos temporais, em 

ordem a um mais fácil enquadramento dos seus aspetos sociais, económicos, políticos, 

culturais; 

ii. numa revisitação das principais referências conceptuais constantes na bi(bli)ografia sobre 

educação de adultos, de modo a podermos atomizar o nosso olhar na sua efetivação no 

terreno e também em solo prisional, com particular ênfase para o elemento historiográfico 

neste último; 

iii. numa análise a encetar ao saber profissional docente, procurando compreender as suas 

unidades constituintes, de forma a nos acercarmos da semântica conexa aos fundamentos 

de uma tal profissão, possibilitando-nos a sua configuração social um confronto com 

demais atividades profissionais – deste ressaltando o caráter distintivo da especificidade do 

ato de ensinar –, a nos conduzir ao epicentro prisional para, junto dos docentes que aqui 

lecionam, capturar a verdadeira essência dos seus saberes, no quadro de uma vertente 

reinserciva em que fundamentam a sua praxis; 

iv. na metodologia seguida para o presente estudo, interpretando paradigmas de investigação, 

com vista à apreensão da etnografia carcerária que, no nosso caso, resultou na análise ao 

trabalho de uma Equipa Pedagógica num estabelecimento prisional; 

v. por fim, numa eleição à categoria empírica deste estudo de elementos pessoais e 

profissionais dos professores que aqui lecionam, por via de uma ‘análise documental’, pela 

sua ‘auscultação individual’ e através da ‘observação participante’ na mediação das suas 

reuniões, a nos permitir aquilatar, grosso modo, do seu trabalho no meio prisional, da suas 

perceções sobre o mesmo, das influências do contexto e respetivo público-alvo, das 

reflexões individuais e conjuntas sobre as suas práticas, das aprendizagens decorrentes do 

processo – aspetos que, no seu conjunto, nos permitirão uma melhor compreensão da ação 

educativa, nomeadamente do enfoque na especificidade do seu trabalho e, em 

consequência, dos saberes profissionais produzidos no âmbito da sua execução. 

 

Termina o presente sistematizando os resultados globais do percurso teórico e prático 

encetado, refletindo sobre os seus limites e potencialidades, tendo como pano de fundo os 
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objetivos que nortearam a presente investigação, não descurando aspetos que deverão perpassar 

pela leitura e pela interpretação das suas conclusões, simultaneamente, propondo caminhos para 

investigações futuras, no âmbito da temática em análise, nomeadamente do trabalho dos 

professores num contexto, acreditamos, único ao desempenho da sua profissão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
IDEAL PENAL – UMA NARRATIVA ESCORCIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

  

27 

Introdução 

 

Direcionaremos o nosso estudo, ao longo do presente capítulo, pelos meandros de uma 

diacronia faseada que, estamos seguros, nos permitirá compor uma análise descritivo-

interpretativa a encetar ao instituto da pena e da sua execução, compondo o percurso por 

diversas civilizações, as quais, desde os primórdios da Antiguidade, atravessando as épocas 

medieval e moderna, ao momento atual, moldaram a sua génese. 

Assim sendo, e dividindo este por entre quatro secções, consubstanciadas em iguais 

períodos temporais, iniciaremos o constructo penal pela vingança retributiva, comparecendo à 

‘prisão-custódia’, normalmente precedendo um julgamento, ou na forma de detenção, com a 

finalidade de saldo de dívidas, de devolução de bens furtados, destinada a prisioneiros de 

guerra, escravos e ladrões de toda a espécie ou, em situações mais graves, para execução de 

pena capital, simultaneamente procurando localizar no tempo e no espaço o surgimento dos 

primeiros cárceres. 

Numa segunda secção, o escopo virar-se-á para o período medievo com a continuação 

das sanções punitivas, grosso modo, destinadas aos mesmos fins, efetuando-se, geralmente, em 

locais lúgubres e fechados, como castelos, fortalezas, masmorras, de modo a impossibilitar 

possíveis fugas. Durante este período, a inovação provirá da Igreja, com a criação das prisões 

eclesiásticas, as quais, perante o desregramento dos seus elementos, se destinarão ao 

cumprimento de penitência. De igual modo, a sua atuação face a um movimento herético, que 

ameaça colocar em causa a sua autoridade, não se fará rogar, surgindo com a Inquisição a 

implacavelmente legitimar o seu poder. 

Num virar de página, e assistindo ao declínio da organização feudal que a precedeu, a 

época moderna concentrará, numa terceira secção, as suas atenções nos novos Estados europeus 

numa tentativa de reforçar o seu domínio no continente e de o expandir além-fronteiras, aqui 

procurando outros mercados para o seu desenvolvimento económico, sendo que, e em ordem a 

um tal desiderato, todo o esforço produtivo é imprescindível. Com efeito, e tendo por base uma 

política penal fortemente apoiada na vertente mercantil, sem espaço para a caridade de outrora, 

todos, sem exceção, serão chamados a dar o seu contributo. Veremos, por isso, como a 

ociosidade, a mendicância e a libertinagem ocuparão o seu lugar na realidade das casas de 

trabalho, de correção, nas galés e no degredo. 

Por fim, através da revolução da máquina e da indústria em curso, acompanharemos a 

luminescência da Idade Contemporânea pelos ideais emanados da Revolução Francesa e, 
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nomeadamente, pelo dealbar da independência da América, enformando uma visão reformista 

de defesa dos direitos fundamentais do homem com iguais repercussões nos sistemas penal e 

prisional. Nesta quarta e última secção, que dividiremos em duas partes, assistiremos, numa 

primeira, a vultos, como Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham, alumiando a 

escuridão do cárcere e a contribuírem, de forma decisiva, para a reformulação de códigos penais 

e sistemas prisionais, um pouco por toda a parte, nos permitirão assistir ao nascimento da 

‘prisão-pena’ resgatando o seu instituto penitenciário do movimento monástico. Terminaremos, 

numa segunda parte, com um olhar às influências de toda uma florescência penal/prisional em 

Portugal, pelo qual discorreremos num périplo final, através da organização do seu sistema 

jurídico e respetivos efeitos na execução de sanções e das medidas privativas da liberdade. 

 

1. Pena – uma aproximação ao conceito 

 

Iniciando o trajeto com uma aproximação ao étimo ‘pena’, procederemos a uma 

primeira abordagem ao ideário jurídico que lhe subjaz, de forma a tentarmos uma clarificação 

de uma das suas mais relevantes concretizações, nomeadamente e no que ao presente trabalho 

concerne, como «medida de privação da Liberdade». Seguidamente, revisitaremos as opiniões 

de alguns estudiosos em matéria de Direito Penal,10 de forma a nos acercarmos dos contextos 

em que esta se vai preconizando e acompanhando de perto os seus reflexos, mormente no que 

à apropriação de um direito fundamental do/pelo homem diz respeito. 

Assim, segundo Gomes Neto (2000), na origem do vocábulo ‘pena’, entre uma 

acareação de culturas, surge o Latim com poena (castigo, expiação, suplício) ou, ainda, punere 

(por) e pondus (peso) contrabalançando esta os pratos da balança da justiça. Alguns 

pesquisadores dirão, porém, que a sua origem remonta à antiguidade grega com ponos, poiné, 

de penomai (trabalho, fadiga, sofrimento) ou, também, (expiar, fazer o bem, corrigir). Outros, 

ainda, recorrendo ao Sânscrito, apresentam esta como significativo de pureza, virtude (pynia 

no original), (cf. pp. 17-18). 

                                                           
10 Numa definição de ‘Direito Penal’, propõe-nos Edgard Magalhães Noronha (1997) que este é revelador de todo um “conjunto de normas 

jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os pratica.” (p. 

9). Por seu turno, Julio Fabbrini Mirabete (2001), defende que o “fim do Direito Penal é a proteção da sociedade e, mais precisamente, a defesa 
dos bens jurídicos fundamentais (vida, integridade física e mental, honra, liberdade, património, costumes, paz pública, etc.)”, (p. 23). Por fim, 

Ney Moura Teles (n.d.) afirma que “Ao conjunto das normas jurídicas que tratam dos crimes e das sanções penais dá-se o nome de Direito 

Penal.” (pp. 3-4), acrescendo a este uma importância, cada vez mais, significativa, numa área específica de intervenção profissional, ao ponto 
de o cognominar de “Ciência Penal” (p. 5), porquanto se baseia na compreensão de um elaborado regime jurídico e em critérios de apurada 

cientificidade na sua aplicação. 
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Entendendo que, à luz do Direito Penal, o conceito de ‘pena’ surja com naturalidade e 

como fundamento a todo um edifício jurídico, que procura justificar o significado de perda da 

Liberdade, como um dos mais importantes preceitos da Humanidade, compreendemos que esta 

seja uma temática, que concentre a objetiva de investigadores, juristas e académicos, que, com 

uma panóplia de estudos produzidos, têm contribuído para uma discussão consistente e 

aprofundada sobre o papel da Justiça, lato sensu. Registemos, por isso, alguns desses exemplos. 

De acordo com Rocha (2005), comungando do espírito de equilíbrio da ‘pena’, o seu 

argumentário descreve que esta, longe de ser um fim em si mesma, compreende uma tomada 

de posição do sistema judicial perante o indivíduo, de acordo com um princípio de 

proporcionalidade face ao ato cometido, pese embora não devendo a sua medida ultrapassar a 

dimensão da transgressão, numa lógica de “reação criminal à culpa do agente tendo, por isso 

mesmo, que corresponder de certa forma, à medida de culpa.” (p. 12). 

No mesmo diapasão, Noronha (1997) defende o postulado de que a ‘pena’ configura 

uma resposta criminal, por parte do poder judiciário, ao agente responsável por infligir um 

qualquer dano a normas em vigor numa comunidade, sendo, por isso, a retribuição e a “privação 

de bens jurídicos, imposta ao criminoso em face do ato praticado.” (p. 226). 

Por seu turno, Caldeira (2009) observa que, ambos, Direito Penal e ‘pena’ se têm 

manifestado lado a lado, e em simultâneo, ao longo dos tempos, fruto de uma necessidade dos 

governantes colocarem em vigor todo um complexo preceituado jurídico, com vista a garantir 

a segurança e o bem-estar das populações, considerando esta (pena) como a principal 

consequência penal advinda da prática de um crime (cf. p. 258). 

A um tal julgamento, Mirabete (2001), que havia já recentrado a tónica da análise na 

dissuasão à prática criminosa, dispõe que a imposição de uma pena, como consequência da ação 

do Estado ao cometimento de uma infração, tem como finalidade última a “(…) proteção de 

bens e interesses jurídicos merecedores da tutela mais eficiente que só podem ser eficazmente 

protegidos pela ameaça legal de aplicação de sanções de poder intimidativo maior” (p. 24). 

Prosseguindo na nossa análise, para uma aceção mais abrangente sobre o paradigma 

penal, concentar-nos-emos no enfoque histórico aos princípios que enformaram as suas práticas 

cominatórias, conscientes de que, ao cruzarmos o nosso olhar no tempo, procuraremos entender 

estas num quadro de contenção do crime, nomeadamente de manutenção da paz e da segurança 

no seio das comunidades. Para o efeito, e tendo por base os aportes iniciais ao conceito de 

‘pena’, lançaremos um olhar ao período em que se iniciou a prática da escrita (Idade Antiga), 

ao longo do qual descreveremos todo um registo trilhado sob a forma de «letra de lei». 
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1.1. Matriz Penal na Antiguidade 

 

Hodiernamente a privação da liberdade é, decerto, um dos principais meios 

sancionatórios a um ato criminoso. Porém, nem sempre foi esse o julgamento que conduziu o 

espírito de justiça, ao longo dos tempos, designadamente desde as formas mais brutais de 

vingança ao atual sistema penal, comummente representado na ‘pena de prisão’. Com efeito, 

os primeiros assomos das civilizações no planeta justificavam-se pela necessidade de garantia 

de uma proteção pessoal ou da comunidade a que se pertencia, como motivo mais do que 

plausível de, a uma ofensa, se seguir uma resposta individual ou coletiva, dirigida ao agressor 

ou, até mesmo, ao grupo a que este pertencia, sendo aspeto de somenos importância a 

preocupação com a proporção do ato retaliatório ou, inclusive, da sua justeza. 

De uma forma simples e direta, a questão central residia, não no ‘Porquê?’, mas sim no 

‘Quem foi?’. 

Segundo Noronha (1997), a tomada de atitude a ter, por parte do lesado, consistia na 

legitimação da vingança aplicada de forma arbitrária sobre o infrator, sem cuidar de uma análise 

objetiva e equitativa do ato, bem como da sua reparação. Remete-nos, assim, este autor para 

uma visão sobre a legitimidade do direito de vingança, enquadrada num conjunto de represálias 

sobre o ofensor, tendo em conta que, se por um lado, a um crime cometido no interior de uma 

tribo, a pena normalmente aplicada consistia, não na sua morte, mas na expulsão (também 

conhecida por «expulsão da paz»), condenando este a viver isolado e afastado dos restantes 

membros, por outro, conduzia tal procedimento, na maior parte dos casos, a igual desfecho, 

quer por este ter de enfrentar as adversidades do meio sozinho, quer porque, numa tal condição, 

facilmente caía vítima de ataques de grupos rivais. 

Ademais, um crime cometido contra um membro de outro grupo/tribo era, geralmente, 

objeto de uma reação em proporção, por vezes, desmesurada nos meios e/ou na forma. Poderia, 

muito bem, acontecer que, não somente o agressor fosse o alvo do ajuste de contas, bem como 

toda a sua família e/ou a comunidade a que pertencia por via de ferozes ataques, originando 

consequentes contra-ataques, a “grupos e famílias, que, assim, se iam debilitando, 

enfraquecendo e extinguindo.” (idem, p. 21). 

Por conseguinte, de modo a conter atos de vingança maioritariamente arbitrários e 

desproporcionados que, na sua grande maioria, para além de pouco ou nada resolverem, 

redundavam numa forte diminuição, ou mesmo aniquilação, de populações inteiras, passou a 

ser adotado um princípio de resposta sancionatória, visando regular as partes envolvidas no 
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processo e que assentou num conjunto de normas regulamentares. Conhecido como ‘Lei de 

Talião’, basear-se-ia tal princípio numa noção retributiva do «olho por olho, dente por dente» 

ou “penas-espelhos” (Correia, 1977: 64), consistindo este, sobretudo, num procedimento 

adequado à ofensa, de acordo com o qual a reação não poderia suplantar a ação. 

Será, desta forma, que a ‘Lei de Talião’ surgirá inicialmente inscrita em vários 

regulamentos jurídicos de algumas civilizações, destacando-se entre estes: Código de 

Hamurabi (i), Pentateuco (ii), Código de Manu (iii), Lei das XII Tábuas (iv), verificando-se, 

ainda, a sua reminiscência por entre legislações penais de diversos Estados na Idade 

Contemporânea. Atentemos, por isso, em algumas das suas configurações:11 

 

i. Segundo Vieira (2011), o Código de Hamurabi, pode ser classificado como um dos 

documentos jurídicos mais antigos da história da Humanidade. Encontra-se talhado em 

rocha, na qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3600 

linhas. Os primeiros indícios da ‘Lei de Talião’ constam deste código, ao conceder 

tratamento para crimes e delitos baseado no princípio da equivalência da ofensa à reparação 

do crime, como, por exemplo, nos §§ 196, 197, 229 e 230 (Noronha, 1997). Na qualidade 

de um dos mais antigos conjuntos de leis escritas, o Código de Hamurabi apresenta as regras 

e as sanções para campos jurídicos diversos, nomeadamente civil, penal, laboral e 

comercial, uma vez que legisla sobre contratos de empréstimos, de mediação, de comissão, 

acerca da agricultura, pecuária, propriedade, roubo, injúria, difamação ou até mesmo de 

homicídio. Considerado uma das fontes primárias do Direito, objetivou este tratado não 

apenas proteger e impedir a opressão do mais fraco pelo mais forte, sendo que todo aquele 

que se sentisse subjugado era estimulado a procurar a resolução da sua situação pela via 

judicial, designadamente na figura do rei (idem). 

ii. O Pentateuco é composto pelos cinco primeiros livros da Bíblia de Moisés (Génesis, Êxodo, 

Levítico, Números e Deuteronómio). Também conhecido por Direito Mosaico ou Lei de 

Moisés, significava para os hebreus a sua própria Constituição – a «Tora» (termo hebraico 

atribuído a ‘Lei’) –, cuja abrangência se estendia desde as simples relações interpessoais, 

cerimoniais ou rituais religiosos, até às mais complexas matérias judiciais. Segundo 

Noronha (1997), o princípio de vingança, fundamentado na justa retribuição pela ofensa 

                                                           
11 Sobre a importância do Talião para a composição dos regulamentos penais de algumas nações ao longo da História, prestemos atenção às 

palavras de Cavalcante (2002): “Toda a legislação antiga tem ecos da Lei de Talião, até mesmo em códigos penais dos séculos XIX e XX, 
como, por exemplo, o código espanhol de 1870, em que se estabelece que ao juiz penal que impunha sentença injusta em ação penal, se 

houvesse iniciado a execução, era imposta a mesma pena que houvera pronunciado.” (para. 11) 
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recebida, surge nos livros do “Êxodo” (23 a 25) e “Levítico” (17 a 21). No Pentateuco 

encontramos, também, as grandes linhas da fundação do reino de Deus na terra, da formação 

do mundo e da vida do povo judaico. Com efeito, e pese embora se apresentar dividido nos 

cinco primeiros livros da Bíblia, constitui, na realidade, uma unidade essencial à legislação 

hebraica, pois assenta, sobretudo, numa interligação homogênea entre a história da 

Humanidade, a organização das sociedades e a lei de Deus. 

iii. Segundo a lenda, Sarasvati foi a primeira mulher, criada por Brahma (senhor das Criaturas) 

a partir da sua própria substância, tendo-a desposado e do casamento nascido Manu 

(‘homem’ em Sânscrito), de acordo com a mitologia Hindu, o pai da Humanidade. 

Personagem mítico constantemente citado e considerado como o sumo legislador (Vieira, 

2011), no seu Código, que compreende, sobretudo, uma primeira organização religiosa e 

política da sociedade, são estabelecidos como principais valores a Justiça, a Verdade e o 

Respeito. Os «Livros Oitavo e Nono» são os que maior interesse representam para a área 

jurídica, pois contêm normas de direito processual, bem como de organização judiciária. 

Com efeito, o “Livro Oitavo” regulamenta as leis civis e criminais e o “Livro Nono” 

obrigações do marido e da mulher. Refira-se, por fim, que a data da sua promulgação não é 

precisa, calcula-se que se situe entre os anos 1300 a 800 a.C. (idem). 

iv. De acordo com Giordani (1996), no início da República as leis eram guardadas em segredo 

pelos pontífices e pelos patrícios (considerados como descendentes dos fundadores da 

Antiga Roma – grandes proprietários de terras, gado e escravos), sendo executadas com 

especial severidade contra os plebeus. Contudo, insatisfeitos com a interpretação dos 

costumes feita pelos pontífices e pelos magistrados patrícios, e ansiosos por os verem 

escritos e divulgados, de modo a que pudessem conhecer a lei e não serem apanhados de 

surpresa na sua execução, estes (plebeus) teriam defendido (462 a.C.), por intermédio de 

Terentilius Arsa (tribuno da plebe), a nomeação de uma comissão para efetuar a sua redação. 

Destarte, e segundo Giordani (1996), em 451 a.C., foi enviada uma missão à Grécia para 

analisar o seu sistema legal, em particular as leis de Sólon. No seguimento de tal observação, 

um decenvirato (grupo de dez homens) foi designado para preparar um projeto do código, 

que viria a ser inscrito num conjunto de dez tábuas exibidas no Forum Romano, de modo a 

que todos pudessem ter conhecimento da sua existência. A estas seriam, pouco tempo 

depois, adicionadas as duas últimas. Na verdade, a Lei das XII Tábuas, também conhecida 

como Lex Duodecim Tabularum, foi o resultado de uma compilação de normas dispersas, 

que, segundo Tito Lívio, viriam a ser consignadas no primeiro documento legislativo 
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redigido pelos romanos e que acabaria por enformar o seu Direito Público e Privado (Vieira, 

2011). Nas ‘Doze Tábuas’ são apresentados vários direitos e deveres de instituições como 

a família e, ainda, alguns rituais tendentes à realização de negócios formais, sem embargo 

de, à imagem de outras leis primitivas, combinarem procedimentos rigorosos com penas, 

igualmente, severas (Giordani, 1996). 

 

Surgindo num período fortemente marcado pelo misticismo e espiritualidade, durante o 

qual, pese embora a existência de “um poder social capaz de impor aos homens normas de 

conduta e castigo” (Noronha, 1997: 21), a punição infligida teria de ser proporcional ao Deus 

ofendido na sua grandeza, pois este era considerado o «guardião da paz», também a vingança 

divina se encontrava consignada nos Código de Manu, Hamurabi e Pentateuco. A 

responsabilidade  na sua administração competia aos sacerdotes, que, de modo a acalmar a ira 

do supremo, não se coibiam de aplicar penas cruéis e desumanas a quem ousasse transgredir o 

princípio teocrático preestabelecido. 

A pena era, assim, entendida como um castigo divino que procurava, sobretudo, a 

purificação e a salvação da alma do prevaricador. Temendo que os deuses fizessem recair a sua 

ira sobre o povo, desencadeando todo o tipo de desgraças, nomeadamente pestes, seca, fome, 

cataclismos, …, tinha esta como principal finalidade apaziguar a divindade ultrajada pelo crime, 

evitando a sua revolta contra a comunidade, passando a fazer parte do intento penal igual 

propósito de proteção social. 

Refira-se, por fim, que, ainda em matéria de crimes contra o divino, no período da 

Inquisição, a aplicação de uma sanção penal considerava como propósito, não propriamente o 

de apaziguar a fúria celestial, mas uma finalidade específica de controlo social em que, por via 

da perseguição e tortura de hereges,12 se procurava evitar uma desregulação de forças através 

da concentração do poder clerical e secular de um lado, e o do povo do outro, equiparando o 

pecado religioso à da prática de uma ofensa grave a Deus e, consequentemente, ao poder do 

Estado.13 

Em conclusão, se até aqui fomos desvelando um ideal penal característico e regulador 

dos comportamentos de algumas civilizações da Idade Antiga, a questão que se coloca, a seguir, 

                                                           
12 Segundo Naspolini (2006) “O termo heresia englobava qualquer atividade ou manifestação contrária ao que havia sido definido pela Igreja 

em matéria de fé. Dessa forma, na qualificação de hereges encontravam-se os mouros, os judeus, os cátaros e albigenses no sul da França, bem 
como os supostos praticantes de bruxaria.” (p. 190) 
13 A este assunto voltaremos mais adiante, quando abordarmos o Direito Canónico e a Inquisição. 
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é a de tentar desvendar o tipo de instrumentos a que estas recorriam visando assegurar o 

cumprimento da justiça, durante igual período. 

 

1.2. O advento da prisão 

 

Tendo presente as palavras de Santos, Alchieri e Flores Filho (2009) de que “A história 

da violência é a história do Homem. Surge com ele e o acompanha através dos tempos.” (p. 

175), continuaremos o nosso périplo pelo período da Antiguidade, salientando o facto de que a 

prisão, para além de instrumento coercivo (Cavalcanti, 2005; Esteves, 2010), servia também 

como local de custódia e de confinamento de pessoas, com o intuito de se prevenir uma 

(possível) fuga antes de um julgamento, objetivando-se com tal prática, entre outras finalidades, 

a garantia do pagamento de uma dívida, a devolução de bens furtados ou, em situações mais 

graves, a execução de pena de morte. Para além disso, serviu esta, ainda, os intentos de 

encarceramento de prisioneiros de guerra, de escravos revoltosos, desertores, contrabandistas e 

ladrões de toda a espécie, visando, por norma, um propósito executório de pena capital. 

Mais nos cumpre referir que não existe cronologia segura sobre o surgimento das 

prisões, sendo vários os autores a nos remeterem para diferentes registos temporais. 

Salientamos, contudo, que pelo facto do aprisionamento, per si, não ser entendido como medida 

penal por excelência, mas uma garantia de detenção, face à ausência de um regime penal 

legalmente instituído, também a inexistência de lugares apropriados ao confinamento de 

pessoas se verificava. Por conseguinte, ao nos referirmos ao termo ‘prisão’, teremos em mente 

todo o tipo de locais, os mais variados possível, nos quais, para além de uma finalidade de 

guarda, imperavam, ainda, práticas de tortura (idem). 

Assim, e começando a nossa revisão historiográfica por Roth (2014), somos remetidos 

para indícios de prisões no Egito, nomeadamente no ano 2650 a.C. e para a Pirâmide de Keops, 

em Gizé, (também designada de ‘Grande Pirâmide’), mandada construir pelo faraó Khufu, 

como futuro túmulo, contendo no seu interior um poço subterrâneo, conhecido como “prison-

house of the lost” (p. 45). Acrescenta este autor que, séculos mais tarde, seria ainda construída 

a Pirâmide de Saqqara (apelidada de ‘pirâmide de degraus’), mandada edificar por Teti (2345-

2333 a.C.), primeiro faraó da sexta dinastia egípcia, ficando para a história como a “prison 

pyramid” (idem). 

Relativamente ao território asiático, menciona também Roth (2014) a existência de 

indícios de encarceramento, nomeadamente no seio das civilizações chinesa e japonesa, sendo 
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que, no caso chinês, no Shangshu, também conhecido como Shujing (compilação de registos 

documentais sobre acontecimentos relativos à história e civilização da China antiga), encontra-

se mencionada a construção de uma prisão pelo Imperador Fuen VIII (2000 a.C.). 

Na mesma linha de pensamento, Peters (1998), embora não se referindo objetivamente 

às pirâmides, aponta para a existência de prisões no Egito, no ano 2050 a.C., apresentando estas 

como forma subsidiária de castigo, destinadas a casos de não-pagamento de dívidas, roubos, 

suborno, para custódia de escravos revoltosos e, também, como locais destinados a cativeiro de 

estrangeiros (cf. p. 8). 

Roberts (2006), por seu turno, inclui a sua existência no império Babilónico, situando 

estas entre 3000 a.C. a 400 a.C., tal como destinadas aos mesmos fins que as congéneres do 

Egito, nomeadamente para o não-pagamento de dívidas de curto montante e, ainda, como locais 

de reclusão de estrangeiros. Continuando na sua análise, remete-nos o mesmo autor para relatos 

da sua existência na Bíblia, mais precisamente para o “Velho Testamento”, com exemplos de 

sanções impostas por egípcios,14 filisteus, hebraicos e assírios (cf. p. 74). 

Por seu turno, e uma vez mais, revela-nos Roth (2014) que, no reinado de 

Nebuchadnezzar (605-562 a.C.), Jerusalém possuía três tipos de prisões, distribuídas por entre: 

Beth ha-keli (casa de detenção); Beth haasourim (casa dos castigos e dos acorrentados); Bor 

(depósito subterrâneo), (cf. p. 45). Relativamente a estas últimas (Bor), durante o Império 

Assírio (746-539 a.C.) esclarece-nos Peters (1998), que se situavam no interior de celeiros (na 

maior parte das vezes, inseridas dentro das próprias cisternas), destinados ao armazenamento 

de cereais. Nestas eram, assim, encarcerados ladrões de toda a espécie, desertores, 

contrabandistas, não-pagantes de impostos, prisioneiros estrangeiros, aos quais era imposto o 

trabalho forçado, nomeadamente na moagem da farinha (cf. p. 9). 

Segundo Mirabete (2001), são, também, conhecidos indícios do recurso ao 

aprisionamento no tempo dos judeus. Sobre esta matéria refere-nos o autor que, após a 

consolidação da Lei Mosaica, surgiu um outro registo documental, de seu nome Talmude,15 que 

                                                           
14 A título de exemplo, refira-se a prisão de José, filho de Jacob. (Cf. Génesis, 39:20-40:5), in Bíblia Sagrada (edição pastoral). (1ª ed.). (1999). 

Revisão exegética do AT na edição portuguesa por Fr. Raimundo de Oliveira O.P. e revisão literária por P.e João Gomes Filipe. Lisboa: Edições 
Paulus. 
15 Ainda, sobre esta matéria, consideramos não ser despiciendo aqui deixar uma referência à importância acrescida do Talmude para uma 

melhor compreensão da influência da religião no seio da civilização hebraica. Com efeito, compreende este documento um conjunto de 63 
livros onde se encontram registadas toda uma “Compilação de leis, costumes e tradições judaicas” (Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea, 2001: 3506). Elaborado após a composição da Bíblia, o Talmude (também conhecido por um conjunto de discussões rabínicas) 

assenta em três princípios fundamentais (instrução ou ensinamento; serviço de Deus; caridade) e é composto por duas partes: “Mishna” (parte 
relativa às leis) e “Gemara” (contendo comentários sobre lendas e narrativas históricas). Destarte, o Talmude que em hebraico significa 

“doutrinar, ensinar, interpretar” (Apolinário, 2007: n.p., citando Ismael da Silva Júnior, 1980) configura “uma coleção de livros sagrados, 

preparados por alguns rabinos judeus, contendo um conjunto de leis, civis e religiosas, do povo descendente de Abraão.” (idem). Neste 
seguimento, tal coleção “foi preparada em virtude da grande dificuldade que havia na interpretação das leis do Pentateuco, ou dos cinco 

primeiros livros das Escrituras Sagradas, escritos por Moisés, sob a inspiração direta do Espírito Santo de Deus” (idem). 
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viria a ter contributo decisivo para a evolução do Direito Penal no seio deste povo. Da sua 

evolução ressalta-se a substituição do Talião pela aplicação de multas, prisão e/ou castigos 

corporais e, ainda, a (quase) abolição da pena de morte, comutada pela prisão perpétua (segundo 

a gravidade dos crimes), contudo, sem recorrer à imposição de trabalhos forçados (cf. p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Prometeu Agrilhoado 

 

A ideia de prisão surge-nos também referenciada na dramaturgia e filosofia gregas, 

nomeadamente na tragédia de Ésquilo, Prometeu Agrilhoado, no qual o protagonista, um 

defensor da humanidade, conhecido pela sua astuta inteligência, responsável por roubar o fogo 

dos deuses e o dar aos mortais, acabou sendo castigado e acorrentado a um rochedo para toda 

a eternidade. Ainda segundo uma conceção mitológica, contradizendo a opinião de 

historiadores, que situam na Grécia a origem remota do Direito Penal, dividindo os gregos os 

crimes em público e privado, consoante os interesses nestes envolvidos, refere Noronha (1997) 

que, a princípio, enraizado num sentimento religioso, surgia Júpiter como expoente máximo, 

vendo o seu nome invocado na acusação e na aplicação do castigo, porquanto era considerado 

“o criador e protetor do universo.” (p. 22). 

Todavia, tal justificação mítica viria a ser contestada, por Aristóteles. De acordo com 

este filósofo o fundamento da «culpabilidade» deveria primeiro afirmar-se no plano jurídico, 

depois de ter feito escola nos campos filosófico e ético. Ainda segundo Aristóteles, ao 

cumprimento de uma sanção, deveria ser tido em conta o recurso ao pagamento de uma multa 

ou, em casos mais graves, a aplicação do exílio ou pena de morte. 
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Seguindo a mesma linha de pensamento de seu mestre, Platão, num arquétipo de «cidade 

ideal», defendia o princípio corretivo da pena, devendo esta apresentar-se aos olhos dos 

cidadãos, como meio dissuasor de delinquência, podendo mesmo, quando necessário, resultar 

no encarceramento de criminosos (Pavón Torrejón, 2003, cf. p. 23). Assim, em As Leis, 

advogou Platão o princípio de que as prisões, muitas vezes utilizadas como locais de tortura, 

deveriam ter um propósito corretor de comportamentos antissociais. No seguimento desta linha 

de pensamento, defendeu a criação de três modelos de prisão: 

 

i. a primeira, denominada de ‘cárcere de custódia’, situar-se-ia na praça do mercado, 

destinando-se a delinquentes, em cumprimento de penas menores; 

ii. a segunda, que designou de ‘sophonisterion’ (centro de readaptação social, cujos reclusos 

seriam visitados pelo “Círculo Noturno”), localizar-se-ia no perímetro da cidade e o tempo 

de reclusão ultrapassaria os cinco anos;16 

iii. a terceira, designada de ‘casa de suplício’, destinava-se a «criminosos incorrigíveis», um 

local deserto e sombrio, afastado o mais possível, da cidade, sendo que a sentença não 

terminaria, somente, com a sua morte – os seus restos mortais seriam também depositados 

longe das fronteiras da cidade.17 

 

No mesmo diapasão da civilização grega, surge também a mitologia, como fonte de 

legitimação da afirmação de Roma e da sua civilização perante o mundo. De acordo com a 

historiadora Pavón Torrejón (2003), a vestal Reia Sílvia, mãe de Rómulo e Remo, fundadores 

de Roma, foi castigada por não ter cumprido os seus votos de castidade e, por tão criminosa 

desobediência aos deuses, condenada a reclusão perpétua (cf. p. 23). Continuando, remete-nos 

também esta autora para Anco Márcio,18 monarca no período da realeza,19 por muitos 

                                                           
16 Segundo Trigueiros (2000) o “Círculo Noturno” (p. 41) configuraria uma espécie de sociedade filantrópica, a quem era autorizado que 

instruísse espiritualmente os condenados e aferisse das suas melhorias corretivas. Mais refere que este modelo de cárcere destinava-se “aos 

que tinham cometido crimes mais graves e aos que eram tolos (em vez de intrinsecamente maus)” (idem). 
17 Cf. Roberts (2006, p. 74). Pela sua relevância, designadamente para efeitos futuros, são de, aqui, recuperar as palavras deste autor: “Plato’s 

blueprint was never adopted by the ancient Greeks, but it anticipated with remarkable accuracy the corrections-oriented prison systems of many 

centuries later, with their graduated levels of security.” (p. 75). 
18 No período da realeza, Anco Márcio, foi o quarto monarca da cidade de Roma, tendo governado entre 640-616 a.C.  
19 Segundo Giordani (1996) a civilização romana assentou em três grandes períodos de desenvolvimento: (i) Período da Realeza – da fundação 

de Roma (753 a.C.) até ao início da República (510 a.C.); (ii) Período da República – da expulsão da realeza (510 a.C.) até à batalha de Ácio 
(Grécia) em 31 a.C., que ditou o fim da República e o início do Império; (iii) Período do Império (consistiu em dois regimes de governação) – 

‘Principado’ - o início do reinado de Augusto (27 a.C.) até Diocleciano (284 d.C.). Nesta fase o Imperador é o primeiro (princeps) dos cidadãos, 

pese embora se submeter às mesmas leis, tal como os demais; ‘Dominato’ (Monarquia Absoluta) - desde o reinado de Diocleciano até à morte 
de Justiniano (565 d.C.), sendo que, nesta fase, o Imperador não é somente o primeiro dos cidadãos, mas o seu senhor (dominus). Cf. Giordani, 

Mário (1996). Iniciação ao Direito Romano. (3ª ed.). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
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considerado o ‘obreiro’ do cárcere Mamertino (Roma),20 e para Ápio Cláudio21 (um dos 

redatores da Lei das XII Tábuas), já no período da República, que, tendo sido responsável pelo 

aprisionamento de muitos cidadãos, acabou sendo ele, também, vítima de encarceramento 

(idem). 

Roberts (2006) refere que alguns exemplos de aprisionamento, relativos ao período do 

Império, constam inclusivamente no “Novo Testamento”, nomeadamente episódios de romanos 

enclausurando cristãos em calabouços sob o Coliseu de Roma, para serem lançados às feras na 

arena (cf. p. 74). 

Famoso ficou, também, o cárcere Mamertino, onde, entre outros, foram enclausurados 

comandantes de exércitos estrangeiros capturados em batalhas, para exibição em desfiles pelas 

ruas da capital, findo os quais, e para gáudio da multidão, eram estrangulados. De igual modo, 

e antes de sua morte, foram também nesta encarcerados os apóstolos Pedro e Paulo, perseguidos 

pelo Imperador Nero, sendo que Pedro, após uma malograda fuga, acabou sendo crucificado 

(ca. 64-67 d.C.), à sua ordem, com a cruz invertida. 

Finaliza Peters (1998), referindo que, de uso comum durante o período do Império, 

surgia também o ergastulum (cárcere doméstico) destinado a castigo de escravos delinquentes 

ou membros da família, situando-se este, normalmente, numa divisão subterrânea da habitação 

do pater familias (literalmente ‘pai de família’ – o mais elevado estatuto familiar). Destarte, e 

como um cativeiro privado, ficava ao encargo do seu senhor determinar se a sua detenção teria 

caráter temporário ou definitivo. Algum tempo mais tarde, viria um tal dispositivo a ser 

adaptado ao ambiente monástico medieval.22 (Retornaremos a este assunto mais adiante). 

 

1.3. Civilizações grega e romana: contributos para uma penalidade jurídica 

 

Tourinho Filho (2010) num capítulo dedicado ao “Desenvolvimento Histórico do 

Direito Penal” (cap. II), da sua obra Processo Penal, apresenta-nos como principal referência 

da civilização grega a atribuição ao Direito Penal de um caráter público, estabelecendo uma 

clara distinção entre os crimes públicos e privados, tendo em conta que “Os primeiros 

                                                           
20 Cárcere subterrâneo de alta segurança e um antigo depósito de águas, que ainda hoje existe, situado sob a igreja de San Giuseppe dei 
Falegnami no Forum Romano. 
21 Ápio Cláudio (340-273 a.C.) distinguiu-se como Censor – um dos mais altos cargos da magistratura romana. 
22 Durante o pontifício de Sirício I (séc. IV), foram criadas celas em mosteiros destinadas a acusados por crimes contra a religião católica, os 
quais, para além de aí cumprirem a sua penitência, eram, ainda, sujeitos a um regime de trabalhos forçados. Refere, a este respeito, Roberts 

(2006) “With the collapse of the Roman Empire and the onset of the Middle Ages in Europe, the Roman Catholic Church expanded the 

jurisdiction of its legal system, and provided for monastic or ecclesiastical prisons to confine both clergy and laypeople who violated canon 
law. During the papacy of Saint Siricius (ca. 334–399), prison cells (ergastulum) were established in monasteries, abbeys, and convents to 

confine miscreant priests, monks, and nuns at hard labor.” (p. 75) 
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prejudicavam a coletividade, e, por isso, sua repressão não podia ficar à mercê do ofendido; 

quanto aos segundos, a lesão produzida era de somenos importância para o Estado, e, assim, a 

repressão dependia da exclusiva iniciativa da parte.” (p. 107). Relativamente aos crimes 

públicos, menos graves, estava reservado o “Tribunal dos Heliastas” (p. 108), sendo que, para 

os atenienses, o processo penal assentava na participação direta dos cidadãos, dos quais eram 

convidados a participar homens livres, maiores de trinta anos, assentando todo o processo “no 

exercício da acusação e da jurisdição e pela oralidade e publicidade dos debates” (p. 107). 

Podendo considerar-se a sua composição como uma primeira aproximação ao tribunal de júri 

atual, este estipulava, como sanções mais severas, o exílio ou a pena de morte. 

Já quanto aos crimes mais graves, i.e., “homicídios premeditados, incêndios, traição” 

(p. 108), surgia o Areópago (Supremo Tribunal) composto por juízes, de entre, prestigiados 

aristocratas e governantes. Segundo Leão (2005), decorriam tais julgamentos ao ar livre e “ao 

cair do sol” (Tourinho Filho, 2010: 108), (daí a designação ‘heliasta’), sendo que acusação e 

defesa declaravam, no seu início, dizer a verdade: “a acusação jurava que o homicida era 

culpado; o réu, que era inocente.” (Leão, 2005: 26). Assim, culpado e réu proferiam dois 

discursos, com a defesa a seguir-se à acusação. Ambas “as partes não podiam afastar-se da 

matéria de fato” (Tourinho Filho, 2010: 108) sendo a decisão final tomada, por votação 

secreta.23 

Sobre esta matéria, e a título de exemplo, remete-nos Roberts (2006) para um episódio 

que marcou Atenas e que justifica aqui a sua referência histórica. Descreve-nos, este autor, que, 

sob acusação de corromper a juventude ateniense com ideais revolucionários, influenciando 

negativamente a sua formação intelectual, nomeadamente por promover a irreligiosidade, 

refutando as entidades deíficas à época, seria Sócrates presente ao Tribunal dos Heliastas (séc. 

V a.C.), que o condenaria à morte (cf. p. 74). De seguida, e já no cárcere (uma gruta situada na 

colina de Philopappos – Atenas), enquanto aguardava pelo cumprimento de sentença capital, 

decide cometer suicídio por autoenvenenamento, propondo um último brinde a Esculápio (deus 

da Medicina) «por o ter livrado do mal da vida, concedendo-lhe o dom da morte».24 

Relativamente a Roma, e de acordo com Noronha (1997), pese embora as imposições 

de vingança, por influência do Talião, nomeadamente da vingança divina (no período da 

                                                           
23 Remete-nos Cavalcante (2002) para a importância do contributo dos helénicos para a ciência jurídica se dever ao facto de, fruto do seu 
contacto com a civilização romana, tal proporcionar a passagem do direito oriental para o ocidental, porquanto ao Direito Penal grego coube 

um separar de águas entre a predominância da influência religiosa no concebimento das penas e o início de um período de humanização na sua 

aplicação. 
24 Sobre os últimos dias de vida de Sócrates, designadamente o período que antecedeu a sua morte na prisão, aconselha-se a leitura de Fédon 

de Platão. 
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realeza) e da ‘composição’25 inscritas na Lei das XII Tábuas, Direito e Religião acabariam por 

se separar no período da República. Com efeito, se por um lado, se assistiu a uma evolução do 

ato punitivo em termos da sua constituição, a sua aplicação passou a permitir a negociação entre 

os litigantes (ou seus familiares), muitas vezes recorrendo à justiça civil que, na maioria dos 

casos, impunha às partes a ‘composição’, i.e., permitia ao ofensor a possibilidade de comprar o 

direito de vingança ao ofendido, mediante a oferta de um bem, segundo o qual este recuperava 

a sua impunidade de volta. Consistia tal processo em compensar a vítima dos danos causados 

em igual valor, nomeadamente através do pagamento em moeda, armas, metais preciosos, gado, 

terras, utensílios, etc., podendo afirmar-se que permanece um tal expediente ainda hoje, e entre 

alguns povos, sob a forma de indemnização, multa ou oferta de dote (Noronha, 1997). 

Por outro lado, a preocupação do legislador em excluir o elemento religioso do sistema 

judicial, punindo o infrator sob fundamento do interesse público ou privado, contribuiu para 

uma separação das infrações em crimina publica e delicta privata (estes últimos dependentes 

da iniciativa do ofendido e admitindo a composição) e, mais tarde ainda, em crimina 

extraordinaria (situando-se entre os dois anteriores – crimina publica e delicta privata – mas 

absorvendo várias características dos delicta privata), vindo estes, com o tempo, a passar, 

também, à condição de públicos. 

Assim, eram considerados crimina publica todos e quaisquer atos que visassem atentar 

contra a segurança interna ou externa do Estado Romano, como por exemplo crimes de alta 

traição (perduellio) ou a morte de um pater (parricidium), os quais, normalmente, resultavam 

na condenação ao desterro ou à morte. 

Relativamente aos delicta privata, vão-se reduzindo ao longo dos anos e a vingança 

privada praticamente desaparece, uma vez que o seu tratamento jurídico passa, no período do 

Império, para a alçada dos crimina extraordinaria, uma categoria intermédia, com o magistério 

penal a ser exercido pelo Estado, salvo a disciplina doméstica do pater que se mantém, pese 

embora com restrições. 

Refira-se, ainda, que as penas de morte e de degredo, caídas em desuso a partir do final 

da República, regressam em força no período do Império, para, conjuntamente com as penas 

infamantes, os castigos corporais, os trabalhos forçados nas minas, obras públicas ou galés, 

passarem a ser, também, aplicados. 

Sublinhe-se por fim que, pese embora os Romanos não tenham alcançado no Direito 

Penal a mesma relevância que no Direito Civil, o seu contributo nesta matéria foi por demais 

                                                           
25 De igual modo, e como veremos a seguir, também os povos germânicos fizeram uso de um tal expediente judicial. 
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evidente para o seu progresso, tal como hoje o conhecemos, nomeadamente pela distinção do 

elemento subjetivo do crime (intencional e não intencional), da conceção de princípios penais 

sobre o erro, culpa (leve e lata), dolo (bonus e malus), imputabilidade, coação irresistível, 

agravantes, atenuantes, legítima defesa, mas, principalmente, sobre os objetivos de correção da 

pena (Noronha, 1997), evidenciando, no seu todo, uma preocupação crescente com o caráter 

público na sua aplicação e incumbindo ao Estado a responsabilidade da sua administração. 

Sobre este assunto, e embasando-nos em Neto (2006), somos a concluir: 

 

O povo romano foi o primeiro a conceber a autonomia da ciência jurídica, tendo nisso 13 séculos de 

experiência que nos legou o que hoje se denomina Direito Romano. Portanto, não se pode desprezar tal 

fonte para estudo e crítica de qualquer instituto jurídico atual, por ele influenciado. (p. 99)26 

 

2. Idade Média 

 

Durante a Idade Média27 as populações viveram sob um clima de temor e de 

insegurança, no que à aplicação de sanções penais dizia respeito, em grande parte cruéis e 

arbitrárias que evidenciavam, no seu fulcro, um autêntico desacerto com princípios de 

legalidade e de dignidade humana. 

Não muito diferente de práticas judiciais da Antiguidade, a principal preocupação neste 

período consistia na custódia preventiva do réu antecedendo o julgamento, sendo que, regra 

geral, o sistema penal compreendia, sobretudo, a aplicação de castigos corporais e a pena de 

morte, podendo também ocorrer, em alguns casos, a privação da liberdade (Cavalcanti, 2005). 

Este foi, pois, um período em que o poder judicial, dada a ausência ou desmembramento 

da autoridade do rei, fruto das invasões dos povos germânicos28 (a obrigar a uma redefinição 

da geopolítica europeia), se concentrou nas mãos dos senhores feudais. Por conseguinte, e face 

à quase inexistência de produção legislativa a nível central, nomeadamente sobre matéria penal, 

a aplicação da justiça era feita de forma discricionária, regida pelo consuetudinário e 

apresentando-se perante as populações conquistadas, como um modelo rudimentar de normas 

                                                           
26 Para uma melhor compreensão da influência do Direito Romano no desenvolvimento da ciência jurídica até aos nossos dias, aconselham-se, 

entre outras, as leituras de: Wieacker, Franz (1967). História do Direito Privado Moderno. (2ª ed.). A. M. Botelho Hespanha (trad.). Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian; Gilissen, John (1995). Introdução Histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Wolkmer, 
Antonio Carlos (org.), (2006). Fundamentos de História do Direito. (3ª ed.). Belo Horizonte: Del Rey; Lopes, José (2011). O Direito na 

História: lições introdutórias. (3ª ed. e 3ª reimp.). São Paulo: Atlas. 
27 Segundo a interpretação de Santos (2006), que ao presente trabalho interessa aportar: “A Idade Média foi [um] fenómeno geograficamente 
localizado na Europa e caracterizado pela interpenetração de três elementos que ajudariam a compor a história política de todo o período 

medieval: Roma, os povos germanos e a Igreja Católica.” (p. 169) 
28 De acordo com Gilissen (1995), a invasão do Império Romano pelos povos germânicos, deveu-se ao facto de: “Sob pressão dos povos 
[Hunos] vindos da Ásia central (…) deslocam-se para Ocidente; (…) penetram na órbita do Império Romano a partir do século III; no século 

V, invadem o Império do Ocidente que desaparece; estabelecem-se aí reinos germânicos.” (p. 127) 



Capítulo I              Ideal Penal - uma narrativa escorciva 

 

 

42 

regulatórias de conduta e de convivência em comum (Gilissen, 1995),29 tal como veremos a 

seguir. 

 

2.1. A personalística penal dos povos germânicos 

 

Numa fase inicial, o Direito dos povos germânicos assentou numa base costumária, não-

escrita, que vigorou de geração em geração e sobre a qual eram reguladas normas de conduta e 

ações punitivas, configurando um regime que, segundo Mirabete (2001) “Ditado por 

características acentuadamente de vingança privada, estava (…) sujeito à reação indiscriminada 

e à composição” (p. 37). Tal como havia sucedido com os povos helénico e romano, também 

nos primórdios do direito germânico, a figura divina surgia como sustentáculo à ação penal. Os 

deuses eram invocados e em seu nome reservado todo um poder cruel e arbitrário. Porém, o 

caráter deífico, em que assentava o direito primitivo germânico, por influência de Roma, foi, 

paulatinamente, cedendo espaço à figura jurídica do Estado, na qualidade de guardião da Paz. 

De facto, no direito germânico «Paz era sinónimo de Direito e Direito sinónimo de Paz». 

A quebra desta união era considerada crime (Noronha, 1997). No seguimento da civilização 

grega, e em particular da romana, os povos germânicos (também denominados de bárbaros)30 

assentaram parte da sua ação penal no chamado sistema da ‘composição’, não imaginando 

sequer que, ao o fazerem estariam a dar um importante passo na criação da atual forma de 

indemnização (Direito Civil) e da multa (Direito Penal).31 Contudo, o sistema da ‘composição’ 

não se esgotava num mero acordo entre ofensor e ofendido ou respetiva família. Tal concertação 

teria, ainda, de ser validada em sede de procedimento público perante um Conselho (chefiado 

pelo soberano ou alguém por este nomeado). Apresentam-se, a seguir, os tipos de sanções 

baseadas no sistema da ‘composição’, segundo Noronha (cf. pp. 22-23): 

 

i. Fredus ou Friedensgeld (preço da paz) – multa a pagar ao soberano, pela rutura da paz 

causada na comunidade, com o objetivo de recuperar a sua proteção por parte deste; 

                                                           
29 Refere ainda Gilissen (1995) que constituíam os juízes um conjunto de “(vassalos reunidos num tribunal feudal) [que] eram incapazes de 

textos jurídicos.” (p. 191) 
30 Relativamente ao uso do termo “bárbaro” Abramson, Gurevitch e Kolesnitski (1976), citados por Santos (2006), referem que: “Os habitantes 
da Europa central, privados de muitos benefícios da civilização antiga, pareciam-lhes [aos romanos] atrasados e selvagens. Por isso chamavam 

bárbaros aos habitantes da Germânia e outros povos que viviam fora do mundo escravagista. A palavra grega “Bárbaros” significava “aquele 

que rosna” ou “que fala uma língua incompreensível”, isto é, um „estrangeiro”. Esse termo adquiriu rapidamente um sentido pejorativo (...).” 
(p. 172) 
31 A uma melhor interpretação dos termos ‘multa’ e ‘indemnização’, refere-nos Magalhães (2011), citando Arzua e Galdino (1997), que “A 

multa tem como pressuposto a prática de um ilícito (descumprimento a dever legal, estatutário ou contratual). A indenização possui como 
pressuposto um dano causado ao patrimônio alheio. A função da multa é sancionar o descumprimento. A função da indenização é recompor o 

patrimônio danificado.” (In ponto “2.2.1. Natureza Jurídica da Multa Civil”, para. 5). 
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ii. Wehrgeld – indemnização por danos provocados, nomeadamente em casos de homicídio, 

por outro tipo de causa de morte ou, ainda, de crime considerado muito grave à vítima ou à 

sua família, podendo também resultar na submissão do infrator, com o seu trabalho a 

ressarcir igual destinatário; 

iii. Buβe – “preço pelo qual o agressor comprava o direito de vingança do agredido ou de sua 

família” (p. 22), por qualquer tipo de delito. 

 

A ressalva, ao pressuposto da ‘composição’, estaria destinada para casos em que o crime 

cometido ultrapassava as fronteiras do postulado «Paz = Direito = Paz», ou seja, no pressuposto 

do crime ser considerado grave (como por exemplo, traição ao soberano), ao infrator ser-lhe-ia 

aplicada “pena de caráter severo” (p. 23), e este declarado fora da lei, ficando sujeito ao direito 

de vingança da comunidade e a ser, impunemente, morto por qualquer pessoa. 

Sobre as consequências da violação da paz, neste período, em Portugal, refere-nos 

Correia (1977)32 que o tipo de moldura penal variava consoante a forma em que esta ocorria, 

sendo as circunstâncias do crime objeto de apreciação por parte de uma Assembleia (presidida 

pelo monarca ou um seu representante com estatuto nobiliárquico), a qual, após audição do 

acusado, decidia em conformidade e com base nas premissas seguintes: perda de paz absoluta 

(i); perda de paz relativa (ii), (cf. pp. 51-59). 

 

i. Perda de Paz Absoluta (Friedlosigkeit) – consequência de crimes graves, nomeadamente 

casos de traição, sob a forma de homicídio ou de ofensa do dever de fidelidade do servo ao 

soberano ou ainda a seus familiares, que, normalmente, resultavam na pena de morte ou na 

expulsão da comunidade; 

ii. Perda de Paz Relativa (Inimicitia) – o tipo de delitos (privados) que não configuravam um 

crime de traição (mas que estavam sujeitos à vingança do ofendido e/ou familiares). Tais 

eram objeto de uma apreciação, por parte do Conselho (Assembleia), que, entre outras 

decisões, estabelecia uma série de prorrogativas, em ordem à aplicação dos ‘Ordálios’33  ou 

dos ‘Duelos Judiciais’.34 

                                                           
32 Cf. Correia, Eduardo (1977). “A Evolução Histórica das Penas”. In Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (BFDUC). 
LIII, pp. 51-150. 
33 Refere Tourinho Filho (2010) que se, porventura, as Assembleias se vissem na impossibilidade de provar a culpabilidade do acusado, 

recorriam a um instituto processual, que designavam por ‘Ordálios’ ou ‘Juízos de Deus’, que, na prática, significava colocar nas mãos do divino 
a sentença final. Esta, por sua vez, era ditada pelo resultado de uma prova que, a ser vencida pelo acusado, significaria a sua absolvição. Com 

efeito, tal consistia, por exemplo, em segurar um ferro incandescente durante algum tempo; colocar a mão em água a ferver; etc., ao ponto de, 

aquele que nesta tivesse passado ileso teria provado a sua inocência (cf. p. 112). 
34 Refere Naspolini (2006) que nos ‘Duelos Judiciais’ ou o acusado ou um padrinho, escolhido por este, “duelava com o acusador ou [seu] 

padrinho, e a vitória daquele era sinal de sua inocência” (p. 193). 
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Progressivamente a Inimicitia foi sendo limitada à ‘composição’, fazendo com que de 

opcional passasse a obrigatória, através do pagamento de uma sanção pecuniária a distribuir 

pelas autoridade pública e parte ofendida. 

 

Como acentua Noronha (1997) os germânicos valorizavam, amplamente, o recurso à 

força na resolução de conflitos, pese embora, ao contrário do regime jurídico romano, o ónus 

da prova ficasse a cargo do acusado, sendo este obrigado a defender-se das imputações, de que 

era alvo, não havendo lugar, segundo Mirabete (2001), a uma “distinção entre dolo, culpa e 

caso furtuito, determinando-se a punição do autor do fato sempre em relação ao dano por ele 

causado e não de acordo com o aspeto subjetivo de seu ato” (p. 37). 

Tal como vimos, os germânicos, com uma conceção personalística do direito, atribuíam 

ao foro privado o direito de vingança e, por isso, nomeadamente numa primeira fase da sua 

história, que antecedeu o contacto com a civilização romana, divergiram deste último, de cariz 

marcadamente social. Com efeito, devido à influência de Roma, do Cristianismo, mas, 

sobretudo, de um maior fortalecimento da autoridade do Estado, com um poder regulador mais 

acentuado sobre a organização das sociedades, a miscigenação de ambos os sistemas acabaria 

por ser inevitável. Recorrendo às palavras de Santos (2006), “Logo a partir do século V o direito 

romano não se furtará de conviver paralelamente com o direito germânico dos povos do norte, 

e, até o século VIII, observa-se a progressiva condensação desses vários direitos.” (p. 178) 

 

2.2. O Direito Canónico e a instituição do poder da Igreja 

 

As origens do Direito Canónico assistiram e conviveram em paralelo com as grandes 

transformações sociais que ocorreram durante a época medieval, um período marcado por 

invasões bárbaras, particularmente dirigidas ao Império Romano do Ocidente; pelo surgimento 

de vários estados feudais; pelo advento da Inquisição; pela formação das primeiras 

Universidades; pelo fortalecimento dos regimes monárquicos; fatores que, entre outros, 

contribuíram fortemente para a fundação e consolidação da Igreja Católica, assente num 

governo centralizado na Santa Sé e na figura do Sumo Pontífice. Por conseguinte, e tomando 

como apropriadas as palavras de Gilissen (1995) 

 

Qualquer estudo histórico do direito na Europa seria incompleto se não englobasse um esboço da evolução 

do direito canónico. Com efeito, por um lado, a Igreja desempenhou um papel considerável na sociedade 
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medieval; por outro, foi durante este mesmo período um poder temporal muito poderoso, pelo menos em 

certas épocas e em certas regiões. (p. 134) 

 

De acordo com este autor, o Direito Canónico simboliza o direito dos cristãos, tal como 

comummente designado de direito normativo da Igreja Católica. Do grego kanoon, que 

significa «regra», foi empregue durante os primeiros tempos da instituição católica, 

nomeadamente durante o período da Idade Média, para designar as decisões decorrentes dos 

concílios papais (cf. p. 133), que rapidamente se disseminariam pelo continente europeu e que 

vieram a sustentar a base de afirmação do seu poder. Atentemos, por isso, nos seus princípios 

legitimadores: 

 

i. O caráter ecuménico da Igreja – o Cristianismo apresenta-se ao Homem como a única 

verdadeira religião universalista. Numa Europa repartida por entre regimes feudais, 

fechados entre si e representados, regra geral, por um regime jurídico de natureza 

consuetudinária, tal assunção conferiu-lhe um caráter mais uniforme e unitário direcionado 

às comunidades de então; 

ii. Pilar do Direito Civil Moderno – pela primazia na regência de determinados domínios do 

direito privado, sobressaindo, entre estes, litígios relativos ao casamento ou divórcio; 

iii. Único Direito escrito, comentado e analisado durante grande parte da Idade Média – a partir 

do séc. XII foi empreendida uma redação, mais ou menos sistemática, do Direito Canónico 

potenciada pelo surgimento das primeiras Universidades, cujos académicos contribuiriam 

para a compilação e codificação de toda uma série de normas e de regulamentos 

eclesiásticos, dando início a uma prática sistematizada que perdurou no tempo à atualidade; 

iv. Modelo de referência em trabalhos doutrinais – assumindo-se como um documento 

preferencial de consulta, visando a produção científica, porquanto a sua existência como 

Direito escrito e erudito, muito antes do Direito laico, acabou por vir a exercer enorme 

influência na constituição deste último (cf. pp. 134-135). 

 

Defende Lopes (2011) que o Direito Canónico deve ser analisado com enfoque numa 

adaptação às novas condições sociopolíticas surgidas das cinzas da Antiguidade, fortemente 

influenciadas pela religião emergente, o Cristianismo. Segundo este autor, foi preocupação da 

Igreja o estabelecimento de uma nova ordem social através de um regime jurídico-político que 

a consagrasse. Com efeito, a uma Europa geograficamente entrincheirada em regimes feudais 
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multifacetados entre si, o vigor das leis e a sua implementação no terreno, em larga medida 

fariam depender a sua sobrevivência e crescimento. 

Na mesma linha, Wieacker (1967) refere-nos que, dado o seu instituto universal e caráter 

jurídico minuciosamente ordenado, o Direito Canónico viria a impor-se a uma Europa 

fragmentada por poderes políticos, em virtude de uma ausência de governos centrais fortes, 

com capacidade para instituir uma regulação social robusta, sendo que neste modelo de 

organização das sociedades vigorava a vontade e a autoridade dos senhores feudais, que, por 

tal facto, detinham o poder de aplicação da justiça. Não foi, por isso, de admirar que, a ausência 

de uma legislação estatal, em simultâneo com a crescente autoridade social da Igreja, viessem 

a ser fundamentais na preponderância que o Direito Canónico viria a adquirir durante o período 

medieval. Assim, nas palavras deste autor: “A igreja era a força espiritual de longe mais 

importante; era, ao mesmo tempo, a mais coerente e a mais extensa organização social da Idade 

Média; finalmente, a sua ordem jurídica interna era a mais poderosa da Idade Média, em termos 

gerais.” (p. 67). 

Por conseguinte, ao não se identificar com um qualquer período temporal de um 

qualquer Estado, graças à universalidade do seu magistério, a Igreja viria a reconhecer a 

existência de um Direito laico e a estabelecer uma fronteira entre «jus civile» (Direito Civil) e 

«jus canonicum» (Direito Canónico), (cf. p. 68), disjunção que viria a contribuir decisivamente 

para o desenvolvimento de um regime jurídico distinto e consequente legitimação do seu poder. 

Fruto da disseminação territorial, no seu primeiro milénio de existência, assistiria esta 

instituição a produções várias de material relativo à normatização da vida cristã, apesar do seu 

alcance não ter ultrapassado as raias do local ou regional. Consequência de uma tal situação, a 

existência de legislação díspar em diversos documentos era frequente, o que originava que a de 

uma determinada região entrasse em conflito com a de outra. Os bispos com enorme influência 

junto das comunidades, em que exerciam o seu magistério, constituíam a força motriz no que à 

administração de regras disciplinares respeitava. Impunham às ordens religiosas o rigor da lei, 

sendo que muitos dos seus escritos nos feudos viriam a ser compilados e incluídos numa futura 

legislação eclesiástica. A título de exemplo, refere-nos Lopes (2011) que, com os monges celtas 

(irlandeses), que orientavam os fiéis sob a forma de confissão, surgem os «penitenciais» – 

“livros que indicam regras a aplicar em casos particulares, ou seja, penitências a serem dadas 

para os pecados” (p. 58), decorria o papado de Gregório I (590-604). 

Numa época de incertezas e de redefinição de estratégias os maiores impulsos em torno 

da afirmação da Igreja na Europa, em particular até ao séc. XI com Gregório VII (1073-1085), 
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foram, respetivamente os concílios e o movimento monástico. Os sínodos episcopais regionais 

ou nacionais, nos quais se reuniam altos dignatários do Clero, foram, nesse sentido, um 

importante centro de comando e de organização geopolítica desta instituição. Por conseguinte, 

a construção de igrejas, mosteiros e abadias nos feudos, conjuntamente com a presença de 

elementos do Clero no terreno, não aconteceu por acaso e a afirmação da sua independência 

face ao braço secular foi, sobretudo, uma tentativa de assunção da sua autoridade. 

No decurso de uma das mais importantes reformas empreendidas pela Santa Sé, 

nomeadamente no pontificado de Gregório VII, surgem publicados os Dictatus Papae, i.e., 

conjunto de normas e regulamentos que, segundo Lopes (2011), visaram afirmar em definitivo 

a defesa do poder espiritual sobre o temporal. De igual modo, também a nível interno, foi 

intenção deste Papa acabar com alguns excessos do Clero que enfraqueciam a autoridade da 

Igreja, salientando-se, entre estes, a simonia (venda de bens e/ou privilégios espirituais), 

nicolaísmo (casamento do clero) e a nomeação de leigos para altos cargos eclesiásticos em troca 

de bens (rendas, terras, mosteiros). Atentemos, por isso, na importância de algumas das suas 

disposições: 

 

(1) A Igreja Romana foi fundada exclusivamente pelo Senhor; (2) Só o bispo de Roma pode ser chamado 

universal de direito; (3) Só ele pode depor e instalar bispos; (4) Seu legado precede a todos os bispos 

de um concílio, mesmo se tiver um grau hierárquico inferior, e pode sentenciar qualquer um deles com 

a deposição; (…); (7) Só ele pode legislar de acordo com as necessidades do tempo; (…); (9) Só seus 

pés podem ser beijados pelos príncipes todos; (10) Só seu nome deve ser recitado nas Igrejas; (11) Ele 

pode depor os imperadores; (…); (16) Não se podem chamar sínodos gerais sem as suas ordens; (17) 

Nenhum capítulo ou livro pode ser considerado canônico sem a sua autoridade; (18) Nenhum de seus 

julgamentos pode ser revisto, mas ele pode rever os julgamentos de todos; (…); (21) Os casos mais 

importantes de todas as Igrejas podem ser levados à Sé Apostólica (ele é ordinário em qualquer 

jurisdição); (…); (27) A ele compete dissolver os laços de vassalagem e fidelidade para com o homem 

injusto. (p. 70) 

 

Tendo por base os (27) ditames (embora não os percorrendo todos) em que são expressas 

as principais ideias sobre o papel da Santa Sé na sua relação com os poderes temporais, 

estabelece Gregório VII que o Sumo Pontífice é o ser supremo da Igreja, hierarquicamente 

acima de fiéis, sacerdotes e bispos, bem como de Igrejas locais, regionais e/ou nacionais, e, 

ainda, concílios. Preconiza, ainda, este documento que o Papa é a autoridade suprema na Terra 

e que a si todos lhe devem submissão incluindo príncipes, reis e imperadores. Por fim, centraliza 

na Santa Sé a jurisdição de importantes contendas e o poder de intermediação entre os seus 

súbditos, o que, naturalmente, viria a resultar numa diminuição do poder dos bispos locais. 

O séc. XII testemunharia, assim, uma importante evolução ao nível da afirmação do 

Direito Canónico, sendo de realçar o importante contributo advindo, quer das ordens 



Capítulo I              Ideal Penal - uma narrativa escorciva 

 

 

48 

monásticas, quer das Universidades, que entretanto foram surgindo pelo continente europeu. 

Saliente-se a respeito que, por volta de 1140, uma série de decretos, leis, pareceres e decisões 

do Clero seria compilada por Graciano de Bolonha.35 Face à profusão de legislações existentes, 

o seu objetivo passava por comparar os cânones discordantes classificando os textos, de acordo 

com o seu valor jurídico. Para o efeito, é publicado a Concordantia Discordantium Canonum 

(Concordância dos Cânones Discordantes), também conhecido por Decretum, primeira parte 

do Corpus Juris Canonici, comummente considerado como ponto de partida no estudo do 

Direito Canónico (Gilissen, 1995). 

Refira-se, por fim, que, o Direito Canónico, fortemente influenciado pelos ideais 

cristãos, irá adaptar os princípios do Direito Romano aos normativos da Igreja e direcioná-los 

aos mais recônditos enclaves feudais, para aí combater a lei consuetudinária e proclamar a 

igualdade de todos os homens perante Deus. As penas passarão a ter, não só uma finalidade de 

penitência, mas também a de regeneração do criminoso pela contrição e purgação da culpa, o 

que, paradoxalmente, irá conduzir à Inquisição (Mirabete, 2001). 

 

2.3. O processo inquisitivo 

 

Segundo Mirabete (2001) o Direito Canónico, também denominado de “Direito Penal 

da Igreja” (p. 37), que se estendeu, nomeadamente, entre as épocas “dos direitos romano e 

germânico e a do direito moderno” (idem) assentou os seus princípios numa base teológico-

legal sólida afirmando a igualdade jurídica entre os homens. Enfatizando o aspeto subjetivo do 

crime e a assunção da responsabilidade penal, encontram-se entre as suas finalidades a 

mitigação das penas e a reabilitação do indivíduo “pelo arrependimento e purgação da culpa” 

(idem). 

A este respeito, advoga Santos (2011) que, com a valorização do elemento intencional 

do ato, a Igreja passou a diferenciar pecado de crime, considerando, este último, como ofensa 

à vontade de Deus e impondo à justiça penal o instituto da expiação e da penitência. Por esta 

via, a repressão seria exercida em nome de Deus, consistindo o seu objetivo na recuperação do 

criminoso pelo arrependimento. Por conseguinte, enquanto o pecado representava a morte da 

alma, a pena surgia como a sua redenção e regeneração. 

                                                           
35 Religioso italiano do séc. XII foi um monge camaldulense (monge eremita da congregação fundada por S. Romualdo, ordem religiosa que 

segue de perto os cânones beneditinos num ideal de vida cenobítico-contemplativa). Graciano de Bolonha foi, também, professor de Direito 

Canónico em Bolonha, sendo considerado o fundador da jurisprudência canónica. A sua atividade eclesiástica alargou-se ainda à primeira 
compilação metódica das «Decretais dos Papas», também conhecida por ‘Decreto de Graciano’. Cf. Graciano (religioso). In Artigos de apoio 

Infopédia [online]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/82201> [acesso em: 2 mai. 2015]. 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/82201
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Noronha (1997) salienta que, em contraponto ao processo penal germânico, a Igreja 

opunha-se, em tese, à influência da força como prova judiciária, somente a compreendendo 

“com o fim superior da salvação da alma do condenado” (p. 23), tendo por objetivo contribuir 

para a redução das práticas brutais destes povos, banindo os ordálios e os duelos judiciários, e 

acentuando o aspeto subjetivo do crime e da responsabilidade penal. 

O próprio Clero, que também tomava parte em semelhantes demonstrações judiciais, 

após o IV Concílio de Latrão (1215)36 ficou proibido de o continuar a fazer, quer na qualidade 

de legitimador, quer na qualidade de testemunha (Lopes, 2011). A sua participação em tais 

exercícios era considerada de sujeição de um regime legítimo consistente e em concordância 

com o postulado do catolicismo, a um modelo de justiça incivilizado, de cariz costumário, 

infundado sob o ponto de vista jurídico-legal, que, no limite, colocava em risco a autoridade 

eclesiástica. 

De modo a lidar com movimentos contra a sua tomada do poder, os quais, ora punham 

em causa os textos escritos, ora contestavam o modus vivendi do Clero (considerado desregrado 

e dado a escândalos), a Igreja conseguiu que os Estados estabelecessem, como uma das suas 

principais prerrogativas, o recurso à Inquisição.37 Com efeito, de modo a manter a pureza da fé 

dos cristãos, mas, sobretudo, a sobrevivência da própria religião católica e simultaneamente dos 

Estados que a acolhiam sob proteção de Roma, considera Lopes (2011) ser este não somente 

“um problema espiritual, mas político, uma subversão não apenas contra as autoridades 

religiosas, mas contra o próprio braço secular, o rei, os príncipes, que eram senhores cristãos.” 

(p. 92). 

Assim referem Talarico e Linke (2010) que, o crescimento das heresias e a rejeição da 

fé católica, nomeadamente ao longo dos sécs. XI e XII, se haviam tornado numa realidade, cada 

vez mais, difícil de disfarçar. Igrejas são profanadas e altares queimados. Um pouco por toda a 

parte vão surgindo desvios à religião instituída, contribuindo para um clima de desordem e de 

insegurança social. O movimento herético ia conseguindo relativo sucesso entre os feudos. O 

povo, fiel à sua ortodoxia, revoltava-se contra o Clero originando lutas cruéis e ameaçando o 

bem-estar público (idem). A Igreja vendo a sua autoridade ameaçada, recorria ao seu poder de 

                                                           
36 Sob a égide do Papa Inocêncio III, no IV Concílio de Latrão foram proclamados aos fiéis, entre outros preceitos: os sete sacramentos (batismo, 

crisma, confissão, eucaristia, ordenação sacerdotal, matrimónio e extrema-unção); o princípio da transubstanciação (doutrina clerical que 

defende a transformação da essência do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, aquando da celebração da Eucaristia); a 
obrigatoriedade da confissão dos pecados a um ministro da Igreja; o cumprimento anual de penitência. 
37 Por esta altura, em Albi e Lyon (cidades situadas a sul do atual território francês), cristãos revoltosos, face a um continuado acumulo de 

riqueza e de bens materiais, apelavam a que o Clero regressasse às suas origens cristãs e abdicasse de tais práticas. No entanto, considerando 
este ato uma afronta ao exercício do seu poder, a resposta da Igreja não se fez esperar. Perante tal insubmissão, entre 1208 e 1229, milhares de 

hereges são mortos e dois anos depois é instituída a Inquisição (Fragoso, 1977, cf. p. 29). 
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excomunhão e, no limite, entregava os blasfemos ao poder secular incumbindo este da produção 

de uma sentença final, o que, naturalmente, poderia resultar na sua condenação à morte, sem 

que daí adviesse qualquer prática de infração aos princípios basilares do Direito Canónico. 

Segundo Naspolini (2006) 

 

Dentre outros fatores, o fato de a Igreja possuir enorme influência sobre o poder temporal e necessitar 

do auxílio do Estado para combater as heresias, esse tipo de crime passou a ser considerado crime de 

“lesa-majestade”, razão pela qual a competência para o seu julgamento foi estendida aos Tribunais 

Seculares. (p. 189) 

 

Num cenário de incertezas e de afrontas ao poder eclesiástico surgem, com o Papa 

Inocêncio III (1198-1216), as primeiras perseguições aos hereges. Pese embora numa fase 

preliminar, este procedimento somente se iniciar após uma denúncia formal,38 com Gregório 

IX (1227-1241) é fundada a Santa Inquisição, através da carta pontifícia Excommunicamus 

(1231) e cedo é tal modo de atuação substituído pela inquisitio, uma das fases mais temidas de 

inquirição, conduzida, sob forma escrita e secretamente, finda a qual se proferia a sentença. 

Segundo Tourinho Filho (2010) “Baseado no interesse superior de defender a fé, fomentavam-

se a indignidade e a covardia” (p. 113), promovendo-se a denúncia anónima, como ato idóneo 

suficientemente consistente para a desencadear. 

De acordo com Lopes (2011), os próprios bispos eram inquisidores por excelência. De 

entre as suas responsabilidades, no âmbito da superintendência da legislação canónica, incluía-

se a aplicação de sanções penais aos prevaricadores. Nas suas dioceses demandavam pela 

comunidade, indagando se afrontas à autoridade religiosa haviam sido cometidas. Caso tal se 

tivesse verificado, de imediato instauravam o respetivo procedimento inquisitorial. Num pavor 

quotidiano em que vivia a população, todos eram obrigados, sob pena de heresia e excomunhão, 

a denunciar um pecado, mesmo se o visado fosse um familiar (irmão, esposa, pai, avô, filho,…). 

Os depoimentos das testemunhas eram recolhidos confidencialmente, procedendo os 

juízes ex officio (por lei) de forma sigilosa. No decurso do processo os indiciados desconheciam 

que, haviam sido alvo de denúncia e que estavam a ser investigados. Somente o descobririam 

algum tempo mais tarde, quando detidos para interrogatório. Aqui chegados “Nenhuma garantia 

era dada ao acusado. (…) Não se permitia defesa, sob a alegação de que esta poderia criar 

obstáculos na descoberta da verdade…” (Tourinho Filho, 2010: 113). 

                                                           
38 De acordo com Tourinho Filho (2010) “Até o século XII, o processo era de tipo acusatório: não havia juízo sem acusação. O acusador devia 
apresentar aos Bispos, Arcebispos ou Oficiais encarregados de exercer a função jurisdicional a acusação por escrito e oferecer as respetivas 

provas.” (p. 113) 
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A prática da tortura nas prisões foi também um expediente de enorme relevância no 

decurso do processo inquisitório. Partia-se do princípio que uma medida já praticada, pelo 

Direito Comum, dirigida a ladrões e assassinos, poderia, também, ser aplicada a hereges. Com 

efeito, tal viria a ser autorizado, pelo Papa Inocêncio IV, que na bula Ad Extirpanda (1252), a 

defende como meio legítimo de procura da verdade, partindo do princípio que, caso o acusado 

fosse inocente, seria capaz de resistir à tortura, provando continuar a ser merecedor de confiança 

divina (Lopes, 2011). 

A medida sancionatória de encarceramento tinha-se tornado uma realidade. A partir do 

momento em que davam entrada na prisão, poucos eram os que de lá saíam, pelo menos com 

vida. Na prática, o acusado era (por norma) condenado. Ainda segundo este autor, a solução 

encontrada não foi a da sua abolição, pois o risco era demasiado elevado e “o que estava em 

jogo era a sobrevivência da Cristandade e do poder que a unia” (p. 93). 

Na verdade, depois de ver confirmado o seu vigor e influência no velho continente, 

nomeadamente no combate impiedoso que travou contra os «movimentos heréticos», a 

Inquisição acabaria por atravessar um período de alguma decadência, quer porque 

desacreditada pelos excessos cometidos, quer, porque, pela política de alianças, que em muitos 

casos significaram a sua submissão aos senhores feudais, o seu poder foi diminuindo à medida 

que se aproximava o final da época medieval, para se voltar a reacender durante a época 

moderna, designadamente no séc. XVI, em resposta à Reforma Protestante, iniciada por 

Martinho Lutero em 1517,39 num movimento que ficou conhecido como Contrarreforma 

Católica. Todavia, tal não significaria a sua total perda de poder e prestígio, pois a Igreja 

haveria, ainda, de ocupar posição de relevo no quadro institucional europeu, designadamente 

como apêndice dos Estados monárquicos centralizados e absolutos, como veio a suceder nas 

Penínsulas Itálica e Ibérica nos sécs. XVI a XVIII (Lopes, 2011, cf. pp. 90-94).40 

Relativamente a Portugal, Santos (1999), traçando-nos um retrato fiel ao sistema 

prisional do séc. XIX e à importância que este adquiriu no regime penal à época, revela-nos que 

somente a 29 de julho de 1833, por decreto do então Ministro da Justiça, é que foram 

oficialmente extintos os cárceres e aljubes eclesiásticos (p. 35, cf. nota n.º 11).41 

                                                           
39 A este assunto voltaremos na secção seguinte. 
40 Relativamente à Inquisição, cumpre-nos referir que a organização temporal, a que procedemos na organização deste capítulo, não significa 

que a influência ou repercussões sistémicas, que a sua atuação teve para o desenvolvimento da história das sociedades europeias e respetivas 

colónias imperiais, a confinem a um determinado período cronológico. Com efeito, o seu contributo, nesta matéria, evidenciar-se-á, bem para 
além da época medieval, designadamente, e em alguns Estados, até quadrantes temporais que adentram a Idade Contemporânea. Refira-se, a 

propósito, que em Portugal somente em 1821 é que foi decretada a sua extinção, com a abolição do Tribunal do Santo Ofício, pelas Cortes 

Gerais Constituintes. 
41 In A Sombra e a Luz: as prisões do liberalismo, Maria José Moutinho Santos remete-nos para uma análise, à Cadeia da Relação do Porto 

(atual sede do Centro Português de Fotografia), destacando os seus protagonistas (reclusos, carcereiros, juízes), as normas disciplinares em 
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Fig. 2 – The Usual Punishments in Germany during the Middle Ages 

 

2.4. Prisões de Estado vs Prisões Eclesiásticas 

 

Tal como vimos, a privação da liberdade não era considerada de sanção penal por 

excelência, por isso, não se verificava, por parte da administração secular, particular interesse 

em que se construíssem instalações devidamente apetrechadas para o efeito. Desta forma, e até 

à leitura da sentença, recorria-se ao que melhor servisse os intentos de aprisionamento de 

pessoas, de entre o que houvesse disponível no seio das comunidades (Geltner, 2006). A título 

de exemplo, entre outros, refere-nos Trigueiros (2000) o castelo de Sant’Angelo (Roma), 

mausoléu do imperador Adriano e da sua família (séc. II d.C.), posteriormente utilizado por 

aristocratas e sumo pontífices, que ficou conhecido como prisão de Teodorico, rei dos 

Ostrogodos, que se supõe neste ter residido no início do séc. VI (p. 53).42 

Ainda no caso das civilizações bárbaras, refira-se que, visto o encarceramento de 

pessoas não ser uma prática habitual no seu seio, o que se conhece sobre penas de privação da 

liberdade é, relativamente, escasso. Mesmo assim, socorremo-nos de Barbosa (1987) que, 

citando Aníbal Bruno (1962), nos remete para alguns registos que comprovam tais sanções 

terem, de facto, existido, nomeadamente um édito (ca. 720) promulgado por Liutprando, rei dos 

                                                           
uso, o dia a dia na prisão (condições de habitabilidade do cárcere, salubridade, trabalho) e, no que ao nosso estudo importa, o ensino de reclusos 
(matéria a abordar no próximo capítulo). 
42 Na sua tese de doutoramento, Da Prisão à Cidade Punitiva: utopia e realidade, apresentada à Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Técnica de Lisboa, em 2000, Maria da Conceição Trigueiros, numa investigação histórica às características dos espaços que serviram o 
propósito carcerário, descreve-nos o modo como estes ao longo dos tempos até aos nossos dias, têm cumprido com um objetivo de 

confinamento e de privação da liberdade (palácios, fortalezas, castelos, mosteiros, bem como prisões construídas de raiz, e.g. Penitenciária de 

Lisboa – 1885), propondo uma arquitetura prisional, na senda de um ideal humanitário e ressocializador, reconhecendo, porém, as enormes 
dificuldades em se libertar de um espírito retribucionista, tão característico das sociedades ocidentais, uma vez que “As prisões são os únicos 

edifícios que são construídos no interesse direto dos utilizadores, mas no interesse supostamente daqueles que as não usam.” (p. 317) 
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Lombardos (712-744), que determinava sanção de «prisão de 2 a 3 anos por furto». De igual 

modo, também o imperador Carlos Magno,43 estipularia «penas de prisão por tempo 

indeterminado» até que os infratores emendassem a sua conduta criminosa (cf. pp. 27-28). 

Durante o período medievo dois importantes institutos penais tomaram forma, por entre 

os conglomerados feudais, que, um pouco por toda a Europa, foram surgindo e que coexistiram, 

lado a lado, com a administração judiciária. Referimo-nos aos institutos penais sob domínio do 

poder secular e do poder clerical. 

Segundo Trigueiros (2000), relativamente ao primeiro, ao longo do período medieval, 

práticas de encarceramento foram sendo paulatinamente introduzidas no dia a dia das 

comunidades. Porém, no julgamento que precedia a aplicação de sanções penais imperava o 

status social do acusado. No caso de penas leves, estas poderiam ser comutadas pelo pagamento 

em ouro ou em bens. Para crimes mais graves, os condenados poderiam ser colocados em 

prisões sob a égide do soberano, designadas de «Prisões de Estado», as quais, consoante a 

gravidade do ato cometido, se subdividiam em ‘prisão-custódia’ – destinada a práticas 

criminosas que poderiam resultar na pena capital ou no exílio; e ainda na ‘prisão-detenção’ – 

visando a reclusão temporal ou perpétua, ou até ao recebimento de perdão real. 

No tocante à restante camada da população, face às dificuldades económicas aliadas à 

quase inexistência de produção legislativa, nomeadamente sobre matéria penal, o poder judicial 

era exercido de forma discricionária e o consuetudinário era “a única fonte do direito laico” 

(Gilissen, 1995: 190). Deste modo, delinquentes de toda a espécie, velhos, mulheres, crianças, 

eram enviados para insalubres calabouços, sendo que aí muitos pereciam a aguardar por justiça 

(Trigueiros, 2000). 

De acordo com Stohr e Walsh (2015), citando Irwin (1985), no séc. IX, Alfredo ‘O 

Grande’, monarca de Wessex (Inglaterra), institui o encarceramento como forma legal de 

punição (cf. p. 20) o que obrigou ao alojamento do infrator em instalações destinadas para o 

efeito. Refere-nos Roberts (2006) que durante a última metade do século XI, em Inglaterra, 

William I (ca. 1028-1087) procedeu ao encarceramento dos seus inimigos políticos na Torre de 

Londres. E, segundo este mesmo autor, Henrique II (1133-1189) ordenou aos xerifes, 

responsáveis pela segurança interna do reino inglês, que construíssem cárceres nos seus 

condados destinados aos réus, para estes aí aguardarem por julgamento. 

                                                           
43 Rei dos Francos a partir de 768 e, por conquista, rei dos Lombardos, a partir de 774. Foi ainda coroado, pelo Papa Leão III, Imperador do 

Ocidente em 800, um cargo em desuso desde a queda do Império Romano do Ocidente em 476. 
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No início do séc. XIII, monarcas franceses começaram por enviar condenados para o 

Châtelet e já no séc. XIV, por volta de 1370, para as masmorras e torres da Bastilha.44 Ainda 

no território francês, na segunda metade do séc. XV, Luís XI (1423-1483) recorreu ao castelo 

de Loches (próximo de Tours), como local de encarceramento dos seus opositores (idem). 

Durante este período em algumas cidades-estado do atual território alemão foram, 

também, encarcerados criminosos em masmorras, câmaras e fossas em castelos e fortalezas. 

Mais a norte, nos Estados Escandinavos e Islândia, os responsáveis pela segurança local 

recorriam ao aprisionamento de pessoas nas suas próprias residências, até que a sentença fosse 

proferida (idem). 

Refira-se por fim que, toda esta preocupação, em torno da instalação de presídios, foi 

de tal forma relevante para o estabelecimento de um regime de organização e administração 

prisional, que ainda hoje são de recordar prisões então criadas, ou adaptadas, que viriam a 

figurar nos anais da biografia penal da civilização ocidental, nomeadamente Fleet Prison 

(Londres, 1197-1844), Châtelet (Paris, ca. 1200-1810), Carcere delle Stinche (Florença, ca. 

1299-1833).45 Este último, segundo (Roberts, 2006) assumir-se-ia como uma das primeiras 

tentativas de humanização do sistema prisional, pois desde a sua fundação que preexistiu o 

conceito de separação de reclusos, por sexo, idade, grau de sanidade e gravidade dos crimes 

cometidos.46 

Não sendo intenção deste trabalho, muito menos do presente capítulo, entrar numa 

discussão temporal relativamente à génesis do encarceramento como instituto «prisão-pena», 

sendo que, sobre este assunto, revelam-nos as nossas fontes de pesquisa a existência de uma 

extensa literatura, em si mesmo divergente quanto ao início da institucionalização da privação 

da liberdade, direcionamos o nosso escopo, apoiando-nos em autores como Noronha, (1997), 

Peters (1998), Trigueiros (2000), Mirabete (2001), Geltner (2006), Roberts (2006), Caldeira 

(2009), Lopes (2011), entre outros, para uma análise à mudança do paradigma prisional, que, a 

partir do período medievo e com o contributo da Igreja, passou a implementar, como prática 

penal, a reclusão para cumprimento de penitência, na sua essência substitutiva dos horrores da 

tortura do corpo e também, ideologicamente, da pena capital. 

                                                           
44 Inicialmente criada como pórtico de entrada para o bairro de Saint-Antoine (Paris), por Carlos V (1338-1380), após a ‘Guerra dos Cem 

Anos’, acabou sendo também transformada em «Prisão de Estado». 
45 Refira-se que vários outros edifícios acabariam por se afirmar como referência de uma arquitetura prisional. Destes se salientam o Palácio 

Ducal (Veneza), a Conciergerie (Paris), o castelo de Shlisselburg (S. Petersburgo), sendo que, para além de locais fortificados, de onde 

dificilmente se conseguia escapar, serviam, também, a finalidade de proteção contra ataques inimigos, pois “O que é sólido e seguro defende 
dos que estão fora e guarda os que estão dentro.” (Trigueiros, 2000: 51). 
46 Sobre o enfoque humanitário no tratamento das penas, está reservada a secção 4. deste capítulo. 
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Na sua etimologia a origem do termo ‘penitência’ advém do Latim «poenitentia», que 

significa “arrependimento, pesar, dor, pungimento, contrição”, encontrando-se consagrada no 

sacramento da confissão. A sua finalidade consiste na expiação do pecado pelo sacrifício 

pessoal, bem como a perfeição evangélica através da reparação proporcional do mal cometido, 

contribuindo para um tal desiderato a oração, o exercício do bem, a meditação, o jejum e, ainda, 

pese embora a reprovação atual da Igreja, a autoflagelação como meio de libertação da alma.  

Finda a confissão, o penitente obtém, em nome de Deus, perdão pelas suas ofensas 

assumindo o compromisso de não mais pecar. Exemplo desta prática é a benção Urbi et Orbi,47 

na qual o chefe supremo da Igreja Católica concede penitência e indulgência aos fiéis que se 

confessem e recebam  a comunhão, ficando, desta forma, libertos de pecados mortais. 

Tal como vimos, o Direito Canónico, consagrando o ideal de humanização das penas, 

teve particular relevo na conceção da sanção privativa da liberdade, contribuindo para que as 

práticas penais objetivassem uma finalidade expiatória. Com base em tal axioma, substituiria a 

Igreja a pena de morte pela reclusão do infrator para cumprimento de penitência, passando a 

considerar a punição pública como a única aceitável à luz dos seus princípios. 

De acordo com Roberts (2006), acompanhando a «Prisão de Estado» surgiu a «Prisão 

Eclesiástica». A primeira, tal como vimos, aplicava-se aos inimigos do Estado e adversários 

políticos dos governantes, configurando uma modalidade de “prisão-custódia” até à leitura da 

sentença. Já a segunda destinava-se a clérigos rebeldes, enclausurados no ergastulum (cárcere 

subterrâneo e escuro do mosteiro), para que, por meio do exercício da penitência, se remissem 

do mal cometido e obtivessem o perdão da Igreja. Segundo Trigueiros (2000) estes cárceres 

eram ainda conhecidos como os “vade in pace”, por norma as últimas palavras que ouviam dos 

superiores eclesiásticos, antes de se dirigirem para as suas celas (cf. p. 58). 

A este respeito refere-nos Geltner (2006) que, precedendo a fundação das prisões 

seculares, desde o século IV, medidas de encarceramento, eram já prática usual no seio do 

sistema penal eclesiástico. Ideologicamente oposta ao derramamento de sangue e baseada numa 

autonomia jurisdicional que a distinguia da civil, vários foram os conventos e palácios 

episcopais a servirem de locais destinados ao detrusio (encarceramento de elementos do Clero 

para cumprimento de penitência). 

Numa mesma linha de pensamento, menciona Mirabete (2001) que o modelo de prisão 

teve as suas origens nos mosteiros da Idade Média, como punição imposta a monges ou clérigos 

                                                           
47 Significando «à cidade de Roma e ao mundo», foi inicialmente usada como abertura comum em pronunciamentos romanos. Realizada pelo 
Papa durante as celebrações do Natal e da Páscoa, esta bênção é dirigida aos fiéis em vários idiomas, numa clara demonstração do caráter 

universal da Igreja e do seu poder de misericórdia pelos penitentes. 
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faltosos, sendo que, a reclusão em silêncio nas celas servia o propósito de estes se poderem 

dedicar à expiação dos seus pecados, de forma a se reconciliarem com Deus. 

Caldeira (2009), indo mais longe nesta conceção, afirma que o cárcere como local de 

penitência e de privação da liberdade, para cumprimento de pena eclesiástica em celas ou 

mosteiros, deu origem ao surgimento da instituição “penitenciária”, tal como a conhecemos 

hoje. Ainda segundo este autor, as medidas punitivas possuíam um caráter sacral e assentavam 

no princípio da correção do infrator pela punição pública, esta última oficialmente reconhecida 

pela Igreja. 

Comungando de tal afirmação, assevera Noronha (1997) que ao clérigo faltoso era, por 

norma, aplicada uma pena de confinamento celular (derivando deste termo a designação atual 

de ‘cela’) para cumprimento de penitência (desta advindo, também, o nome de ‘penitenciária’), 

de modo a remir o ato cometido e punível à luz do direito eclesiástico (cf. p. 229). 

Mais aduz Peters (1998) que, numa tentativa de aplicação da legislação penal da Igreja, 

era suposto que, por finais do séc. XII, os mosteiros incluíssem já na sua estrutura, um espaço 

de reclusão destinado ao confinamento e redenção de religiosos desavindos com a fé cristã. 

Trigueiros (2000) revela-nos que, durante igual período (séc. XII), os próprios bispos 

eram obrigados a ter nos palácios episcopais, prisões destinadas a elementos do Clero. Acredita-

se que estas serviram, também, para alojar outras pessoas que não somente a clerezia, sendo 

que, não é, de todo, plausível que, os que nelas tenham estado recluídos, tenham prosseguido 

uma vida dedicada à Igreja (Geltner, 2006). 

No Liber Sextus (1298), defendeu Bonifácio VIII que o poder universal da Igreja, dada 

a superioridade do fim em vista, devia ser aplicado a todos os homens na Terra e que todos 

estariam subordinados por ratione peccati (razões de pecado) ao Sumo Pontífice. Deste modo, 

e uma vez que o exercício jurídico eclesiástico, em matéria de poder secular, se justificava pela 

salvaguarda do superior interesse espiritual, o Clero podia, e devia, julgar assuntos do poder 

civil. Porém, não podia ser julgado por este. 

Pese embora a campanha de revolta e de confronto que se seguiu, liderada por príncipes 

e reis europeus, que viram, desta forma, limitada a sua autoridade e domínio,48 por sua ordem 

executiva, intitulada “Quamvis” e inscrita no documento Liber Sextus, foi oficialmente 

autorizado o recurso à prisão de hereges, quer temporariamente, quer a título definitivo, com 

estas a aumentarem de forma significativa no seu papado. Sobre este assunto, refere-nos Lopes 

                                                           
48 Saliente-se, entre outros, a contenda mantida com Filipe IV (monarca francês) que, não acatando tal decisão papal, viu decretada a sua 

excomunhão em 1303. 
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(2011) que “As penas impostas aos culpados foram também novas: penitência na prisão, num 

convento, numa sede episcopal” (p. 93). 

Todavia, as condições de sobrevivência nas prisões eclesiásticas da Idade Média não 

diferiam muito das suas congéneres seculares. Entre estas sobressaíam a subnutrição, 

acompanhada das mais variadas formas de coação psicológica e de sujeição física. A título de 

exemplo, relata-nos Roberts (2006) que, no ano 1300, os monges de Toulouse (França), fartos 

das condições inumanas do seu encarceramento, acabaram protestando publicamente contra as 

mesmas. Sem sucesso, uma vez que estas haveriam, ainda, de continuar inalteradas por algumas 

centúrias mais e, inclusivamente, expandir-se por outros mosteiros (idem). 

Aproximadamente quatro séculos mais tarde, Jean Mabillon (1632-1707), monge 

beneditino, na sua obra Réflexions sur les prisons des ordres religieux (escrita por volta de 1690 

e publicada após a sua morte em 1724), atento aos abusos cometidos em prisões eclesiásticas, 

um pouco por toda a Europa, tão disformes dos princípios de caridade e misericórdia 

apregoados por Jesus Cristo, defende abertamente o tratamento ressocializador da pena. Neste 

documento encontram-se, ainda, inscritos o princípio da proporcionalidade entre o ato 

pecaminoso e o castigo a cumprir, chamando a atenção para a delimitação temporal do último. 

Alertando para os perigos que um confinamento em excesso poderia causar na 

recuperação do recluído, recomenda Mabillon que este possa, ocasionalmente, ser visitado, de 

modo a receber palavras de conforto e de alento no decurso do seu processo de reconciliação 

com Deus. O desempenho de um ofício deveria ser, também, tido em conta, como forma de 

manter o corpo ativo e a mente liberta, contribuindo o enclausurado, com o seu trabalho, para 

o funcionamento regular do mosteiro, para além de condições de higiene, cuidados médicos e 

supervisão espiritual, durante o processo de «cura penitenciária». O contacto com a natureza 

era, igualmente, defendido, por via do acesso ao exterior do cárcere, rodeado de espaços verdes, 

de modo a prolongar o seu estado de comunhão com o legado de Deus na terra (Trigueiros, 

2000).49 

Pese embora as condições de tratamento a que muitos foram sujeitos em reclusão, as 

prisões eclesiásticas representaram, mesmo assim, um passo em frente no sentido da 

humanização das penas. O seu principal objetivo residia no facto de se afirmarem como locais 

de correção onde os clérigos podiam remir os seus pecados através da oração e da penitência. 

                                                           
49 Em Réflexions sur les prisons des ordres religieux, Mabillon toma como exemplo a vida quotidiana nos mosteiros dos cartuxos, onde, pese 

embora a austeridade extrema e o espírito de pobreza que a caracterizava, era possível conciliar com o eremitismo no seio desta comunidade 

religiosa. Com efeito, cada monge tinha a sua própria cela, na qual permanecia para oração, alimentação, estudo, descanso e de onde saía para 
ir à igreja, encontrando-se com os seus congéneres para a missa matinal, vésperas e ofício da noite. Circundante ao mosteiro, era ainda comum 

a existência de oficinas e jardins para trabalho e contacto com o ar livre. 
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A Igreja defendia, por esta via, a necessidade de recolhimento em locais seguros e recatados, 

cujo entorno contribuísse para a consecução de um tal desiderato. Da evolução deste conceito 

resultariam as ‘penitenciárias’ – terminologia que viria a ser adotada pela justiça secular 

concernente à instituição onde o acusado aguardaria por julgamento ou o condenado ver-se-ia 

privado da sua liberdade. 

O cárcere eclesiástico, legitimamente respaldado num sistema jurídico que o enformava, 

surge com naturalidade a uma sociedade medieva em pleno processo de transformação. Com o 

evoluir dos tempos, abandonaria o tradicional modelo secular de custódia de indivíduos e 

chamaria a si a responsabilidade de um paradigma de reclusão, visando a redenção, quer sob a 

forma de “aplicação da prisão preventiva como regra, [ou] a detenção prolongada como 

expediente comum” (Santos, 1999: 36), medida que de extraordinária, passaria a ordinária sob 

o beneplácito da Igreja e que viria a ter consequências futuras profundas, no desenho da 

legislação penal dos Estados, um pouco por toda a Europa. 

Seguramente que as prisões da Igreja emanaram em si toda uma abordagem diferente, 

com contornos materiais e psicológicos distintos, a partir das quais fizeram sobressair uma 

realidade prisional assente na privação da liberdade. De facto, a penitência canónica deixaria 

como heranças a reclusão celular, o arrependimento e a correção do infrator rumo à reabilitação. 

Com efeito, e pese embora, numa etapa inicial, a «prisão-pena» tenha assumido um estatuto de 

penalidade marginal no universo secular, a praxis eclesiástica viria a contribuir de forma 

decisiva para a sua introdução no modelo penitenciário, sendo que, num futuro, não muito 

distante, acabaria, mesmo, por vingar como regra. 

 

3. Idade Moderna 

 

É possível afirmar, sem entrar na discussão dos limites cronológicos deste período, que, 

para uma compreensão histórica, filosófica e teórica da pena, no seguimento do preconizado 

pelo Direito Canónico, e na esteira do seu preceituado religioso, a ‘Época Moderna’ 

materializou em si um aprofundamento ao ideário de recuperação do delinquente, como 

entidade concreta e objetiva (Caldeira, 2009). Porém, espelhando a dificuldade em responder a 

um quadro social em expansão, mas simultaneamente em desagregação, e numa tentativa de 

contribuir para o bem-estar comum, assistiria um tal período à introdução de alguns 

ajustamentos no seio da sua estrutura jurídica. 
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Numa tentativa de resposta a um moroso, e dispendioso, processo de remissão do pecado 

e de regeneração do criminoso, acabaram tais contingências por ser incluídas num quadro penal, 

funcionalmente adequado através do recurso à “utilização do trabalho forçado do condenado” 

(p. 265) com base no princípio da reabilitação pelo exercício de uma atividade laboral. 

Embora não se tratando propriamente de uma inovação, visto que em período anterior, 

no seio dos cárceres eclesiásticos, quer por motivos da sua sustentabilidade, quer por motivos 

de ocupação diária dos aí recluídos, este ser um procedimento já usual, a novidade, nesta fase, 

prendeu-se com a necessidade de ser colocado em prática um rigoroso controlo judicial, 

recorrendo os governantes a uma estratégia penal de finalidade corretiva, face a um aumento 

gradual do crime, resultante do aumento da população e da sua deslocação em massa para as 

cidades, em busca de melhores condições de vida, e de consequentes fenómenos de 

desequilíbrios sociais que nestas se foram criando. 

Perante o acréscimo dos movimentos migratórios, e por manifesta incapacidade de a 

todos garantir emprego nas unidades manufatureiras, que entretanto iam florescendo em redor 

dos centros urbanos, foi-se assistindo a um crescimento gradual do número de errantes pelas 

cidades. Nesta categoria cabiam, entre outros, mendicantes, prostitutas, bêbedos, vagabundos, 

ambos sem ocupação específica, que, no seu conjunto, foram contribuindo para a criação de um 

clima de desestabilização, ameaçando a paz pública e, em consequência, o poder dos governos. 

A partir de então, passou a sobrar para o Estado o papel de resolver os problemas da pobreza e 

da libertinagem que o capital ia excluindo. 

Em resposta, a criação das casas de trabalho e das casas de correção, entre outros 

expedientes penais, primeiro em Inglaterra difundindo-se, a seguir, um pouco por toda a 

Europa, serviram o propósito de tentar solucionar a questão. Estas, por sua vez, irão orientar-se 

por um novo paradigma punitivo, pese embora mais voluntarioso do que pedagógico, não 

poupando no género nem na idade, encarcerando homens, mulheres e até mesmo crianças, 

jovens e velhos, num frenesim securitário cujos intentos consistirão, fundamentalmente, em 

combater a miséria e o crime, recorrendo a um expediente com manifesto agrado do setor 

económico, simultaneamente purgando a sociedade do mal que a consumia. 

 

3.1. Mudar de vida – a (des)ilusão das cidades 

 

Tal como referimos, com o aproximar do fim da Idade Média verifica-se um progressivo 

abandono das terras, por parte de um sem número de camponeses que começam a afluir às 
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cidades em busca de trabalho (Roberts, 2006). Várias são as razões apontadas para tal 

chamamento. Com efeito, se durante o período feudal era expectável que o monarca, 

nomeadamente num mau ano agrícola, repartisse os víveres pelos seus súbditos impedindo que 

estes morressem à fome, com o advento da Idade Moderna este tipo de consciência social 

ameaça esfumar-se, pois o acúmulo de capital passa a ser perspetivado como fundamental para 

o progresso económico dos Estados. 

O crescimento das cidades e o desenvolvimento da produção manufatureira 

necessitavam, cada vez mais, de mão de obra capaz de fazer face às demandas dos mercados. 

O aperfeiçoamento das vias de comunicação entre os feudos, com o risco de transporte de 

pessoas e mercadorias a diminuir substancialmente, forçavam o mundo medievo a sair da sua 

zona de conforto. 

Fruto de uma maior abertura das sociedades europeias, será num contexto de forte 

expansionismo social e económico que o século XV irá assistir a que trocas comerciais entre os 

Estados se intensifiquem. Com novas rotas mercantis a serem trilhadas, verificar-se-á um maior 

desenvolvimento de transações de bens e mercadorias, abrindo novos mundos a uma economia 

medieval de cariz subsistente, permitindo-lhe a ascensão a uma mercantil em processo de 

afirmação. Com efeito, vários foram os fatores que contribuíram para tal conjuntura, dos quais, 

resumidamente, se destacam os seguintes: 

 

i. A pacificação de alguns territórios europeus, sobretudo o fim da ‘Guerra dos Cem Anos’ 

em 1453, entre os atuais Estados de Inglaterra e França;  

ii. O crescente aumento da população europeia (relembra-se que, durante o séc. XIV, mais de 

1/3 havia sido dizimada por uma pandemia de peste bubónica, que ficou conhecida como 

‘Peste Negra’), (Caldeira, 2009);50 

iii. As descobertas de novos territórios além-mar e o aumento das transações comerciais com 

os continentes africano, asiático e americano a provocarem uma maior procura de produtos, 

pressionando o desenvolvimento da atividade manufatureira em algumas regiões.51  

 

Contudo, e pese embora o desenvolvimento económico verificado, alguns Estados 

viam-se impotentes para responder aos anseios duma população em crescendo, tal como refém 

de oscilações da oferta e da procura do mercado laboral. Para muitos migrantes o sonho 

                                                           
50 Cf. História Universal Comparada. (2000). (Título original: The Kingfisher History Encyclopedia). Dinorah Ferreira e Ana Dias (trad.). 
Manuel Martins (rev.). Lisboa: Correio da Manhã; Loyn, Henry (org.). (1990). Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 
51 Matéria sobre a qual se referirão os ideólogos Karl Marx e Friedrich Engels na sua obra, A Ideologia Alemã (veremos a seguir). 
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depressa se tornaria num pesadelo. Cansados dos caprichos da Natureza perante um bom/mau 

ano agrícola, fartos da exploração dos seus antigos senhores ou expropriados das suas terras 

por estes, trocaram a vida no campo pela das cidades em busca de um sonho. Todavia, pouco 

mais que dotados de uma experiência campestre, a sua adaptação a um novo paradigma de 

trabalho e estilo de vida, no qual imperavam indicadores de produção laboral e reprodução da 

riqueza, fracassava. Com um registo de miséria e desespero, a sobrevivência consistia, muitas 

vezes, no recurso a práticas pouco condizentes com os valores da moral e do trabalho vigentes 

nas sociedades de então, originando forte resposta criminal e sem precedentes por parte dos 

governos. A este respeito, referem-nos Stohr e Walsh (2015) 

 

Feudalism, and the order it imposed, was disintegrating; wars (…) and intermittent plagues did claim 

thousands of lives, but populations were stabilizing and increasing and there were not enough jobs, 

housing, or food for the poor. As the cities became more urbanized and as more and more poor people 

congregated in them, governmental entities responded in an increasingly severe fashion to the poor’s 

demands for resources (Irwin, 1985). These responses were manifested in the harsh repression of 

dissent, increased use of death sentences and other punishments as deterrence and spectacle, the 

increased use of jailing to guarantee the appearance of the accused at trial, the development of 

poorhouses or bridewells52 (p. 21) 

 

No que ao nosso trabalho importa, relembramos que a uma economia em ritmo 

acelerado, todos eram chamados a produzir. Neste contexto, não existia lugar para a caridade. 

A necessidade obrigava ao engenho e, por isso, um dos recursos implementados consistia no 

encarceramento compulsivo de uma enorme camada da população forçando-a ao trabalho, 

população essa que Marx e Engels (2001) irão designar como “Lumpenproletariat” (p. 15).53 

Segundo estes autores, o aprisionamento forçado surge pela necessidade de subjugar setores 

marginalizados da sociedade sem qualquer tipo de complacência, obrigando-os a contribuir 

para uma economia capitalista em crescendo e carente de força de trabalho. A título de exemplo, 

descrevem-nos uma situação ocorrida em Inglaterra: 

 

Os vagabundos eram tantos que o rei Henrique VIII, da Inglaterra, entre outros, mandou enforcar 

72.000 deles, e foi preciso uma extrema miséria para obrigá-los a trabalhar e isso com enormes 

dificuldades e após uma longa resistência. A rápida prosperidade das manufaturas, sobretudo na 

Inglaterra, absorveu-os progressivamente. (p. 65)54 

                                                           
52 Sublinhado nosso. Instituições inglesas que, na sua génese, congregavam em si princípios de «casas de assistência aos pobres», «casas de 

trabalho» e «instituições penais». 
53 Termo introduzido em A Ideologia Alemã – originalmente escrita entre os anos 1845/6, sendo publicada, pela primeira vez, cerca de, um 

século depois (1932), pelo Instituto Marx-Engels de Moscovo –, de acordo com o qual estes autores consideram, entre outros, vagabundos, 

ladrões, ex-presidiários ou fugidos da justiça, donos de bordéis, prostitutas, mendicantes, constituindo a camada da população situada 
socialmente abaixo do proletariado, do ponto de vista das condições de vida e de trabalho, não apenas em situação de miséria extrema ou 

desvinculada da produção social, mas, e sobretudo, desprovida de uma consciência política e de classe. 
54 Não será objetivo do presente trabalho, por razões do seu escopo de investigação, enveredar por uma análise de natureza político-ideológica 
às relações do homem com o mundo que o rodeia, mas destacar algumas das referências históricas inscritas nesta obra, nomeadamente, e in 

casu, o período pós-medievo e as transformações sociais que lhe sucederam, das quais sobressaem o surgimento das primeiras indústrias 
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Ainda sobre esta temática, Marx e Engels (2001) defendendo a pesquisa da história 

material dos homens, como vetor fundamental à compreensão das relações entre si e com o 

meio natural, sustentam que o poderio económico de alguns Estados europeus, os quais, 

atingiram um desenvolvimento assinalável, nomeadamente a partir do período feudal, se baseou 

na sua capacidade de produção, no seu modo de organização do trabalho e nas dinâmicas de 

fluxo interno e externo das suas transações comerciais, fortalecendo uns em detrimento de 

outros. Referem, por isso, que “As relações entre as diferentes nações dependem do estágio de 

desenvolvimento em que cada uma delas se encontra, no que concerne às forças produtivas, à 

divisão do trabalho e às relações internas.” (p. 11). 

Deste modo, e face à incapacidade de todos acompanharem o ritmo de desenvolvimento 

imposto, nos séculos XVI e XVII, a pobreza vai-se instalando, pelo continente europeu, 

principalmente nos grandes centros. De facto, perante a quantidade existente de mão de obra 

barata e das necessidades de produção, os proprietários das unidades manufatureiras não se 

coibiam de (des)contratar indiscriminadamente, originando situações de precariedade e de 

exploração laboral, situações essas a que a Igreja tentava acudir, embora sem o sucesso de 

outros tempos, tal como veremos de seguida. 

 

 3.2. Da religião à fé no trabalho 

 

Numa época marcada por fortes convulsões sociais, a Igreja, com as habituais estruturas 

de apoio (hospitais, mosteiros, instituições de caridade) principal amparo dos mais carenciados 

(Trigueiros, 2000), que até então vinha marcando o ritmo da estabilidade e da governance 

europeias, e a cuja Régis os monarcas se haviam subordinado, via-se cada vez mais 

impossibilitada de acorrer em seu auxílio. Já sem o fulgor económico de épocas anteriores, as 

suas tradicionais práticas de caridade ameaçavam perder espaço de intervenção junto dos mais 

necessitados, num tempo em que a mendicidade passou a ser considerada crime à luz de uma 

nova mentalidade, ávida de gente trabalhadora e contribuinte para a riqueza do Estado. 

O Clero virá, por isso, a ser alvo de um forte ataque direcionado a práticas pouco 

consentâneas com os seus ensinamentos e confrontado perante um labirinto de contradições. 

Tendo em conta que, durante o regime feudal, a sua política de alianças com os governos, lhe 

foi permitindo o ajuntamento de grandes quantidades de bens, terras e dinheiro, este viria a ser 

                                                           
(situadas em redor das cidades e que estes dois autores, tendo em conta o seu modo de produção, a estas se referem como manufaturas); o 
subsequente chamamento de grandes camadas da população para as zonas urbanas; as consequências da sua sobrelotação; o aumento da 

criminalidade; e as medidas impostas pelos Estados, visando o enfrentamento de tal situação, sobretudo na ação penal, por estes, encetada. 
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acusado de hipocrisia, por defender, precisamente, a condenação da acumulação de património 

e de capital em detrimento da fé cristã. O descontentamento viria, ainda, a agravar-se com a 

questão da venda de indulgências (perdão dos pecados), durante o papado de Leão X (1513-

1521). 

Num período conturbado de afirmação dos princípios do cristianismo, a Igreja era posta 

à prova. A braços com práticas pouco condizentes com deveres de justiça, de penitência e da 

moral católicas, o Clero era já abertamente contestado pela corrupção generalizada dos seus 

membros, pelos sucessivos abusos fiscais, pela vida devassa que conduzia (desprezando votos 

de castidade e de fidelidade a Cristo), mas, sobretudo, pelos horrores da Inquisição e da 

perseguição implacável aos hereges. Em suma, mais do que uma questão de credibilidade, 

estava posta em causa a sua própria legitimidade. 

O clamor por uma mudança significativa no seu seio não tardaria. Fruto de um crescendo 

de críticas face ao caminho que a Igreja tomava, visando recentrar os valores religiosos 

fundamentais no cerne da palavra de Deus e propondo um novo rumo ao Cristianismo, surge, 

no início do séc. XVI, um movimento contestatário denominado de ‘Reforma’. 

Encetado por um monge alemão da ordem de Santo Agostinho, de seu nome Martinho 

Lutero, que, num movimento de ‘protesto’ contra a ordem católica vigente, ousou afixar as suas 

noventa e cinco teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg (1517), reivindicou, no 

essencial, uma refundação da religião a partir das bases do catolicismo, principalmente uma 

cuidada leitura e interpretação pessoal da Bíblia (onde somente residia toda a verdade), para 

além de um percurso doutrinal de salvação pela fé. A condenação pela Igreja do lucro e do 

enriquecimento, contudo a sua apropriação deste, prejudicava o progresso económico das 

nações, sendo este também um dos aspetos contestados por Lutero, que defendia o princípio da 

separação de poderes, nomeadamente entre Igreja e Estado. 

Não sendo aqui o espaço para uma análise exaustiva ao seu conteúdo, sublinham-se as 

suas repercussões, nomeadamente no campo da gestão de um conflito político-religioso por 

parte dos Estados, pois vários foram os monarcas que neste viram uma oportunidade soberana 

de se libertarem, bem como dos seus governos, do controlo eclesiástico. Todavia, séculos de 

história não se apagavam assim tão facilmente e, de facto, este, para além de complexo, tornar-

se-ia um processo moroso. 

Ademais, tal movimento de reprovação da conduta da Igreja, simultaneamente 

contribuindo para a refundação dos seus princípios religiosos não se quedaria por aqui. No 

seguimento da exortação de Lutero, um teólogo francês, João Calvino (1509-1564), procurou 
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ir um pouco mais longe nas suas convicções sobre religião e fé humanas. Defensor dos ideais 

da burguesia e exaltando as práticas do labor e da poupança, em detrimento do lazer e da 

diversão, os novos valores morais, segundo Calvino, passariam a fundamentar-se no ascetismo 

e no sucesso pelo trabalho. Em oposição ao postulado católico, até então vigente, não 

condenava o lucro, antes via neste uma bênção de Deus. 

A propósito Max Weber, num tratado histórico-sociológico, intitulado A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado em 1904/5, viria a analisar o modo como, 

ao longo dos tempos e em diversas civilizações, as afinidades entre religião e mentalidade 

económica se encontraram envolvidos, com particular ênfase para a civilização ocidental, 

designadamente as influências recebidas por parte da crença protestante. Ao longo desta obra, 

foi preocupação do autor encontrar pontos de contacto entre as bases de uma economia 

capitalista, no fundo o seu “Espírito”, buscando no trabalho e na noção de tarefa o conceito de 

vocação constante e sistemática, a sua conexão religiosa com “Ética”. 

Confidencia-nos, pois, Weber (2001) que, assentando na prática da ascese, a «Ética 

Protestante» visava agradar a Deus através do bom desempenho profissional consubstanciado 

no princípio da predestinação, segundo o qual o destino do Homem estaria, à partida, 

predefinido, permitindo-lhe justificar o êxito e superar as adversidades. Com efeito, e 

concebendo o trabalho como uma vocação, o sucesso numa profissão seria entendido como um 

sinal de eleição, rejeitando-se práticas de ociosidade e de mendicidade, arredadas da sua graça 

divina. Desta forma constata que 

 

Já não resta dúvida de que na palavra alemã Beruf [profissão] e talvez mais claramente ainda na palavra 

inglesa Calling [vocação] está pelo menos implícita uma conotação religiosa de uma tarefa confiada 

por Deus. Quanto maior a ênfase colocada na palavra em um caso concreto, mais evidente a conotação. 

(…) O único modo de vida aceitável por Deus não era o superar a moralidade mundana pelo ascetismo 

monástico, mas unicamente o cumprimento das obrigações impostas ao indivíduo pela sua posição no 

mundo. Esta era sua vocação. (p. 34)55 

 

Segundo Weber, o conceito de vocação encontraria nos calvinistas os seus principais 

seguidores. Até então entendido como indispensável à subsistência da espécie humana e 

                                                           
55 A vinculação estabelecida por Weber entre um tipo de conduta religiosa e seus reflexos no desenvolvimento económico das sociedades 

capitalistas tem sido, desde a publicação inicial desta obra, alvo de acesas discussões, nomeadamente entre a comunidade científica. Leia-se o 

que, sobre esta matéria, nos confidencia o professor e investigador weberiano, Sérgio Ricardo da Mata (2006), (Universidade Federal de Ouro 
Preto – Brasil): “Desde há cem anos, a torrente de publicações e comentários críticos a respeito deste famoso estudo de Weber nunca deixou 

de crescer. Como é próprio de todo clássico, ‘A ética protestante’ adquiriu vida própria, de tal modo que a história de sua receção tomou rumos 

que seu autor seguramente estava longe de prever.” (p. 113). Não sendo, por isso, incumbência do nosso trabalho alimentar tal discussão 
reservamo-nos, porém, o direito de a ele nos referirmos como contributo para uma análise a um modelo de desenvolvimento socioeconómico 

que, indubitavelmente, virá a refletir-se num ideal penal. 
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considerado, sobretudo pela igreja católica, como uma incumbência da vida material, o trabalho 

passou a ser encarado como um assunto de fé e, como tal, elevado ao estatuto de religiosidade. 

O princípio da predestinação foi uma das ideias-chave defendidas por Calvino e seus 

correligionários, segundo o qual estaria, assim, justificado o destino dos homens na terra. Desta 

forma, alguns seriam escolhidos, enquanto cumpridores dos preceitos religiosos de uma vida 

devota dedicada a Deus, em conjunto com uma busca incessante pela prosperidade no trabalho. 

Com efeito, tais convicções serviam na perfeição os anseios de uma ideologia capitalista em 

expansão, conduzindo a que estas fossem rapidamente assimiladas e se difundissem em larga 

escala por várias regiões europeias. 

Ainda segundo Weber, ao apoiar os mais necessitados por via da Igreja, o homem 

medieval abastado via os seus atos serem reconhecidos como um sinal de fé e de grandeza 

espiritual perante Cristo, proporcionando-lhe esta, em troca, a possibilidade de indulgência e 

de admissão no Paraíso. Todavia, o desenvolvimento económico das sociedades europeias, 

sobretudo a partir do séc. XVI, e as necessidades de financiamento a uma indústria e a um 

comércio em crescendo, posicionar-se-ão como uma questão de ‘fé no trabalho’, obrigando a 

uma mudança de mentalidades. 

Caridade e mendicância passam a ser encaradas como entes ilegítimos de uma sociedade 

necessitada de braços de trabalho e, como tal, um fator de retrocesso social. O mendigo, o 

indigente, a meretriz, o vagabundo, entre outros, serão eleitos à categoria de delinquentes e o 

seu comportamento considerado um crime ao progresso do Estado e, por isso, punível por lei. 

Não será, assim, de estranhar que uma corrente antropocêntrica consolidada na ascensão social 

da burguesia (cada vez mais imprescindível ao sustento financeiro das monarquias europeias) 

irá entrar em rutura com uma visão centralizadamente divina, defendida pela Igreja, cada vez 

mais incapaz de fazer face ao poder terreno do capital. 

Será, por isso, com base num tal cenário que uma aceção assente no mérito e na 

consagração das capacidades da pessoa humana, pouco dada a políticas de auxílio aos mais 

carenciados, irá começar a proliferar, sobretudo nos Estados situados nas regiões centro-norte 

da Europa. Uma nova visão do homem e das suas potencialidades coloca-o no foco da tomada 

de decisões e à religião como sustentáculo de todo este processo.  
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3.3. A (Penal)Idade Moderna 

 

Ao longo dos séculos XVI e XVII sucessivas crises abateram-se sobre diversos Estados 

europeus condicionando, sobremaneira, o seu desenvolvimento e ascensão económicas. 

Intermináveis guerras religiosas, expedições militares ruinosas, o crescente abandono da 

agricultura e o forte endividamento dos governos, contam-se como os fatores que contribuíram 

para tão grave descalabro financeiro. De acordo com Cipriani (2005), citando Bitencourt 

(1993), durante este período os pobres representavam cerca de 1/4 da população europeia, sendo 

que, na sua maior parte, deambulavam pelas cidades, vivendo da caridade alheia ou dedicando-

se a práticas criminosas, que não mais visavam do que garantir a sua própria sobrevivência. 

Sob o ponto de vista social, uma população instável e em risco de enveredar pelo crime 

fez com que os governos tentassem, por todos os meios, combater o problema, sabendo, de 

antemão, que, perante um contínuo aumento da criminalidade, a pena de morte não seria 

solução adequada, já que era, de todo, impraticável aplicar-se a tanta gente. Assim sendo, uma 

das soluções encontradas consistiu no recurso ao aprisionamento massivo de todos quantos 

ameaçassem a paz e a ordem públicas, nomeadamente em locais apropriados para recolha de 

pobres (casas de trabalho), de vagabundos, delinquentes e prostitutas (casas de correção), nas 

galés ou, ainda, procedendo à sua deportação para colónias penais, tal como veremos a seguir. 

 

3.3.1. As casas de correção e trabalho 

 

Segundo Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo e jurista inglês, criador de uma 

arquitetura penitenciária designada de ‘Panótico’ ou ‘Casa de Inspeção’ – um sistema de 

vigilância de prisioneiros, que consiste na otimização da segurança, de recursos humanos e 

financeiros, que veio a ser largamente difundido e implementado na construção de 

estabelecimentos penitenciários a partir do séc. XVIII, sobretudo nos EUA e Europa –,56 a 

utilização indistinta dos termos ‘casas de trabalho’ e ‘casas de correção’, reflete na prática a 

ausência de grandes disparidades entre si, visto servirem ambas um mesmo propósito de 

disciplinação e regeneração do indivíduo através do trabalho árduo. A este respeito revela, 

numa das suas “Cartas”, enviada no ano de 1787, desde Crecheff (Rússia) a um seu amigo em 

Inglaterra (“Carta XVI – Casas de Correção”), a inexistência de qualquer diferença no seu uso 

                                                           
56 Sobre o contributo de Jeremy Bentham para o surgimento do sistema penitenciário, referir-nos-emos na secção seguinte. 
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“casas de correção, casas de trabalho e casas de pobres, se é que existe alguma que não seja 

casa de trabalho” (p. 65). 

De acordo com Roibu (2005), uma das principais causas que contribuiu para o aumento 

do encarceramento de pessoas, nomeadamente em Inglaterra (nação percussora desta 

modalidade penal), deveu-se ao encerramento dos mosteiros e ao confisco dos bens da Igreja 

ordenado por Henrique VIII,57 após o corte de relações com a Santa Sé – período da Reforma 

inglesa, em que se autoproclamou chefe supremo da Igreja Anglicana. Tal medida viria a ter 

consequências no aumento do número de vagabundos, a que não é alheio o papel 

desempenhado, até então, pela Igreja Católica no auxílio prestado às classes mais pobres, e, por 

isso, a necessidade de criação de mais workhouses (casas de trabalho) e de houses of correction 

(casas de correção, também denominadas de bridewells).58 

Tanto as casas de trabalho, como as casas de correção procuravam servir como panaceia 

à resolução da enorme onda de pobreza e de crimes, que assolava vários Estados europeus neste 

período, sobretudo Inglaterra. Pese embora a criação das workhouses preceder no tempo o 

período da época moderna,59 a verdade é que, de acordo com Welch (2011), citando Welch 

(1994), quer estas, quer as bridewells, fizeram, na realidade, parte de um programa alargado 

que, basicamente, assentou numa estratégia de “‘social sanitation’ designed to sweep the social 

undesirables from the streets and place them in institutions away from public view” (p. 35). 

No mesmo diapasão, refere-nos Trigueiros (2000) que, assentando numa motivação 

essencialmente económica e disciplinadora, a prática de detenção em casas de trabalho e de 

correção, “um instrumento didático de punição, dividido entre a caridade e o castigo” (p. 62), 

destacou-se, neste período, como um ponto de viragem na mudança do paradigma prisional, até 

então assente no instituto ‘prisão-custódia’, começando a preparar as bases de um futuro modelo 

penitenciário. Com efeito, a partir da segunda metade do século XVI irá assistir-se a um 

movimento único no desenvolvimento das penas privativas da liberdade, assentando este na 

adaptação e/ou criação de instituições regeneradoras do indivíduo pela disciplina e pelo trabalho 

(forçado). 

Elevando a discussão a um plano materialista, expõe Caldeira (2009) que, a uma 

economia em clara ascensão, razões de natureza financeira orientavam uma doutrina de 

                                                           
57 Reinado de 1509-1547. 
58 O termo bridewell advém de um palácio, com o mesmo nome, situado em Londres, e mandado construir, por volta de 1522, por Henrique 
VIII. Três décadas depois, este edifício seria convertido em casa de correção destinada a acolher vadios, ladrões, bêbedos, prostitutas desta 

cidade (Trigueiros, 2000). 
59 A sua criação ficou consignada na Poor Law Act de 1388, que visava combater a falta de mão de obra verificada neste país, no período pós 
‘Peste Negra’, restringindo a deslocação de trabalhadores para outras regiões, assumindo o Estado a responsabilidade pelo auxílio aos mais 

pobres, abrigando e obrigando estes ao trabalho. 
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produção capitalista, que, concomitantemente, objetivava controlar o crime, retirando-o das 

ruas. No seguimento do manual burguês e no cumprimento das demandas mercantis, os 

‘trabalhadores’ eram aprisionados, em larga escala, de forma a garantir-se que a tão desejada 

mão de obra barata nunca faltasse ao circuito produtivo. 

De facto, e segundo nos revelam Clear, Cole e Reisig (2013), em 1553, os números 

preocupantes de mendicantes, vagabundos, meretrizes, bêbedos e pequenos delinquentes, 

vagueando pelas ruas de Londres, levaram a que o Bispo, Nicholas Ridley, solicitasse a Eduardo 

VI que autorizasse a utilização do palácio de Bridewell como local de recolhimento e de 

disciplinação destas pessoas. Neste, a atividade têxtil acabou predominando. Os resultados 

alcançados foram de tal forma um sucesso, que, em pouco tempo, várias réplicas acabaram 

surgindo em diferentes locais de Inglaterra, nomeadamente Oxford (1562), Salisbury (1564), 

Norwich (1565), (cf. Trigueiros, 2000).60 

Não será por acaso que as primeiras casas tenham surgido nas regiões mais 

desenvolvidas do país (Cavalcanti, 2005). Em 1609, uma lei do Parlamento estipulava que, em 

cada condado, fosse criada uma bridewell. Os bens, nestas produzidos, seriam vendidos no 

mercado, assegurando-se, deste modo, o seu autofinanciamento (Santos, 1999; Clear, Cole e 

Reisig, 2013). 

Cedo a sua notabilidade ultrapassou fronteiras e espalhou-se pela Europa. De acordo 

com Trigueiros (2000), em 1596, foi fundada, em Amsterdão, uma casa de correção para 

homens (Rasphuis), reservada a condenados, vagabundos e a incorrigíveis de toda a espécie, 

que aqui se dedicavam à raspagem de madeiras, das quais eram extraídos pigmentos para 

posterior utilização como corantes na tecelagem. 

Em 1597, uma segunda casa (Spinhuis), na mesma cidade, foi destinada ao 

enclausuramento de prostitutas, alcoólicas e autoras de pequenos delitos, para nesta se 

dedicarem, precisamente, à tecelagem. Em 1600, surgiria ainda uma terceira instituição, 

também na mesma cidade, dirigida a jovens rebeldes, entregues pelos pais ou familiares, 

ficando estes confinados às suas celas, a um pequeno recreio e ao trabalho árduo, até que vissem 

emendada a sua conduta (idem). 

                                                           
60 Amplamente influenciada pelo êxito alcançado nestas instituições, em 1572, através da Poor Law, a rainha Elizabete I (1558-1603) autorizou 
o recurso ao castigo corporal dos ociosos que se recusassem a trabalhar. Sem contemplações, à terceira ocorrência seriam enforcados (Heylin, 

2001, cf. p. 17). 
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Fig. 3 – Imagem de recluídas a trabalhar na Spinhuis de Amsterdão 

 

Como refere Cipriani (2005), estas instituições tinham como principal fundamento a 

regeneração pelo trabalho, pela assistência religiosa e, sempre que necessário, o castigo 

corporal, sendo que o modelo, aqui desenvolvido, viria a ser decisivo, nomeadamente dois 

séculos depois, “para o desenvolvimento de um sistema de penas privativas de liberdade.” (p. 

31, nota n.º 26). Efetivamente, as casas de correção de Amsterdão alcançaram um êxito 

assinalável, sobretudo por constituírem um exemplo a seguir, em termos de recuperação do 

indivíduo para a sociedade, sendo, de seguida, replicadas em vários Estados europeus, que 

através da sua implementação objetivavam a oportunidade de combater o crime de forma 

produtiva (Clear, Cole e Reisig, 2013). Referem-se, a respeito, as Zuchthäuser, localizadas em 

algumas cidades do atual território alemão – (Lübeck, Hamburgo, Bremen) e, ainda, várias 

instituições fundadas na Suíça (Berna, Basileia, Friburgo), (Esteves, 2010).61 

Por seu turno, em França foi criado o Hôpital Général de Paris (1656). Diferente do 

regime implementado nos restantes Estados do norte da Europa, em grande parte devido à sua 

influência católica, este objetivava em si um modelo misto de detenção, ora compreendendo o 

acolhimento de pobres, ora procedendo à sua recuperação social através do trabalho, mas não 

o impondo como condição. E tal assim sucedeu, uma vez que, segundo Esteves (2010) “o 

                                                           
61 Segundo Lopes (2010), como exemplo destes estabelecimentos surge também em Portugal a Casa Pia de Lisboa, criada por Pina Manique, 

inaugurada em 1780. De acordo com a autora, apesar desta instituição se encontrar, constantemente, associada ao recolhimento de órfãos e 

crianças desvalidas, a sua ação estendeu-se para além deste público-alvo, dirigindo-se, numa fase inicial, sobretudo a homens e mulheres de 
várias idades, em situação de mendicidade e de maus vícios, e em número abundante pelas ruas da capital. Refere, a propósito, “Homens vadios 

e mulheres de maus costumes foram os primeiros utentes. Depois, porque os “meninos de rua” abundavam em Lisboa, a percentagem de 

crianças internadas sobrepôs-se. A Casa Pia de Correção era, pois, na sua origem, uma casa de reclusão e trabalho forçado.” (p. 147). Ainda 
sobre esta temática, aconselha-se, também, a leitura de: Santos, Maria (2001). “A Real Casa Pia de Correcção e Educação do Porto, 1792-

1804”. In Revista da Faculdade de Letras. História, série III, vol. 2, pp. 129-144. 
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encerramento de pobres visava mais a supressão da mendicidade do que propriamente a 

imposição de hábitos de trabalho.” (p. 608), pese embora, em duas secções desta instituição, 

designadamente «Bicêtre» para homens e «Salpêtrière» destinada a mulheres, ter imperado o 

modelo de casas de correção (Santos, 1999, cf. p. 37).  

Em 1667, surge em Florença, o Hospício de San Felipe Neri, pelo sacerdote Filippo 

Franci, destinado à correção de crianças e jovens errantes. Baseado na proporcionalidade da 

pena, de acordo com a infração cometida e a força física e espiritual do recluído, assentava este 

regime num profundo sentimento religioso. Fruto das suas raízes monásticas, indiciava um ideal 

penitenciário que começava a debutar. Considerado inovador à época, promovia o isolamento 

e a meditação constantes nas celas, recebendo os reclusos, somente, a visita de padres, e 

surgindo, em atos coletivos, cobertos por capuzes, visando o anonimato (Trigueiros, 2000). 

Ainda em Itália, crê-se que influenciado pelo trabalho de Filippo Franci, por iniciativa 

do Papa Clemente XI – considerado um importante reformador do sistema penitenciário, que 

procurou conferir à privação da liberdade um sentido reabilitador e educativo –, foi construída 

uma casa de correção para rapazes, adjacente ao Hospício de San Michel (Roma), em 1704 

(Roibu, 2005). Servindo em simultâneo como instituição de asilo para órfãos e idosos, a 

novidade prendeu-se com um regime de funcionamento misto, uma vez que, contrariamente ao 

Hospício de San Felipe Neri, neste não imperou a segregação absoluta, pois, se durante a noite 

o isolamento em celas era obrigatório, já durante o dia, pese embora em silêncio absoluto, o 

trabalho em comum, era permitido (Santos, 1999; Trigueiros, 2000). 

Associada ao nascimento do protótipo penitenciário contemporâneo, na linha do projeto 

do Panótico de Bentham, e na esteira dos cânones iluministas que começavam a contagiar o 

ideal penal, a Maison de Force de Gand (Bélgica), construída em 1775 (Gonçalves, 2000, cf. 

p. 169), viria a assumir como princípios corretivos, o isolamento celular noturno; o trabalho 

árduo como medida disciplinatória; e a separação por sexo e idade, tipo de delito e duração das 

penas, como medidas de segurança dos seus internos (Santos, 1999; Trigueiros, 2000; Roibu, 

2005). Norteada por um ideal de regeneração absoluto, assentou, porém, o seu funcionamento 

num espírito naïve, chamando a si finalidades díspares, sendo que um tal (des)funcionamento, 

segundo Santos (1999), valer-lhe-ia duras críticas, em termos de uma indefinição objetiva 

quanto ao serviço social a prestar, oscilando entre o “«hôpital général» para os mendigos, a 

manufatura para os vagabundos e os desempregados e a punição para os criminosos, estando 

todas as categorias confundidas tanto nos textos normativos, como na prática.” (p. 38). 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

  

71 

3.3.2. As galés 

 

Acompanhando as prisões, que procuraram reformar o criminoso, através da disciplina 

e do trabalho, vigorou também uma das mais duras modalidades de pena de encarceramento, 

neste período – a galé. Não sendo uma inovação penal, pois havia já sido utilizada como 

expediente na Antiguidade, nomeadamente por gregos e romanos, tal configurava uma espécie 

de “prisão perpétua” (Welch, 2011; Stohr e Walsh, 2015) destinada a condenados a penas 

capitais e a prisioneiros de guerra, que a viam, deste modo, comutada. Esta foi, por isso, uma 

sanção punitiva a que diferentes Estados recorreram com frequência, pois a expansão marítima 

e a consequente descoberta de novas terras a sul, nomeadamente nos continentes africano, 

asiático e Oceânia, e a oeste, na América, assim o exigia. De facto, sob a mais cruel barbárie, 

presos aos bancos das embarcações e perante a ameaça de açoites, os condenados eram 

obrigados a remar até à exaustão. Muitos aí pereceram, sendo, prontamente, substituídos por 

outros (Stohr e Walsh, 2015). 

Referem Stohr e Walsh (2015), citando Orland (1975), que, em 1602, em Inglaterra, 

Elizabete I, como alternativa à pena de morte, decretou também a galé como sanção. De igual 

modo nos confidenciam ter a mesma sido aplicada pela própria Igreja, designadamente pelo 

Papa Pio VI,62 com as sentenças a variarem entre seis anos a perpétua (Stohr e Walsh, 2015 

citando Johnston, 2009). Mais revelam que, do mesmo expediente, se valeu Cristóvão Colombo 

durante as suas expedições marítimas (idem). 

No mesmo diapasão, relata-nos Spierenburg (1998) que, em França, ao longo do séc. 

XVII, juízes militares impuseram a galé como sanção penal, bem como oficiais da fazenda do 

reino a aplicaram com frequência aos infratores. 

Refere Braga (1999) que Portugal, não fugindo à regra, implementou a galé como pena, 

mencionando o facto de que, face às necessidades de constituição de uma armada, “a Coroa 

requisitava das prisões o maior número possível de homens para remar.” (p. 188). A este 

respeito, cita como exemplo as expedições a Arzila e a ocupação de Tânger (1471), no reinado 

de Afonso V, em que, após o cumprimento desta missão, os condenados às galés receberam, 

como recompensa, a liberdade de volta. 

Comenta, ainda, Esteves (2010) que, carente de homens nas embarcações portuguesas, 

destinadas às colónias, um decreto de 13 de agosto de 1639 ordenava a prisão de todos os vadios 

para nestas servirem. 

                                                           
62 Exerceu o seu pontificado entre 1775-1799. 
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Conclui Braga (1999) que, como «forçados de galés», foram também os condenados 

pelo poder civil, alvitrados pela Inquisição, sendo a estes aplicado o castigo de sofrimento pelo 

afastamento do seu meio natural, medida que servia na perfeição os propósitos expansionistas 

do reino.63 

 

 3.3.3. O degredo 

 

Tal como veremos, o desenvolvimento do mercantilismo e a procura de novos 

territórios, trouxeram como prática penal, para além do trabalho forçado nas casas de correção 

e nas galés, o degredo. Os descobrimentos e a conquista de diferentes mercados transformaram 

a galé em pena comum, muitas vezes substitutiva da pena de morte, pese embora, na maior 

parte dos casos, resultar no mesmo fim. De igual modo, também, o degredo cumpriria a sua 

função utilitária no ideário penal, quer porque através desta prática se fomentou a colonização 

de novas terras, quer porque nestas permitiu o estabelecimento de destacamentos militares, 

visando garantir a ordem e a segurança dos colonizadores. 

De acordo com Welch (2011), sendo um expediente comum em Inglaterra, o envio de 

criminosos, inimigos políticos e dissidentes religiosos para territórios além-mar remonta a 

inícios do séc. XVII, nomeadamente para a América do Norte, seguindo-se a Austrália, visando, 

nestas possessões providenciar a tão necessária mão de obra ao seu desenvolvimento. Estima-

se, por isso, que cerca de 250.000 tenham sido enviados para as colónias penais inglesas na 

América até à sua independência (1776), sendo Maryland, Virginia, e Georgia as que mais 

condenados receberam (Stohr e Walsh, 2015, pp. 22-23). 

Porém, com a independência da América, o reino inglês ver-se-ia com um grave 

problema em mãos, uma vez que não dispunha de locais onde colocar os seus condenados. E 

assim sucedeu, devido ao facto de as cadeias inglesas, bem como workhouses e bridewells não 

servirem em quantidade e capacidade suficiente, para albergar o crescente número de 

criminosos. Pressionado pelo aumento dos índices de violência, de crimes e de insegurança que 

se verificavam, o governo britânico poria em prática uma medida temporária, que passou pela 

colocação dos condenados em “navios-prisão” ao largo do rio Tamisa (Londres). Designados 

de hulks, serviram estes de remedeio a uma solução que viria a ser encontrada, sensivelmente, 

uma década mais tarde, com o envio destes para a Austrália (Clear, Cole e Reisig, 2013, cf. p. 

                                                           
63 Sobre esta matéria cf. Lopes, Maria (2010). Protecção Social em Portugal na Idade Moderna: guia de estudo e investigação. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra (cf. pp. 143-147). 
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33), estimando-se que, desde 1787 até 1852, cerca de 160.000 tenham sido, para aqui, 

transportados. Contudo, também nesta ilha, situações de conflito acabariam por surgir. Com o 

elevado número de condenados presentes no território e perante a crescente onda de protestos 

dos colonos, Nova Zelândia e Gibraltar passaram a ser o seu novo destino (Stohr e Walsh, 2015, 

citando Johnston, 2009). 

Mas, não se julgue que este foi um procedimento exclusivamente britânico, pois vários 

outros Estados europeus, também, a ele recorreram. Assim, a Rússia tinha a Sibéria como 

destino dos seus indesejados; a Itália a Sicília; a Dinamarca a Gronelândia; a Holanda as Índias 

Orientais Holandesas (atual Indonésia); a França a Guiana francesa e a célebre ilha do Diabo 

(estima-se que, ao longo dos tempos, nesta tenham morrido, cerca de, 68.000 dos seus 70.000 

prisioneiros), (cf. Welch, 2011, pp. 35-36). 

No caso de Espanha, o envio de condenados para as suas praças no Norte de África, 

onde eram utilizados na construção e defesa de fortificações foi o caminho escolhido, seguindo-

se a América do Sul como destino penal. A este respeito refere-nos Ferreira-Deusdado (1891) 

o caso de Ceuta, apresentando-a como a “cidade-prisão” (p. 309) onde, entre outras atribuições, 

estes constituíam a guarda-real da fortaleza da cidade. 

Previamente aos seus congéneres europeus, Portugal recorria já a tal expediente penal 

desde a Idade Média, com o foco centrado nas zonas fronteiriças do seu território, após a sua 

reconquista aos mouros. A partir do século XV o escopo virar-se-ia para a expansão marítima, 

inicialmente Madeira e Açores, e de seguida para as suas possessões no norte de África e 

restantes terras deste continente, seguindo-se os asiático e americano, tendo nestes como 

principais destinos, Angola, Índia, Brasil (Romão, 2103b, cf. p. 107). 

Cabo Verde foi, também, uma das regiões eleitas para recolher os réprobos da coroa 

(Welch, 2011). Sobre esta matéria, e tal como veremos na última parte deste capítulo, a época 

contemporânea viria a alargar a sua amplitude penal ao chamado ‘preso político’. Efetivamente, 

no período do Estado Novo em Portugal, sob o manto da reforma dos estabelecimentos 

prisionais (Decreto-Lei n.º 26643, de 28 de maio, de 1936), seria, nesta ilha, criada a terrível 

colónia penal do Tarrafal destinada a acolher “presos políticos e sociais” (in preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 26539, de 23 de abril, de 1936). 
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4. Idade Contemporânea 

 

Ao longo da Idade Moderna, tal como vimos, os ideais penal e económico tornaram-se 

em aliados inseparáveis do bem-estar social. A ociosidade, a mendicância e o indecoro 

compunham a tríade de crimes ‘lesa-majestade’, face aos quais a pena era implacável. 

Preparando já uma fase de revolução da indústria e de desenvolvimento dos mecanismos de 

produção, a todos quantos se recusassem contribuir para o bem comum restava-lhes o 

encarceramento em instituições, onde imperava a mais rigorosa disciplina e o trabalho 

(forçado), acompanhado de toda a espécie de torturas. Para crimes mais graves eram reservados 

o degredo, as galés ou, em último recurso, a pena capital. 

Durante este período, o ideal penal legitimou-se na reafirmação da autoridade do Rei, 

tendo em conta que este e Estado se (con)fundiam numa entidade absoluta. O crime 

apresentava-se, não só como uma transgressão à lei, mas, e sobretudo, uma afronta ao seu poder. 

Em consequência da violação da norma, a sanção penal consistia na retaliação do monarca pelo 

desprezo à sua obediência. Quanto maior o sofrimento imposto, maior o respeito a si era 

exigido. A penalidade era aplicada pelo suplício público do condenado e servia como exemplo 

a todos quantos, quiçá, o pensassem sequer (Foucault, 1999). 

Num contexto de manutenção da ordem pública, o objetivo consistia em primar pela 

segurança, através da aplicação de um castigo severo e cruel, visando não somente a 

condenação do infrator, mas, principalmente, o de intimidar todos aqueles que, porventura, o 

intentassem. Com efeito, o propósito do soberano em despertar, simultaneamente, um 

sentimento de repulsa pela infração e o receio de um dia mais tarde, em vez de meros 

espetadores, virem estes a ser objeto do suplício, seria razão mais do que suficiente para 

justificar uma política de controlo social do indivíduo e uma medida fortemente dissuasora de 

um putativo comportamento criminoso (Gonçalves, 2000).64 

Desta forma, o cumprimento de uma sentença condenatória resultava, em larga escala, 

na humilhação pública pela confissão de um (suposto) crime, no confisco patrimonial, na 

punição física, na amputação de membros e, no limite, nas galés, no degredo, no enforcamento, 

na decapitação, ou na morte pela fogueira. O ato executório era, até então, concebido como um 

espetáculo intimidatório de atroz morbidez, sendo que nada se lhe comparava em magnificência 

judicial (Foucault, 1999). Contudo, tal cenário estaria prestes a alterar-se. 

                                                           
64 Seguindo este autor “Exemplo deste poder total está no facto de que só o monarca pode, se assim quiser, suspender a execução sendo ele, 
em última análise, o único ser a quem cabe decidir da vingança mais ou menos cruel, da punição mais ignóbil, do exílio ou finalmente da 

comutação da pena e, eventualmente, a restituição à vida livre.” (p. 139). 
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4.1. Luminescência penal 

 

A partir de meados do séc. XVIII, fruto dos ideais iluministas e de uma filosofia 

emancipadora da Revolução Francesa e da Constituição Americana, sustentada em ‘Direitos 

Humanos Fundamentais’, com os quais chocavam a aplicação de sanções indignas à pessoa 

humana, o poder judicial passou a tomar em linha de conta que a privação da liberdade seria 

castigo, per si, suficientemente cruel a aplicar ao condenado e, paulatinamente, foi substituindo 

estas por penas de prisão. Efetivamente, por volta de meados do séc. XVIII, práticas de tortura 

viriam a ser declaradas ilegais em vários diplomas penais um pouco por todo o mundo 

ocidental: Escócia e Prússia (1740), Dinamarca (1771), Espanha (1790), França (1798) e Rússia 

(1801), seriam disso exemplo (Roth, 2014).65 Para um tal desiderato, em muito contribuíram as 

intervenções públicas ao nível social e perante os respetivos governos de alguns dos seus 

corifeus, os quais, pelo clamor reformista defendido e pela urgência na sua aplicação, viriam a 

merecer lugar de destaque nas áreas penal e prisional. Referimo-nos, entre outros, a Cesare 

Beccaria, John Howard, Jeremy Bentham, como veremos a seguir. 

  

4.1.1. Cesare Beccaria 

 

Começando o nosso apontamento por um dos principais representantes do Iluminismo 

Penal, o milanês e aristocrata Cesare Beccaria (1738-1794), na sua obra, Dei Delitti e delle 

Pene (Dos Delitos e das Penas), originalmente publicada em 1764, e desde então considerada 

um marco na história do Direito Penal, veio a tecer fortes críticas ao regime sancionatório, que 

punia indiscriminadamente a pessoa e não o ato, mais como vingança e menos como justiça, 

introduzindo os fundamentos de um direito vincadamente humanitário que objetivava, 

sobretudo, uma maior proteção do indivíduo, face a um poder judicial desumanamente 

arbitrário. Profundamente influenciado pelos ideais contratualistas de Rousseau,66 denunciou 

                                                           
65 A prática da tortura em Portugal somente seria abolida pela Constituição Liberal de 23 de setembro de 1822 (art.º 11.º). 
66 Na esteira do ‘contrato social’ de Rousseau (1712-1778), título da sua obra (publicada em 1762), cada indivíduo, como componente de uma 

sociedade, renuncia a uma parte da sua independência de modo a garantir o bem comum, sabendo, de antemão, que ao fazer estará a assegurar 
o restante da sua liberdade. Tal conceção implicava uma cedência de um direito próprio em favor de um regime político ou de um governante 

(Estado), em quem se reconhecia autoridade na administração e aplicação da Lei. Destarte, ao abdicar da liberdade pessoal em favor da Lei, 

estaria o indivíduo a obedecer a si mesmo, logo seria livre, sendo que, ao não o fazer, prescindiria da sua ligação ao Estado, passando, desta 
forma, a estar em situação de litígio para com este, justificando, assim, a sua ação contra si. Na verdade, e segundo o juízo penal de Beccaria, 

a infração à Lei significava a quebra do contrato, o que despoletaria a sua aplicação legitimando a punição. A este respeito referem-nos Santos, 

Alchieri e Flores Filho (2009) “A justificação para a pena se fundamentaria na ideia de Contrato Social, que pressupõe que haveria um contrato 
entre indivíduo e soberano (Estado). Os indivíduos repassariam seus poderes ao soberano em troca de segurança, e por meio disso se justificaria 

a pena, sob argumentação de que é imposta a um ser livre que violou o pacto.” (p. 175). 
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vários atentados à dignidade do homem, nomeadamente, e com maior relevo, o uso abusivo de 

todo o género de violência praticada nas cadeias, bem como a pena de morte. 

Sendo que a pacificação é necessária, quando uma ordem social é ameaçada, em sua 

opinião, o poder judiciário deveria contribuir como instituto regulatório da paz entre os povos 

e o legislador preocupar-se em “pôr limites ao rigor das penas, quando o suplício não se torna 

mais que um espetáculo e parece ordenado mais para ocupar a força do que para punir o crime.” 

(Beccaria, n.d.: 94). Destarte, por entre os seus reparos à administração judiciária são de 

destacar os pontos seguintes: 

 

i. ausência de prevenção como solução mais adequada de combate ao crime, devendo ser esta 

a principal preocupação dos governantes;  

ii. desconformidade entre os crimes cometidos e as penas aplicadas, defendendo a 

proporcionalidade entre sanção e o crime praticado; 

iii. recurso à tortura como principal meio de obtenção da prova, um exemplo da barbárie que 

descaracterizava o próprio poder; 

iv. ignorância dos procedimentos legais e uma linguagem de lei demasiado rebuscada e 

redigida em Latim (a maior parte dos arguidos, sendo analfabetos, não compreendia o 

vocabulário da acusação, de igual modo, desconhecia os mecanismos legais à sua 

disposição, nomeadamente a possibilidade de recurso); 

v. condições inumanas das prisões (de insalubridade, mas, sobretudo, de insegurança 

colocando-se na mesma cela, e indistintamente, a criança, a mulher, o homem, o suspeito 

preventivo e o criminoso convicto); 

vi. inexistência de uma visão utilitária e ressocializadora da pena. 

 

Zeloso do bem-estar da pessoa humana (salvaguardado pela via legal), pelo princípio da 

legitimidade penal e pela personalidade da pena, conceções que, a partir de então, viriam a ter 

grande influência numa ampla reforma empreendida na Europa, admitia, contudo, Beccaria a 

aplicação da pena capital, mas, somente quando estivesse em causa a segurança do Estado, 

designadamente quando esta tivesse como principal objetivo a necessidade de proteger o 

homem do próprio homem, i.e., de controlar as suas investidas, visando acautelar situações 

graves de conflito entre si “pois tal é a tendência do homem para o despotismo, que ele procura 

sem cessar” (pp. 26-27), sendo que, para combater tais anseios, são “necessários meios 

sensíveis e bastante poderosos para comprimir esse espírito” (p. 27), meios esses que deveriam 
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estar vertidos em regulamento legislativo próprio, fundamentado e com o escopo na prevenção 

do crime e na reabilitação do indivíduo.67 

Conclui, referindo que, num tempo em que os avanços científicos ameaçam quebrar 

barreiras e velhos tabus, a educação deveria desempenhar um papel de charneira no espírito de 

renovação do homem, pois somente esta o poderia conduzir pelo labirinto das suas escolhas, 

moldando os seus comportamentos sociais. Refere, a propósito 

 

Se prodigalizardes luzes ao povo, a ignorância e a calúnia desaparecerão diante delas, a autoridade injusta 

tremerá, só as leis permanecerão inabaláveis, todo-poderosas; e o homem esclarecido amará uma 

constituição cujas vantagens são evidentes, uma vez conhecidos seus dispositivos, e que dá bases sólidas 

à segurança pública. (pp. 193-194) 

 

 4.1.2. John Howard 

 

 Um dos grandes responsáveis pela reforma das prisões foi John Howard (1726-1790). 

Natural de Londres, Howard viria a contribuir para um novo ideal prisional, com enfoque na 

construção de instalações e tratamento prisional adequado ao cumprimento da pena privativa 

da liberdade. Por coincidência, ou talvez não, o facto de ter sido feito prisioneiro por corsários 

franceses, na região da Bretanha (França), quando tentava chegar a Lisboa, para ajudar as 

vítimas do terramoto de 1755, e de ter experienciado os suplícios do cárcere em terras gaulesas, 

pode ter tido contributo decisivo no seu ‘iluminismo prisional’ e dado origem a um movimento 

que não mais pararia de arregimentar seguidores por toda a parte, “Não faltou, é certo, a reacção 

dos misoneístas; mas o grito das velhas escolas foi suffocado.” (Matta, 1911: 27). 

 Pouco tempo após a sua libertação, regressou a Inglaterra onde foi nomeado sheriff de 

Bedfordshire (1773). Logo tomou em mãos a função de examinar as instituições de ajuda aos 

pobres e as prisões deste condado, tendo ficado chocado com o que nestas presenciou. Mas se 

pensava que o que ali sucedia era caso único, cedo percebeu que tal era cenário comum nos 

restantes cárceres ingleses e do País de Gales, quando a estes decidiu encetar visitas de trabalho, 

de modo a descobrir soluções e boas práticas de tratamento prisional para aplicar no seu 

condado. Nestas foi autorizado a examinar as condições das celas e câmaras de tortura, a 

conversar com os carcereiros e com os próprios presos. Todavia, pouco adiantou, pois verificou 

que também nestas a negligência era prática dominante. 

                                                           
67 De acordo com Trigueiros (2000), de tal forma tiveram repercussões as ideias de Beccaria no continente europeu que “Catarina II da Rússia 

(…) ordenou em 1767 a elaboração de um novo código criminal; Pedro Leopoldo da Toscana (…) em 1786 publicou um édito relativo à 
reforma da legislação criminal, e José II da Áustria (…) em 1785 publicou um novo código penal mais humano que o anterior.” (p. 332, nota 

n.º 2 relativa ao capítulo V).  
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Entre outras disfuncionalidades, tomou conhecimento que os carcereiros, responsáveis 

pela guarda dos prisioneiros, não recebiam qualquer salário, vivendo à custa de taxas pagas por 

estes, como garantia de comida e de acomodação, entre outras regalias. Face ao regime em 

vigor, constatou as mais cruéis arbitrariedades de tratamento relativamente aos que podiam 

pagar e aos que não podiam. Sobre estes últimos, verificou que mesmo após decisão do tribunal 

declarando a sua soltura, esta, por norma, só se efetivava quando liquidada a respetiva taxa de 

libertação, continuando detidos e sob arbítrio do carcereiro, caso tal não sucedesse (Clear, Cole 

e Reisig, 2013). 

Recusando-se a aceitar as condições deploráveis em que se encontravam as prisões e a 

que eram sujeitos os reclusos, criticou o facto de estes serem duplamente sujeitos a condenação, 

não só devido ao enorme sofrimento causado pela privação da liberdade, como também às 

terríveis condições de vida na prisão. Sobre estas destacou o amontoado de pessoas que 

encontrou em espaços reduzidos, a inexistência de separação por sexo, idade e tipo de crime, o 

que originava situações de insegurança, promiscuidade e abusos de toda a espécie. Ademais, 

presenciou, também, problemas de saúde relacionados com a falta de alimentação, água potável, 

higiene, ventilação (impedindo a renovação do ar), causando um ambiente fétido e insalubre 

favorável à propagação de doenças, como o tifo,68 que, com frequência, se alastravam às 

populações no exterior. 

Impressionado com todo este cenário, e não tendo encontrado o que desejava, decidiu 

alargar a sua investigação à Irlanda e Escócia e, de seguida, ao continente europeu, onde, a 

expensas próprias, visitou praticamente a maioria dos países, incluindo Portugal, alguns mais 

do que uma vez, entre 1775 e 1790. Com a ressalva das Rasphuis e Spinhuis holandesas, às 

quais teceu os mais rasgados elogios (Roth, 2014, cf. p. 131), nas restantes presenciou um 

cenário de “terror, sujidade e doença” (Trigueiros, 2000: 107), em tudo idêntico ao verificado 

no seu país. No diário de bordo destas suas viagens deu-nos conta no The State of the Prisons 

in England and Wales: with preliminary observations, and an account of some foreign prisons, 

publicado em 1777, em que descreveu, ao pormenor, tudo o que testemunhou. 

Pelo seu carácter original e inovador à época, a sua obra, que se tornaria um marco da 

literatura penitenciária, viria a ter enorme influência nos sistemas penal e prisional dos países 

ocidentais, nomeadamente, e após a independência da América, com o surgimento da primeira 

penitenciária no Estado da Pensilvânia em 1790, a Walnut Street Jail (Clear, Cole e Reisig, 

                                                           
68 Também conhecido como ‘febre da prisão’ (Stohr e Walsh, 2015), Howard acabaria por o contrair, aquando da sua visita a prisões e hospitais 

militares russos. A este não resistindo, viria a falecer a 20 de janeiro de 1790, na cidade de Kherson (Crimeia – Ucrânia). 
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2013; Roth, 2014), um antigo lugar de detenção colonial; no código penal francês (1791), no 

qual “se desenvolveu o sentido da prisão penal.” (Santos, 1999: 39); em Portugal no “decreto 

de 9 de março de 1821 [§2 do art.º 145.º], na Constituição de 1822, e depois na Carta 

Constitucional de 1826” (Trigueiros, 2000: 294). 

A passagem no Parlamento Britânico do Penitentiary Act (1779), que abriria caminho à 

onda reformista, deveu-se, em grande parte, à publicação da referida obra. Nesta, a título de 

exemplo das condições deploráveis de encarceramento em Inglaterra e Gales, mencionava 

Howard que, entre 1773-1775, haviam morrido mais pessoas no interior das prisões do que 

vítimas de execuções (Roth, 2014). Com enorme impacto na reorganização penitenciária do 

reino, segundo Clear, Cole e Reisig (2013), através do Penitentiary Act (1779), as principais 

linhas de intervenção passaram a assentar em quatro pilares: 

 

i. segurança e estruturas sanitárias (separação de prisioneiros, segundo critérios de idade, 

género, gravidade do crime; o asseio, a limpeza e a higiene de pessoas e instalações, o 

arejamento dos espaços e a alimentação cuidada deveriam ser a norma a seguir); 

ii. inspeção regular (nomeação de carcereiros honrados e com caráter humano, e fiscalização 

sistemática por parte de magistrados judiciais, numa primeira aproximação às funções do 

atual juiz de execução de penas); 

iii. abolição de encargos para os prisioneiros (financiamento das prisões locais a cargo dos 

municípios e das prisões estatais pelo Estado, com oferta de trabalho a estes, de modo a 

diminuir a despesa pública com a sua manutenção); 

iv. enfoque na regeneração do indivíduo (o trabalho em comum, mesmo o mais árduo, deveria 

ser entendido como um meio de recuperação moral e reabilitador; o isolamento celular 

noturno serviria como meio à reflexão e ao arrependimento; a religião poderia e deveria 

desempenhar um papel importante na instrução e correção do delinquente). 

 

O papel interventivo de Howard relativamente às prisões e ao tratamento prisional 

caracterizava-se pelo carácter humanitário e racionalizador que procurou conferir a um sistema 

penal até então refém de um espírito de vingança retributivo. À sua filantropia atribui-se o 

nascimento do, ainda, atual modelo penitenciário, que viria a constituir-se no cerne dos regimes 

judiciários do mundo ocidental, contribuindo com um fim ressocializador para a privação da 

liberdade. 
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Fig. 4 – Visão panótica da penitenciária de Stateville (Illinois) 

 

4.1.3. Jeremy Bentham 

 

Jeremy Bentham (1748-1832) desempenhou, igualmente, um papel de charneira na 

reforma prisional. Profundamente influenciado pelos ideais iluministas, viria a inscrever o seu 

nome na escola penitenciária por ter sido um dos principais mentores do pensamento filosófico 

utilitarista,69 de acordo com o qual, segundo o próprio, objetivava trazer “maior felicidade para 

o maior número de pessoas” (Perrot, 2008: 132). Ostentando um arquétipo de “cálculo 

hedónico” (Clear, Cole e Reisig, 2013: 37), considerava que qualquer potencial delinquente 

deveria contrabalançar o prazer da infração com a respetiva pena e procurou moldar o sistema 

penal, de modo a consolidar neste uma vertente mais regeneradora do que propriamente 

punitiva. Assim, preconizava que o ideal cominativo deveria consistir na prevenção de futuros 

crimes e, por esta via, afirmar-se sobre o princípio corretivo. Caía por terra uma conceção 

vingativa que havia reinado até então, dando lugar a uma maior racionalização do juízo penal. 

Incorporando os ensinamentos de Howard, de quem era admirador confesso, referem 

Stohr e Walsh (2015) que Bentham defendia que, de modo a atingir o objetivo primacial de 

correção do indivíduo antes da sua devolução à sociedade, deveria este ter direito aos bens 

                                                           
69 Sustentado no princípio que uma ação é considerada boa quando proporciona a felicidade a um grande número de pessoas e má quando 

resulta no seu inverso, Bentham baseava a sua teoria numa componente social de benefício à comunidade – quanto maior o bem-estar, melhor 
a atitude tomada –, no pressuposto que a natureza do ser humano consistia numa busca incessante do prazer e no afastamento da tristeza. Com 

efeito, se, sob o prisma económico, a sua viabilidade assentava no que era passível de ser classificado, quantificado e calculado, já sob o ponto 

de vista penitenciário tal conceção não se livraria das críticas, pois transportava para o Panótico, uma visão hedónica subjugada a um 
mecanicismo utilitário, cujo caráter totalitário e invasivo, mensurado no bem de poucos (carcereiros) em detrimento do mal de muitos 

(prisioneiros), a descaracterizava, sob o ponto de vista do que era suposto representar (Miller, 2008). 
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essenciais de um qualquer ser humano, nomeadamente a uma alimentação cuidada; vestuário; 

cama; aquecimento e iluminação na cela; assistência médica; educação; trabalho – formação 

num ofício, de modo a assegurar a sua sobrevivência após a libertação; ser instruído a poupar 

para a velhice, com o dinheiro que recebesse do trabalho na penitenciária. Como finalidade 

utilitária, propunha, ainda, que a instituição estivesse aberta ao cidadão comum, para que este 

a pudesse visitar e testemunhar in loco o dia a dia da vida de um recluído. 

Como criador da arquitetura penitenciária (Trigueiros, 2000) procurou Bentham dirigir 

o controlo e a vigilância ao maior número de prisioneiros possível, recorrendo ao mínimo de 

recursos possível. Para a consecução de um tal desiderato, concebeu o Panopticon; Or, The 

Inspection-House (1791), publicado sob a forma epistolar, no qual descreveu um novo modelo 

de arquitetura carcerária – o «olho que vê tudo» – um mecanismo arquitetural inovador e 

infalível que lhe asseguraria sucesso na sua tarefa de dominação, porquanto lhe afiançava “um 

novo modo de garantir o poder da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado; 

e em um grau igualmente incomparável” (Bentham, 2008: 17). Com efeito, viria tal estrutura 

afirmar uma economia de poder, pelo seu carácter de prevenção, pela sua eficácia e pela sua 

capacidade de funcionamento. O cunho da omnipresença supervisiva que Bentham conferia a 

esta criação, fazia com que os prisioneiros pensassem que estavam constantemente sob 

observação, o que contribuía para o aumento do fator incerteza, perante uma qualquer vontade 

de insubordinação, garantindo-se, desta forma, a segurança da instituição (Foucault, 1999). 

Segundo o prisma arquitetónico, o modelo gizado por Bentham, que podia, 

perfeitamente, ser aplicado na conceção de um qualquer edifício, tal como o próprio 

advogava,70 tinha como principal objetivo a vigilância permanente dos seus internos. No caso 

das instituições penitenciárias, num espaço não muito vasto, uma só pessoa podia observar tudo 

e todos à sua volta – (n)uma posição que lhe conferia poder absoluto. 

Com celas individuais, colocadas sob a forma anelar e em vários níveis, rodeando a torre 

central de controlo, local onde se posicionava o inspetor (com um ângulo de visão de 360º), 

estas dispunham de enormes janelas para o exterior, permitindo a incidência de luz natural, e 

uma porta de entrada, no sentido da torre (ver Fig. 4). Bentham propunha a sua colocação 

estratégica, de modo a impedir a comunicação e o contacto visual entre reclusos, visto o 

objetivo consistir no seu isolamento para penitência. De igual modo sugeria que estas fossem 

suficientemente espaçosas, arejadas e dispusessem do mínimo de condições, para receber os 

                                                           
70 Veja-se, a este respeito, o que nos confidencia Bentham (2008): “Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os 
propósitos (…) seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na câmara da morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, 

ou casas penitenciárias, ou casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou escolas.” (pp. 19-20) 
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seus inquilinos, de modo a que aqui pudessem proceder à sua rotina diária, nomeadamente 

refeições, dormir, trabalhar, receber assistência religiosa e…, sempre que necessário, castigos 

também (Stohr e Walsh, 2015). 

Num jogo de (contra)luzes, que possibilitava a visão do interior da torre para as celas, 

mas que impedia a sua visualização a partir destas, sob o olhar atento do vigilante, o prisioneiro 

era constantemente visto sem saber que o estava a ser (Foucault, 1999). A solidão, o silêncio 

absoluto e a vigilância, sobretudo a vigilância permanente eram o pior dos suplícios. Do 

discernimento à loucura a linha era ténue. Verosimilhantemente, o inspetor era alguém que, não 

(a)parecendo, podia estar dissimulado no ar, na luz, no som. Podia estar em qualquer lugar e 

não estar em lugar algum. Porém, ele estava lá e podia (a)parecer de um momento para o outro. 

No curso da História, e como magistralmente no-lo sintetiza Foucault, desde a 

imposição da tortura física ao condenado (colocando-se a aplicação da justiça em mãos divinas 

e/ou públicas), ao domínio e à coação psicológica, desaparece o suplício, mas com ele surge 

um novo tipo de castigo – a privação da liberdade –, pois “Se não é mais ao corpo que se dirige 

a punição, em suas formas mais duras, sobre o que, então, se exerce? (…) a alma.” (p. 18). 

Independentemente das críticas que se lhe seguiram, Bentham, acérrimo combatente de 

um regime arbitrário, cruel e atentatório da dignidade humana, entendia que, ao defender um 

sistema racional no tratamento de prisioneiros, não só estaria a colocar em prática os ideais 

humanitários, que inundavam o espírito iluminista das sociedades ocidentais à época, como se 

propunha contribuir para uma profunda alteração do próprio sistema penal, conferindo-lhe um 

propósito regenerador e uma visão utilitária da sua administração. 

 

4.2. Sistemas penitenciários 

 

 Com o advento dos ideais reformistas a sombra do cárcere viu-se, de repente, iluminada 

por um espírito humanitário difundido por pensadores e juristas. Dando início a um período de 

fluorescência penal, Beccaria, Howard e Bentham vieram influenciar, de forma decisiva, a 

reorganização de um regime anacronicamente cruel e desajustado, quer pela fundamentação em 

que se baseava, quer pela sua materialização no terreno. A partir de então, sistema penal e 

prisional passaram a fazer parte da agenda política, bem como do mediatismo público. Tal como 

nos refere Gonçalves (2000), com o seu contributo “Nasce aqui assim o primeiro impulso para 

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

simplesmente negado: a sua ‘humanidade’” (p. 141).  
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Relativamente ao primeiro reformador humanitarista, por nós analisado, fomos 

confrontados com o princípio da separação de poderes, devendo a justiça afastar-se da 

arbitrariedade do executor e o seu magistério ser cometido a um poder judicial imparcial e 

independente. Nesta matéria Cesare Beccaria incutiu-lhe o princípio de carácter social, 

equitativo e ancorado na dissuasão, não podendo este circunscrever-se unicamente ao culpado, 

mas alargar-se aos restantes elementos da sociedade, fomentando a sua instrução com o intuito 

de se prevenir a prática de futuros crimes. 

Quanto a John Howard, perante o chorrilho de tormentos perpetrados nas prisões, os 

abusos de carcereiros e de outros prisioneiros, as condições inumanas de enclausuramento, a 

insalubridade, a fome, as doenças, enfim, todo o processo de desumanização a que se 

encontrava sujeito o ser humano, fez com que tivesse dedicado grande parte da sua vida na 

defesa de um sistema condigno, regenerador e assente em valores, igualmente, humanitários 

concernentes à reabilitação do indivíduo, antecedendo o seu regresso ao convívio social. 

Por fim Bentham, no seguimento do trabalho desenvolvido por Beccaria e Howard, com 

o seu arquétipo Panótico consagrou uma filosofia utilitária de correção do delinquente, assente 

numa vigilância coerciva e numa eficiência produtiva, procurando conferir um intento racional 

ao cumprimento da pena de privação da liberdade e, simultaneamente, humanizar o sistema, 

objetivos que, em sua opinião, seriam logrados através da disciplina, da religião e do trabalho. 

No seu conjunto, ambos pensadores, imbuídos de um profundo espírito renovador, 

através dos seus mais valiosos contributos visaram colocar a urgência da reforma do sistema 

penal e prisional no seio da tomada de decisões de políticos e respetivas administrações, 

compelindo-os a procurarem soluções capazes de responder às inúmeras solicitações advindas 

do universo carcerário. Vejamos, de seguida, como se concretizou tal ideal reformista no 

terreno. 

 

 4.2.1. Sistema de Filadélfia 

 

 Também designado de sistema pensilvânico, surge em Filadélfia, em 1790, um regime 

de reclusão com forte influência religiosa. Como vimos anteriormente, os novos territórios da 

América serviram como colónia penal a condenados ingleses. Da sua composição vários 

sobressaíram por motivos religiosos. Entre estes destacaram-se os Quakers,71 uma das 

                                                           
71 Relativamente ao significado de Quaker, e seguindo de perto Crowther (1999), somos a definir este como: “Any member of the Society of 

Friends, a religious group established in England in the 1650s by George Fox. They were originally called Quakers because members were 
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principais comunidades religiosas que, no Novo Mundo, encontrou o seu refúgio. Perseguidos 

por Carlos II72 e chefiados por William Penn, emigraram, de forma massiva, para a América e 

aí fundaram a colónia da Pensilvânia, em 1681. 

 Nesta colónia, e instituído nas funções de governador, William Penn, imbuído de fortes 

convicções religiosas, conjuntamente com os seus correligionários viria a produzir diversas 

alterações ao sistema penal local, sendo de realçar a Great Law de 1682, que restringiu o uso 

da pena capital a homicídios em primeiro grau e a crimes de alta traição.73 No seguimento de 

tal importante ato legislativo, seriam introduzidas várias alterações ao sistema prisional desta 

colónia, sublinhando-se, entre estas, a abolição das taxas de encarceramento, a cargo dos 

prisioneiros, por comida e acomodação (Roth, 2014). Porém, e pese embora os redobrados 

esforços dos Quakers, a supervisão nas cadeias era ainda insuficiente e os abusos sucediam-se. 

Em 1787, constituída por alguns notáveis filantropos locais, onde se incluía Benjamin Franklin 

(um dos redatores da ‘Declaração de Independência dos Estados Unidos da América’), é criada 

a Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons, com o intuito de promover 

uma reforma efetiva nas prisões do Estado da Pensilvânia (Trigueiros, 2000). 

O seu trabalho viria a dar frutos. O ano de 1790 ficaria para a história como o início do 

sistema penitenciário norte-americano, nomeadamente com o Estado da Pensilvânia a autorizar 

a construção de dezasseis celas individuais a acoplar à Walnut Street Jail, destinadas a 

criminosos convictos, condenados a um longo confinamento em substituição da pena de morte 

(Santa Gadea, 1972; Trigueiros, 2000). Conjuntamente com a Western State Penitentiary em 

Pittsburgh, a inaugurar em 1826, e a Eastern State Penitentiary de Filadélfia em 1829,74 os 

prisioneiros experienciariam uma série de transformações de fundo, que, de acordo com Santos 

(1999), visaram: 

 

i. confinamento celular individual e em silêncio absoluto durante 24h/dia (motivo pelo qual 

também era designado de ‘solitary system’), embora fossem permitidas visitas 

                                                           
thought to ‘quake’ or shake with religious excitement. Quakers worship Christ without any formal ceremony or fixed beliefs, and their meetings 

often involve silent thought or prayer. They are strongly opposed to violence and war, and are active in education and charity work.” (p. 438) 
72 Reinado entre 1660-1685. 
73 Norma que viria a merecer reprovação, por parte do governo inglês, e a ser, novamente, instituída em 1794, após a independência da América. 
74 Refere-nos Roth (2014) que, de todas as prisões construídas nos EUA nenhuma granjeou tanta fama dentro e fora de portas como a Eastern 
State Penitentiary, da autoria do arquiteto inglês John Haviland. $750.000 foi o seu custo total, tornando-se na mais cara obra pública da época. 

Contendo muros em granito, 3,5m de espessura e 9m de altura, a sua notoriedade rapidamente se estendeu pelo mundo inteiro, onde a maior 

parte das 300 prisões, que adotaram esta conceção, foram construídas. Destas se destacam Pentonville – Londres (1842), Lovaina – Bélgica 
(1860), Kresty – S. Petersburgo (1890), Pequim (1912), Hakodate – Japão (1931), (cf. p. 133). Entre nós, a Penitenciária de Lisboa, inaugurada 

em 1885, foi, também, exemplo de uma tal conceção. 
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selecionadas, de forma a os recluídos refletirem sobre a sua conduta e a se redimirem do 

crime;75 

ii. nas celas deveriam proceder à sua rotina diária: comer, dormir, receber instrução escolar e 

religiosa (leitura da Bíblia), bem como desenvolver um ofício; 

iii. era, ‘oficialmente’, suprimido o castigo físico. 

 

Críticos deste sistema, a julgar pelo número de suicídios registados, argumentavam que 

um tal regime de confinamento conduzia à insanidade mental do recluso, às mãos de um «mais 

refinado» modelo de tortura. De igual modo, em termos económicos, a manutenção destes 

estabelecimentos era dispendiosa e exigia um enorme esforço financeiro, visto o trabalho ter de 

ser distribuído de forma individual por cela, e estas terem de estar apetrechadas de ferramentas 

para tal fim (idem). Porém, e independentemente das críticas mais ou menos severas, este 

regime somente viria a ser abolido, no Estado da Pensilvânia, em 1913 (Clear, Cole e Reisig, 

2013). 

 

4.2.2. Sistema de Auburn 

 

Numa tentativa de superar as limitações apresentadas pelo isolamento celular anterior 

surge um novo modelo de encarceramento – o sistema auburniano. 

A Auburn State Prison, localizada no Estado de Nova Iorque, inaugurada em 1817, foi, 

de igual modo, uma das primeiras penitenciárias a ser construídas em solo americano, cedo 

concentrando a atenção da opinião pública nesta região do globo, bem como além-fronteiras, 

devido ao seu regime inovador de detenção, também conhecido por ‘silent system’. Segundo 

Foucault (1999), assentando no princípio do «silêncio absoluto» para cumprimento de 

penitência, tal como o sistema anterior, viria a receber do modelo monástico a sua influência e 

do Direito Canónico a sua inspiração penal. 

Particularmente assente num impiedoso despotismo disciplinar e sob a ameaça de 

castigos físicos, Auburn combinava o isolamento celular noturno com o trabalho conjunto, 

durante o dia, nas oficinas desta instituição, uma característica que, apesar de a diferenciar das 

suas congéneres pensilvânicas, não a livravam das críticas de que foi alvo, as quais, pese embora 

                                                           
75 Nos raros momentos em que fosse autorizada a sua saída das celas, tinham de usar um capuz a cobrir a cabeça, de forma a manterem o 

anonimato e a prevenir a comunicação com outros reclusos (Roberts, 2006). Tal assim sucedia, pois “Temia-se que, uma vez libertado, este 
conhecimento do passado, de um outro homem, pudesse ser usado para extorsão ou para futuras acções criminosas em grupo.” (Trigueiros, 

2000: 288). 
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compreendendo critérios economicistas subjacentes ao seu funcionamento, denunciavam a 

profunda incoerência do regime, pois, se por um lado, defendia o isolamento celular (noturno), 

como medida de reforma do indivíduo, por outro, promovia a sua conglomeração no trabalho 

(diurno). Realce-se, no entanto, a influência do “solitary system”, na separação individual dos 

reclusos, de modo a prevenir o ‘contágio de maus vícios’, nomeadamente por parte de 

criminosos convictos, a jovens delinquentes. 

Ainda segundo os autores Clear, Cole e Reisig (2013) uma outra característica, que a 

demarcava do sistema anterior, residia num completo isolamento do mundo exterior – visitas 

ou correspondência eram absolutamente proibidas. Destarte, de cabeças rapadas e vestidos com 

fardamento listado em cores pretas e brancas, em ritmo de marcha dirigiam-se para as oficinas, 

no mais rigoroso silêncio (podendo somente falar com os guardas, em voz baixa, e após 

permissão destes), onde se dedicavam ao trabalho, sobretudo nas áreas de carpintaria, calçado, 

tecelagem. 

Fortemente influenciada pelos ideais burgueses e com uma visão acentuadamente 

utilitarista, a sua capacidade produtiva fazia com que os custos de manutenção deste tipo de 

estabelecimentos fossem reduzidos ao máximo, tornando esta e outras “prisões-fábrica” (Roth, 

2014: 133) tão do agrado, quer de governos, quer da opinião pública em geral. Contudo, tal 

prática acabaria por vir a estar na mira de críticos deste sistema, designadamente de sindicatos 

de trabalhadores que se queixavam de concorrência desleal, assente na oferta de produtos a 

baixo preço no mercado, com os quais não conseguiam competir (Santos, Alchieri e Flores 

Filho, 2009), e ainda demais censores que, no sentido ideológico do termo, denunciavam a 

ditadura do capital sobre uma nova classe ‘recluso-proletária’, de modo a fornecer-lhe mão de 

obra barata, necessária ao seu desenvolvimento (Roberts, 2006). 

Na cronologia desta instituição ficam registadas as datas de 1857, em que Auburn se 

tornou na primeira prisão americana a receber reclusos doentes mentais, em regime de 

separação da restante população prisional, e, ainda, 1890, data em que, pela primeira vez na 

história dos Estados Unidos, se recorreu à utilização da cadeira elétrica. Refira-se, por fim, que, 

tendo sido considerado como ‘sistema-modelo’ no confinamento de prisioneiros, tanto na 

América como no estrangeiro, Auburn é ainda hoje o mais antigo estabelecimento a operar nos 

EUA, servindo, atualmente, como «supermax prison» (prisão de segurança máxima) a 1800 

presos. 
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4.2.3. Sistema Progressivo Inglês 

 

Em contraponto com os dois sistemas analisados anteriormente, que recorreram, 

sobretudo, a uma postura fortemente disciplinadora, procurando, por essa via, corrigir o 

comportamento dos reclusos durante o cumprimento de suas sentenças (Gomes Neto, 2000), o 

modelo de organização e funcionamento prisional em análise, embasado no significado do 

termo «progressivo», encerra em si uma razão de proporcionalidade direta entre a diminuição 

do tempo de cumprimento da pena, por bom comportamento, e a capacidade de reabilitação 

alcançada pelo prisioneiro, através de um sistema de incentivos.  

Também designado de “mark system”, desponta no séc. XIX, mais precisamente em 

1840, o que viria a confluir ao atual sistema de liberdade condicional (Clear, Cole e Reisig, 

2013). Na Austrália, mais precisamente na ilha de Norfolk, declarada, em 1788, como colónia 

penal para condenados incorrigíveis provenientes de Inglaterra e também da própria Austrália, 

mais precisamente, e tal como a estes se refere Santa Gadea (1972), “«la peor ralea de 

delincuentes del reino»” (p. 201), o seu governador de então, um capitão da real marinha 

britânica, destacado para o efeito, Alexander Maconochie, viria a implementar um sistema de 

tratamento prisional, que assentava, sobretudo, no respeito pela dignidade da pessoa humana e 

pelo princípio da responsabilização do recluso, nomeadamente pelo (in)êxito do seu processo 

de reabilitação. Reduzindo os castigos físicos ao máximo, somente a estes recorrendo em última 

instância, certificava-se que a alimentação adequada e o alojamento condigno ao seu 

internamento era, entre outras condições básicas, proporcionado (Stohr e Walsh, 2015). 

Crítico do cumprimento integral de uma sentença penal, Maconochie defendia o 

princípio de, no âmbito da sua execução, esta ser imbuída de uma visão de correção, tal como 

preparatória da reinserção do indivíduo na sociedade. Com efeito, sob o seu comando seria 

implementando o regime de ‘pena ou sentença indeterminada’ (Clear, Cole e Reisig, 2013), 

compreendendo este várias etapas no processo reeducativo, para além de conferir a 

possibilidade de antecipação da sua libertação. 

Ainda segundo Clear, Cole e Reisig (2013), com base no sistema de Maconochie, seriam 

recompensados todos aqueles que evidenciassem bom comportamento, aplicação no trabalho e 

no estudo. Variando a escala, entre uma etapa inicial, que consistia no isolamento total, e uma 

última, de libertação condicionada (pese embora não poderem abandonar a ilha), fomentava tal 

regime a participação dos prisioneiros, através de um processo faseado de avaliação, ao longo 

do qual se iam valorando indicadores de proficiência, até se atingir um patamar de excelência. 
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Logrado este seriam libertados. Todavia, se por um lado, boas avaliações resultavam em menos 

tempo de prisão, o contrário também tinha consequências, significando um passo atrás nesse 

desiderato. Com efeito, e desenvolvendo-se por entre três níveis de provação, o modelo de 

avaliação de Maconochie consistia no seguinte (cf. Santa Gadea, 1972): 

 

1. Os prisioneiros eram submetidos a um regime severo de isolamento 24h/dia (replicando-se 

o sistema pensilvânico); 

2. Influenciado pelo sistema auburniano, era-lhes permitido trabalhar, durante o dia, em 

conjunto com os restantes presos; 

3. Cumpridas com sucesso as etapas anteriores, obtinham um «ticket-of-leave» (certificado 

provisório de liberdade), com o qual tinham sempre de se fazer acompanhar, precedendo a 

concessão de liberdade definitiva.76 

 

Apesar do sucesso alcançado na reabilitação dos condenados, os seus superiores na 

Austrália, olhavam para este sistema com alguma apreensão, pois consideravam-no demasiado 

leniente para com os prisioneiros. Quatro anos depois de iniciar funções (1844), Alexander 

Maconochie seria destituído das mesmas. Replicando este modelo na prisão de Birmingham – 

Inglaterra (1849-51), onde viria a ser posteriormente colocado, e onde, uma vez mais, foi 

fortemente criticado, resolve demitir-se. Todavia, não desistindo dos seus ideais, vê-los-á 

vingar, posteriormente, em várias prisões inglesas e, ainda, na vizinha Irlanda por um seu 

seguidor, Sir Walter Crofton, como veremos a seguir. 

 

4.2.4. Sistema Progressivo Irlandês 

 

 O sistema progressivo irlandês foi, pela primeira vez, implementado, em 1854. Ao ser 

nomeado administrador do sistema prisional da Irlanda, Walter Crofton, profundamente 

influenciado pelas ideias reformadoras de Maconochie, viria a aperfeiçoar o seu “mark system” 

introduzindo neste o conceito de “prisões intermédias” também designadas de “open prisons” 

(Heylin, 2001: 17), i.e., etapa inserida entre as duas primeiras fases de confinamento e uma 

                                                           
76 Nesta fase era-lhes permitido viverem e trabalhar em liberdade, porém, sob determinadas condições. De forma sumária, referem-se a 
permissão de casamento ou, no caso de já o serem, de mandarem vir as suas famílias de Inglaterra ou Austrália; direito de aquisição de terras; 

obrigação de permanência numa determinada região do território (estipulada no seu certificado), não podendo ultrapassar as suas fronteiras; 

frequência da igreja e participação em atividades religiosas; renovação anual do ticket-of-leave; proibição de uso de armas. Cumpridas estas 
condições, os condenados obtinham perdão condicional para as suas penas, ficando, assim, libertos de todas as restrições. Enfim, de todas 

menos uma. Não podiam, nunca, sair da colónia. 
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última de liberdade condicional. De acordo com Gomes Neto (2000), para uma eficiente 

execução deste sistema, o seu percurso assentaria em quatro fases (com as duas primeiras, tal 

como no modelo de Maconochie, a replicarem os solitary e silent systems), a saber: 

 

1. Isolamento celular contínuo (diurno e noturno), de modo a refletirem sobre os seus crimes, 

sendo os prisioneiros sujeitos a comida racionada e sem qualquer ocupação. Para além da 

leitura da Bíblia, recebiam assistência moral e religiosa; 

2. Ultrapassada a fase inicial, eram incluídos num sistema menos rigoroso, onde durante o dia, 

e no mais completo silêncio, trabalhavam em conjunto com outros reclusos, recolhendo ao 

isolamento celular à noite; 

3. Tendo alcançado uma boa avaliação na etapa anterior, eram, nesta fase, transferidos para 

«prisões intermédias», onde podiam obter o seu ticket-of-leave. Sob um regime disciplinar 

mais brando, trabalhavam, em regime diurno, no exterior do estabelecimento, ao ar livre, 

normalmente em trabalhos agrícolas ou obras públicas,77 regressando ao final do dia a estas 

prisões,78 para receberem assistência moral e religiosa, e também instrução escolar.79 Como 

vantagens deste sistema referem-se a possibilidade de se poderem vestir à civil, 

abandonando o seu uniforme prisional; de poderem comunicar com a população livre (não 

esquecendo, contudo, a sua condição de reclusos) e de receberem, ainda, uma parte da 

remuneração pelo seu trabalho; 

4. Ao obterem a tão almejada liberdade condicional, o seu objetivo passava a ser a liberdade 

em definitivo. Para tal, era-lhes atribuído um supervisor (agente da polícia local), cujas 

funções consistiam em assegurar que estes arranjavam um emprego; proceder a uma 

avaliação do seu desempenho no local de trabalho; visitar, regularmente, a sua residência, 

de modo a, aferir da sua inserção no ambiente familiar. 

 

Com base neste regime, os ex-reclusos eram também obrigados a reuniões periódicas 

com o seu polícia supervisor – uma prática seguida, ainda hoje em dia, em vários países, 

                                                           
77 Refere Heylin (2001), que destes, cerca de 70-75%, obtinham boa avaliação, sendo transferidos para “open prisons”, nomeadamente, e a 
título de exemplo, para Smithfield e Lusk (Dublin), onde trabalhavam sob as ordens dos comerciantes locais e, ainda, em obras públicas, como 

foram o caso da construção dos fortes de Camden e Carlisle, na cidade de Cork (cf. p. 17). 
78 Contudo, nem sempre assim sucedeu. Tendo em conta os trabalhos a desempenhar, muitas vezes estes alojavam-se em tendas, no exterior, 
até à conclusão dos mesmos (cf. Gomes Neto, 2000, p. 76). 
79 Cf. Heylin (2001, p. 17). 
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nomeadamente Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, Finlândia, Inglaterra e País de Gales 

(Justice Policy Institute, 2011).80 

 

4.2.5. Sistema de Montesinos 

 

 Não muito diferente dos modelos progressivos anteriores, o sistema de Montesinos, 

idealizado por um coronel espanhol, Manoel Montesinos y Molinas, assentou, sobretudo, no 

tratamento humanitário de prisioneiros como seu principal lema.81 Tal como Howard, também 

o coronel Montesinos havia sofrido os horrores do cárcere, nomeadamente quando da guerra de 

independência de Espanha foi feito prisioneiro, pelas tropas de Napoleão (1809), e durante três 

anos permaneceu cativo numa prisão militar em Toulon (França).82 Talvez, por esse motivo, se 

encontre uma maior propensão nas suas atitudes para com os prisioneiros, mormente quando, 

em 1835, passou a exercer as funções de governador da prisão de San Agustín (Valência). 

 Segundo Gomes Neto (2000), Montesinos seria possuidor de qualidades humanas 

inigualáveis, destacando-se, entre as suas múltiplas capacidades, a de liderança e a de 

disciplinação dos seus reclusos. Raramente recorria à imposição de castigos e o êxito do seu 

modelo, refletia-se nos indicadores de reincidência que, de um valor de 35%, quando tomou 

posse, diminuíram para 1%, pouco tempo depois, revelando tais números um “perfeito 

equilíbrio entre o exercício da autoridade e a atitude pedagógica que permitia a correção do 

recluso.” (p. 78).  

 Sobre os limites do tratamento prisional e da dignidade do ser humano, muitas vezes 

ultrapassada pelos excessos dos castigos aplicados, e no respeito pelos princípios 

constitucionais, designadamente dos direitos e deveres legais do indivíduo recluído, elaborou 

um código interno das prisões (regulamento), uma inovação à época, que visou, sobretudo, 

controlar os procedimentos corretivos, retirando-os do livre arbítrio do seu executor. 

Crítico profundo de um regime celular sistemático, pois considerava este induzir ao 

desânimo, à loucura ou, no limite, ao suicídio, admitia a integração do recluído em grupos mais 

ou menos homogéneos. No decurso do tratamento prisional, era contrário a um dogmatismo 

                                                           
80 Consequência do sucesso na aplicação dos sistemas progressivos de privação da liberdade, principalmente do modelo irlandês, surgiriam os 

regimes reformatórios, pouco tempo depois, sendo o mais conhecido o de Elmira (Nova Iorque) em 1876 e o de Borstal (Inglaterra) em 1902, 

destinados, sobretudo, a jovens-adultos, com enfoque na educação escolar, uma das principais características deste sistema. De acordo com a 
organização do nosso trabalho dedicaremos uma análise à temática da instrução escolar em meio carcerário, nomeadamente nos EUA e em 

alguns países da Europa Ocidental, olhando com particular atenção para o caso português, no próximo capítulo. 
81 Segundo Sánchez Sánchez (2013), citando Férnandez Arévalo e Nistal Burón (2012), algumas ideias progressistas, colocadas em prática por 
Montesinos, influenciaram, de igual modo, os sistemas progressivos inglês e irlandês. 
82 Cf. Gomes Neto (2000, cf. p. 77). 
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classificativo do recluso, segundo níveis de perigosidade ou da sua (ir)recuperabilidade, não 

sendo, por isso, de estranhar que à entrada de San Agustín se encontrasse a inscrição: “Aquí 

penetra el hombre, el delito queda a la puerta”. Com efeito, defendia uma finalidade 

ressocializadora da pena, por entender que a prisão cumpria, no processo de correção do 

delinquente, a nobre função de o transformar em um trabalhador diligente e honrado. Destarte, 

e de acordo com Santa Gadea (1972) consistiam em três, o número de etapas que tendiam 

à libertação final: 

 

1. Isolamento celular contínuo diurno e noturno (sistema pensilvânico); 

2. Isolamento celular noturno e trabalho durante o dia em silêncio absoluto nas oficinas de San 

Agustín (sistema auburniano), de modo a, segundo Cuesta Arzamendi (1996), não só, 

estimular as capacidades produtivas, bem como a permitir a sua remuneração, o que fazia 

aumentar o interesse pelo trabalho, para além de potenciar as hipóteses de competição destes 

produtos com outros, de igual valia no mercado. Contudo, livres de impostos e, por isso, 

mais baratos, não tardaram a surgir críticas do setor do comércio, acusando-o de 

concorrência desleal (Gomes Neto, 2000); 

3. Como recompensa por boa conduta, e já numa fase de «liberdade intermédia», para além da 

possibilidade de receberem visitas de familiares, eram autorizadas licenças de saída 

temporárias, bem como o exercício de uma atividade profissional, em regime aberto, fora 

dos muros da prisão (a esta regressando no final do dia).83 De acordo com Cuesta Arzamendi 

(1996) considerando a possibilidade de redução da pena até 1/3 do seu total, a liberdade 

condicional poderia ser conseguida se, através de todas estas “duras pruebas” (p. 62), o 

recluso demonstrasse ser merecedor da confiança nele depositada. 

 

Pese embora os ideais defendidos e postos em prática no decurso do tratamento 

prisional, e do sucesso alcançado, em termos de reincidência criminal, Montesinos não 

conseguiu, porém, modificar a visão de uma sociedade, tudo menos aberta a participar na 

regeneração do recluso, persistindo em olhar para a prisão como um local de custódia e de 

retribuição do mal a si causado (idem). De resto, o golpe de misericórdia seria dado pelo próprio 

governo que, acudindo ao comércio local em detrimento dos bens produzidos na prisão, viria a 

ferir de morte uma estratégia ressocializadora pelo trabalho, pois as encomendas diminuíram 

                                                           
83 A sua relevância histórica é, ainda hoje, patente no regime aberto de reclusos, tendo em conta que praticamente inexistiam os ferrolhos nas 

portas, bem como qualquer outro tipo de medidas de segurança, no sentido de se evitar a fuga dos presos (Gomes Neto, 2000). 
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consideravelmente e, sem vendas, esta esvaiu-se. Cansado das críticas e dos escolhos criados, 

duas décadas após ter iniciado funções, abandonaria o cargo em 1854.84 

 

4.3. Sistema Prisional em Portugal 

 

Relativamente à temática prisional portuguesa, convém referir que, tendo em conta a 

multiplicidade de abordagens que esta, em si, encerra, elegeremos, como pedra de toque, o seu 

sistema organizacional, como basilar à nossa descrição, cientes que, através de tal aproximação, 

comporemos um quadro, o mais aproximado possível, da sua representatividade no panorama 

da execução das medidas privativas da liberdade. 

Começaremos, pois, a título de introito, pelas Ordenações do Reino. Divididas em cinco 

livros, formam uma coletânea de preceitos jurídicos, com enorme relevo na história do Direito 

Português, pela primeira vez, promulgadas no reinado de D. Afonso V. Configurando uma 

compilação dos diversos atos legislativos tomados até então, foi seu objetivo centralizar no 

Estado um princípio de orientação em matéria de Direito, aplicável às várias ordens sociais e 

políticas (Velasco, 1994).85 Das Ordenações Afonsinas (1446), tal como ficaram conhecidas as 

primeiras, seguiram-se as Ordenações Manuelinas (1521) e, por fim, as Ordenações Filipinas 

(1603), sendo que estas últimas, coadjuvadas pelas Leis Extravagantes,86 perduraram até ao 

Código Penal de 1852, vindo a ser somente derrogadas pelo Código Civil de 1867. 

Por conseguinte, e ainda que desde os primeiros monarcas tenha havido uma oposição 

e redução da vingança privada,87 a matéria de Direito Penal, constante do “Livro V” das 

Ordenações (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas), em nada se diferenciou da realidade do 

restante da Europa. Assim, as penas previstas no “Livro V”, em vigor até à aprovação do Código 

Penal de 1852, compreendiam um elevado grau de severidade, discorrendo entre o 

esquartejamento de membros, a forca, as galés, o degredo, o confisco de bens – sendo que, a 

sua aplicação, apesar do espírito da lei, não abrangia, da mesma forma, todas as classes sociais, 

                                                           
84 Para além dos sistemas penitenciários, a que nos referimos, outros, pelo seu relevo nesta área, poderiam, igualmente, caber no nosso 

enquadramento. Estamos, contudo, em crer que, com os apresentados, compusemos um quadro suficientemente representativo do movimento 

reformador durante este período. Mesmo assim, citam-se os trabalhos desenvolvidos por: Obermaier na prisão de Munique; Espine na prisão 
de Albertville (França); Sollohub na prisão de Moscovo. Cf. Wines, Enoch (1880). The State of Prisons and of Child-Saving Institutions in the 

Civilized World. Cambridge: University Press. Disponível em: <https://archive.org/stream/stateprisonsand00winegoog#page/n7/mode/2up>. 
85 Segundo Velasco (1994, cf. pp. 18-19) o “Livro I” tratava do que, atualmente, se designa por Direito Administrativo; o “Livro II” do Direito 
Canónico; o “Livro III” do Direito Processual; o “Livro IV” do Direito Civil; e o “Livro V” do Direito Penal. 
86 Tecnicamente designadas de Leis Extravagantes, compreenderam um conjunto de normativos relativos a matérias já alvo de compilação, ou 

anteriormente codificados, que permaneceram em vigor com carácter suplementar. Com efeito, após a publicação dos três grandes Códigos do 
Direito Português, que precederam o Código Civil (1867) – Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, surgiram várias leis ditas 

‘extravagantes’, tendo em conta que, na sequência de cada um dos períodos em que tais ordenações foram publicadas, se procedeu a uma fase 

de produção de legislação, através da qual se tentou colmatar algumas falhas do Direito, introduzindo alterações.  
87 Com as Posturas de D. Afonso II (1211), passou a ser proibido o recurso à vingança privada, atribuindo-se ao Rei a competência do poder 

penal (Correia, 1977, cf. p. 67). 

https://archive.org/stream/stateprisonsand00winegoog#page/n7/mode/2up
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nomeadamente com as de elevado estatuto a não serem, por norma, contempladas pelas mais 

vis. 

Pela instituição do regime dos carcereiros (Alvará de 28 de abril de 1681), entre outras 

regulamentações, a estes eram devidas remunerações pelos presos, nomeadamente o uso de 

acomodações, comida e a sua soltura. Quanto melhores as regalias, maiores os encargos a pagar 

pelos reclusos. A obediência aos carcereiros era, igualmente, objeto de deliberação, sendo a 

cadeia o seu espaço de autoridade. O referido alojamento, para além de exíguo, sofria de 

sobrelotação e de condições de salubridade nefastas. Crianças, mulheres, homens, criminosos 

de toda a espécie, condenados por crimes graves e menos graves, ou a aguardar julgamento, 

conviviam na mais perversa promiscuidade (Romão, 2013a). 

Profundamente influenciado pelos ideais reformistas patentes noutros códigos 

estrangeiros, in casu, pela perspetiva utilitarista advogada por Bentham (Santos, 1999), com o 

Código Penal de 1852, a tónica sancionatória, abandonando uma severidade vincada nas 

Ordenações, apesar de não estipular qualquer sistema penitenciário, passou a incidir na 

privação da liberdade, no degredo (expediente já utilizado, como vimos, pese embora com 

maior acutilância) e na multa, persistindo, ainda, a pena de morte, que viria, somente, a ser 

abolida década e meia depois para crimes civis (Reforma Penal e de Prisões, de 1 de julho de 

1867).88 Todavia, e se em termos legislativos já se haviam conseguido valorosos progressos, as 

condições no terreno não se alterariam, somente, por decreto. Prisões sem o mínimo de 

condições de habitabilidade e de segurança, autênticos antros de corrupção, de podridão social 

e moral, eram já um sintoma da incapacidade dos sucessivos governos de resolverem o 

problema.89 Neste quadro, reflexo dos ventos de mudança que assolavam já os EUA e a Europa, 

o novo ‘paradigma penitenciário’, obrigava à redefinição de uma estratégia de intervenção, de 

fundo, no sistema prisional português (idem).90 

Em 1857, através do Decreto de 30 de dezembro, pelo Ministério dos Negócios 

Eclesiásticos e da Justiça é nomeada uma comissão, visando estudar um conjunto de medidas, 

no sentido de reformar as prisões do reino. Segundo Esteves (2010), com um interregno de uma 

década e as suas conclusões finalmente vertidas em lei, designadamente na Reforma Penal e de 

                                                           
88 Refira-se, a propósito, que, o Código de Justiça Militar manteria ainda a pena de morte em vigor, sendo esta, completamente, abolida em 

1976, pela Constituição da República Portuguesa (art.º 25.º). 
89 A este respeito, refere-nos Vaz (2000) que “As realizações no âmbito da reforma prisional ao longo da segunda metade do século XIX foram 
um processo feito de permanentes adiamentos e de um constante protelar. Mais do que realizações, deparamo-nos com um constante enunciar 

de intenções cuja passagem à prática é feita de permanentes adiamentos demonstrativos da incapacidade de concretização por parte dos 

governos da época.” (n.p.) 
90 A Reforma Penal e de Prisões (Lei de 1 de julho, de 1867) estabeleceu o sistema penitenciário em Portugal e adotou, para a sua execução, 

o ‘solitary system’. 
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Prisões (1867) é amplamente declarada a sua preferência pela implementação do sistema 

pensilvânico, acompanhado de instrução moral e religiosa, bem como de educação escolar e 

obrigação de trabalho celular, para além de apontar a necessidade de construção de mais 

estabelecimentos. 

Prevendo-se a edificação de três penitenciárias, duas destinadas para homens (Lisboa e 

Porto) e uma outra para mulheres (Porto), devido às inúmeras dificuldades financeiras do reino, 

somente a construção de uma viria a ser possível,91 posicionando-se Lisboa como principal 

candidata e elementos do sexo masculino os seus inquilinos. A sua inauguração aconteceria, 

quase, três décadas depois (1885). Contudo, pouco tempo após ver a luz do dia, dos mais 

variados setores começaram a chover críticas relativamente às condições proporcionados aos 

seus internos. Sobre estas, para além de um sistema prisional desatualizado e de uma notória 

inépcia em avançar com reformas nas restantes cadeias,92 são denunciados o aparecimento de 

diversas doenças físicas e mentais, liderando casos de tuberculose e de demência as suas 

principais ocorrências nesta matéria (Romão, 2013a). 

Todavia, paulatinamente as ideias progressivas de tratamento prisional vão ganhando 

apoiantes por entre o poder político e judicial e, pela primeira vez em Portugal, pelos Decreto 

de 6 de junho e Regulamento de 16 de novembro, ambos de 1893, é, formalmente, aprovado o 

instituto de liberdade condicional, a ser concedida a condenados a penas maiores que já 

tivessem cumprido 2/3 da mesma, desde que efetivamente corrigidos e emendados. Ademais, o 

seu acompanhamento pós-libertação visando uma efetiva reinserção na sociedade, por 

associações e/ou pessoas destinadas a tal objetivo, era condição sine qua non, sob pena da sua 

revogação.93 

Por fim, a anuência do recluso, bem como a prerrogativa de esta não poder ultrapassar 

a parte da duração da pena por cumprir, seriam, ainda, requisitos necessários à sua concessão 

(Santos e Gomes, 2003). 

 

 

 

                                                           
91 Refere, a respeito, Santos (1999) “A crise finissecular, com raízes nas estruturas políticas, sociais e económicas do país, seria marcada em 

1891 com a verificação da bancarrota financeira. O contexto para as reformas materiais das cadeias existentes tornava-se assim insustentável.” 

(p. 68). 
92 O sistema pensilvânico, seu principal mentor, começava a cair em desgraça e a ser, um pouco por toda a parte, progressivamente abandonado. 
93 Veja-se, a este respeito o Decreto de 23 de agosto de 1902 (criação de comissões de patronato – Lisboa e Porto), com enfoque na assistência 

no trabalho à família do recluso e na educação dos filhos, bem como ao próprio, quando em liberdade. Por sua vez, o Decreto n.º 21175, de 22 
de abril, de 1932, por ineficácia do seu antecessor, viria a criar a Associação do Patronato das Prisões, com poder de regulação por parte do 

Estado, visando uma conjugação de esforços públicos e privados, em matéria de reinserção social (Santos e Gomes, 2003). 
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4.3.1. Regulamento das Cadeias Civis do Continente do Reino e Ilhas Adjacentes 

de 1901 

 

Pese embora patentear “uma lenta evolução na continuidade” (Santos, 1999: 71), de que 

a Reforma Penal de 1884 e o subsequente Código Penal de 1886 (revoga o de 1852), pouco 

adiantaram, é promulgado o Regulamento das Cadeias Civis do Continente do Reino e Ilhas 

Adjacentes, em 1901, que, de provisório, nas primeira versão (1843) e segunda (1872), 

(Esteves, 2010), passaria agora a definitivo. Num ensejo de melhorar e de sistematizar os 

anteriores, o Regulamento de 1901 que, de acordo com o constante do Relatório Final da 

Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional de 2004 (CEDERSP),94 visou 

reorganizar a execução das penas de prisão, preocupou-se, essencialmente, em atender às 

áreas/situações seguintes (CEDERSP, 2004, cf. pp. 9-10): 

 

1. Regulamentação de funções e deveres dos ‘empregados da cadeia’; 

2. Planeamento do ensino e a instrução moral e religiosa, sob responsabilidade do professor e 

do capelão da cadeia, respetivamente, bem como a criação de bibliotecas de apoio; 

3. No campo da saúde, procedeu à organização das enfermarias das cadeias; 

4. No âmbito da execução das penas, determinaram-se os deveres dos reclusos, os prémios a 

conceder pelos diretores das cadeias, por bom comportamento, e as sanções disciplinares 

pelo motivo inverso; 

5. De modo a combater a ociosidade reinante nos presídios, foi estabelecida a obrigatoriedade 

do trabalho e a atribuição de um salário, a ser dividido pelo recluso e respetiva família, caso 

esta dele carecesse, bem como pelo Estado, de forma a se ressarcir dos gastos inerentes ao 

seu internamento. 

  

Em 1913, com o Decreto de 29 de janeiro, para além do peso simbólico que representou 

a abolição do capuz do recluso, que, segundo Santos (1999), “(…) lhe escondia por completo 

as feições e que devia usar sempre na presença dos seus companheiros” (p. 65), o sistema 

penitenciário pensilvânico seria oficialmente substituído e introduzido o modelo auburniano, o 

qual, por sua vez, também só perduraria até 1927, com as características que se lhe conhecem, 

                                                           
94 Objetivando a reforma dos sistemas penal e prisional em Portugal, em 2003, a então Ministra da Justiça, Maria Celeste Cardona, encomendou 

um estudo, a uma comissão presidida pelo Prof. Dr. Freitas do Amaral. O seu produto, sob a forma de relatório, acompanhado de um projeto 
de Proposta de Lei-Quadro de Reforma do Sistema Prisional, viria a ser apresentado um ano depois, contendo inúmeras recomendações e com 

algumas destas a resultarem em alterações aos Código Penal e Código de Processo Penal. 
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nomeadamente o isolamento celular noturno e trabalho durante o dia, em comum com os 

restantes reclusos e em silêncio absoluto (Vaz, 2000). Neste mesmo ano, a rigidez do regime 

viria a ser, ligeiramente, aliviada, pelo Decreto n.º 14549, de 10 de novembro, que introduzia o 

sistema progressivo em Portugal (de igual modo, previa a sua regressividade por motivos de 

indisciplina e má conduta). Destarte, estruturado por entre três períodos iguais, estipulava este 

diploma (CEDERSP, 2004, cf. p. 12): 

 

1. Período de isolamento absoluto, com trabalho obrigatório na cela; 

2. Isolamento noturno e trabalho diurno nas oficinas em silêncio; 

3. Permissão aos reclusos de comunicarem entre si, no trabalho e no recreio. 

 

Finalmente, no âmbito da reorganização dos serviços do Ministério da Justiça e dos 

Cultos, é criada a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, pelo Decreto-Lei n.º 22708, de 20 de 

junho de 1933,95 sendo, no entanto, de relevar, segundo o Relatório do CEDERSP que, em 

termos da sua dinâmica organizativa e de funcionamento, sobretudo, nas primeiras (duas) 

décadas da sua existência, foi este organismo ficando um pouco à mercê da vontade política e 

respetivas opções legislativas 

 

(…) até encontrar uma solução mais estável, em 1956, com a publicação do Decreto-Lei n.º 40876 e do 

Decreto Regulamentar n.º 40877, ambos de 24 de Novembro de 1956, que dotaram a Direcção-Geral de 

uma organização eficiente que lhe permitiu começar a intervir eficazmente nos diferentes domínios da 

sua competência. (pp. 11-12) 

 

4.3.2. Reforma da Organização Prisional de 1936 

 

A reforma da Organização Prisional operada em 1936 (Decreto-Lei n.º 26643, de 28 de 

maio) permitiu trazer para a agenda política a realidade do sistema prisional português, 

designadamente os seus anquilosantes problemas de organização e funcionamento, assumindo-

se no plano normativo como demonstração de inigualável valia, sustentando o ideal 

penitenciário num avançado regime evolutivo de execução penal, ao nível do que de melhor se 

fazia na Europa (CEDERSP, 2004, cf. p. 13). Mais aduz Escudeiro (2011) ter sido o exemplar 

trabalho de Beleza dos Santos,96 mentor da reforma, “que tornou possível que Portugal tivesse 

                                                           
95 Primeiramente criada a Administração e Inspecção Geral das Prisões, pelo Decreto n.º 5609, de 10 de maio, de 1919, viria a ser convertida, 

em 1933, em Direcção Geral dos Serviços Prisionais. 
96 Beleza dos Santos (1885-1962) um “jurista e advogado português, exerceu o cargo de delegado do procurador da República e foi contratado 
para exercer funções docentes na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra onde veio a doutorar-se em 1921. Foi professor de Direito 

Civil mas salientou-se como professor de Direito Penal, tendo sido considerado por Eduardo Correia como o mais destacado penalogista da 
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sido apontado por muitos especialistas estrangeiros, como um dos países mais progressivos em 

matéria de direitos e realizações penitenciárias.” (p. 568). 

Nota de destaque, nesta reforma, coube ao processo de acompanhamento do recluso na 

prisão e da sua reinserção na sociedade, passando tal função a ser cumprida por assistentes e 

auxiliares sociais, desde que o respetivo recrutamento se fizesse entre pessoas de caráter idóneo 

e com formação na área do serviço social (CEDERSP, 2004, cf. p. 17). Destarte, e tendo em 

conta que, de acordo com Gonçalves (2000), nos referimos a um diploma que, salvo poucas 

alterações, vigorará até 1979,97 mesmo assim, é de salientar, segundo Escudeiro (2011), 

 

(…) a enorme importância da segunda metade da década de cinquenta e dos anos sessenta como tempos 

de enorme investimento na melhoria das condições de reclusão. A reforma criou duas grandes classes de 

estabelecimentos prisionais: as prisões, por um lado, e os estabelecimentos para medidas de segurança, 

por outro. (p. 568) 

 

Relativamente ao cumprimento das penas de prisão, assumiu este, na sua génese, um 

maior sistema de progressividade e racionalidade, tendo introduzido uma etapa suplementar ao 

estabelecido pelo seu antecessor (Decreto n.º 14549, de 10 de novembro, de 1927). Igualmente 

prevendo a sua regressividade, a presente reforma considerou ainda fundamental proceder à 

separação dos reclusos por grupos, de acordo com o grau de perigosidade aferido, de modo a 

evitar o efeito criminógeno da prisão. Destarte, estipularia um tal preceituado legal, segundo 

Santos e Gomes (2003), o cumprimento de uma pena privativa da liberdade por entre quatro 

etapas principais, a saber: 

 

1. Isolamento total, permitindo a expiação da pena e sua observação; 

2. Permissão de contacto, durante o dia, com outros reclusos, no trabalho, na escola e nos 

serviços religiosos; 

3. Alargamento do contacto com os reclusos a todo o dia; 

4. Possibilidade de desempenho de cargos de confiança e de obtenção de determinados 

privilégios, cujo objetivo visava a preparação última para um regime de liberdade 

condicional. 

 

                                                           
história do nosso país. Foi o responsável pela reforma prisional de 1936 e presidiu à comissão que dotou o país de estabelecimentos prisionais 

e fixou por lei as regras de execução das penas. O seu prestígio passou além fronteiras ao ser eleito, por unanimidade, o presidente honorífico 
do VIII Congresso Internacional de Direito Penal em 1929. Além disso, foi presidente do Congresso Hispano-Luso-Americano-Filipino e 

membro da Association Internationale de Défense Sociale. Da sua obra pode-se destacar Ensaio Sobre a Introdução ao Direito Criminal.” Cf. 

Beleza dos Santos. In Artigos de apoio Infopédia [online]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/$beleza-
dos-santos> [acesso em: 19 mar. 2016]. 
97 Será revogado pelo Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto, que procederá a uma nova reforma prisional. 

https://www.infopedia.pt/$beleza-dos-santos
https://www.infopedia.pt/$beleza-dos-santos
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Oito anos mais tarde, em 1944, pela Lei n.º 2000, de 16 de maio, é criado o Tribunal de 

Execução das Penas (TEP), permitindo jurisdicionalizar a fase de execução da pena de prisão 

por um órgão com competências específicas nesta matéria. Segundo Guerreiro (2013), por entre 

as suas atribuições contavam-se a fiscalização das limitações aos direitos dos reclusos, partindo 

do pressuposto que tinham assegurada a possibilidade de a este tribunal se dirigirem, quando, 

no cumprimento das suas penas, dos mesmos se vissem restringidos. 

Ainda, de acordo com esta Lei, a concessão, prorrogação ou revogação da liberdade 

condicional, até então de decisão administrativa, passava para a alçada dos juízes do TEP, com 

estes a terem, também, competência de intervenção nos estabelecimentos prisionais (EPs) no 

âmbito do acompanhamento a prestar à execução das penas privativas da liberdade.98 

Refira-se, por isso, que “O Tribunal de Execução das Penas nasce, assim, da convicção 

de que seria essencial conferir competência a uma jurisdição especializada que fiscalizasse as 

limitações aos direitos dos reclusos que a execução de uma pena privativa da liberdade sempre 

acarreta.” (CEDERSP, 2004: 16). 

 

4.3.3. Reforma Prisional de 1979 

 

Um novo e importante impulso na (re)organização do sistema prisional português dá-se 

a partir do 25 de Abril de 1974 e subsequente publicação legislativa, visando uma maior 

flexibilidade na execução das penas. A Reforma Prisional de 1979 (Decreto-Lei n.º 265/79, de 

1 de agosto) é disso exemplo e segundo Santos e Gomes (2003), foi dado um passo de gigante, 

no sentido de aperfeiçoar o regime jurídico na sua execução, sobretudo elegendo como um dos 

seus princípios basilares, e no qual se orienta o emanado desta Reforma, a ressocialização do 

ser humano momentaneamente privado do direito à liberdade e o respeito pela sua 

individualidade. 

Logo no seu preâmbulo, o legislador faz questão de referir que uma visão de reinclusão 

do agente na sociedade se mantém no cerne da intervenção prisional, pois continua a imperar 

uma ideia de corrigibilidade do agente, para além de objetivar acautelar o cometimento de 

futuros crimes, de um modo geral, contra a sociedade, não descurando, por isso, “ideias de 

prevenção impostas pela defesa social” (in preâmbulo do Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de 

agosto). 

                                                           
98 Atualmente a sua incumbência encontra-se regulamentada na Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, que aprovou o Código da Execução das 

Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
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Tratando-se de um diploma reflexo das mais recentes orientações de organizações 

internacionais, nomeadamente ONU, Conselho da Europa, reformas prisionais francesa, 

espanhola e alemã, e do anteprojeto de resolução sobre licenças de saída (congé pénitentiaire), 

de 14 de maio de 1979, pelo Comité Restreint d’Experts sur les Régimes des Institutions 

pénitentiaires et les Congés penitentiaires (idem), a noção de reinserção social encontra-se 

neste bem patente, pois através da introdução de um plano individual de readaptação (PIR)99 

em detrimento de um programa progressivo de tratamento prisional, objetivou-se um tal 

desiderato (Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto, art.º 9.º), “facto a que a rigidez do sistema 

progressivo que a reforma [de 1936] instituía não foi alheia – dando origem a uma situação a 

que urgia pôr cobro.” (Escudeiro, 2011: 568). 

De modo a facilitar uma abordagem de tipo individual, será este, seguramente, um dos 

pontos fundamentais do documento (podendo ser objeto de adaptações no decurso da sua 

aplicação), porquanto assenta, numa primeira fase, na observação da personalidade do recluso 

e do seu meio social, económico e familiar, seguindo-se a elaboração de um plano orientado, 

com vista à sua reinserção (2ª fase), consignando-o, não só como sujeito da execução penal, 

como o corresponsabilizando pelos resultados obtidos. 

Porém, e pese embora a sua pertinência nesta matéria, a implementação do PIR, 

praticamente, não passou do plano das intenções “por falta de meios humanos e técnicos 

mínimos que permitam começar a pô-lo em prática” (CEDERSP, 2004: 85) ou por “bloqueios 

de ordem legal e organizacional” (Santos e Gomes, 2003: 159). 

No entanto, o seu espírito vingaria, pois imbuído de características potenciadoras de um 

primado ressocializador, a sua aplicabilidade não poderia ser abandonada.100 Por conseguinte, 

e sendo tal relevância por demais evidente, dedicar-lhe-emos cuidada atenção, pois das suas 

indicações consistirá a nossa análise a este diploma (cf. art.º 9.º): a) internamento em regime 

aberto ou fechado; b) afetação a um estabelecimento ou secção; c) trabalho, formação e 

aperfeiçoamento profissionais; d) escolaridade; e) participação em atividades formativas; f) 

ocupação dos tempos livres; g) medidas especiais de assistência ou de tratamento; h) medidas 

de flexibilidade na execução; i) medidas de preparação da libertação. 

 

                                                           
99 Aplicável a condenados a pena de prisão efetiva, exceto penas inferiores a 6 meses ou penas relativamente indeterminadas (Decreto-Lei n.º 

265/79, de 1 de agosto, cf. art.º 8.º, ponto 1). 
100 Voltaremos a este assunto mais adiante, quando analisarmos a Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro. 
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a) Internamento em regime fechado – executado em condições de segurança, de modo a 

prevenir a evasão de reclusos (art.º 14.º, ponto 4);  

Internamento em regime aberto – de forma total ou parcial, prescinde de medidas contra o 

perigo de fuga de reclusos (art.º 14.º, ponto 5); 

b) Afetação a um estabelecimento ou secção – entre os seus critérios destacam-se: idade, sexo, 

situação jurídica (preventivo, condenado, primário, reincidente), duração da pena, saúde 

física e mental (e necessidades de tratamento), proximidade da residência familiar, motivos 

de segurança, instrução, trabalho e ainda a necessidade de evitar influências nocivas à sua 

ressocialização (art.º 11.º); 

c) Trabalho, formação e aperfeiçoamento profissionais – o trabalho considerado como um 

dever (art.º 64.º), deve ser remunerado (art.º 71.º), podendo parte da remuneração ser 

repartida por familiares, indemnização a vítimas, multas, custas de internamento, fundo de 

reserva, entre outros (art.os 72.º e ss). Dirigida, principalmente, a menores de 25 anos, a 

formação e aperfeiçoamento profissional encontra-se regulada pelo art.º 79.º, podendo ser 

considerada como tempo de trabalho e, como tal, objeto de subsídio por parte do Ministério 

da Justiça (MJ), (art.º 81.º); 

d) Escolaridade – de acordo com o art.º 80.º, o ensino deve ter como principal orientação a 

obtenção da escolaridade obrigatória e ainda a instrução dos analfabetos, com particular 

incidência para os menores de 25 anos. De igual modo, pode ser considerado como tempo 

de trabalho e conferir um subsídio por parte do MJ. Nos diplomas escolares, a serem 

emitidos, não poderá constar a condição de recluso (art.º 82.º); 

e) Participação em atividades formativas – para além do constante nas duas alíneas anteriores 

(c), d)), outras se incluem pelo seu caráter de formação sociocultural, nomeadamente nas 

áreas da saúde, artes (teatro, música, cinema, pintura), programas, sessões de informação e 

esclarecimento sobre os mais variados assuntos de interesse do recluso, que ficarão sob 

alçada dos Serviços de Educação, Ensino e Serviço Social nos EPs, criados em 1981,101 no 

âmbito da restruturação orgânica da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, pelo Decreto-

Lei n.º 268/81, de 16 de setembro; 

f) Ocupação dos tempos livres – atividades culturais, recreativas e desportivas, de modo a 

contribuir para o bem-estar físico e psíquico do recluso, em ordem à sua reinserção social, 

contando-se, entre estas, o acesso à Biblioteca do EP, a leitura de jornais e revistas, audição 

de rádio, TV (art.º 83 e ss); 

                                                           
101 Atuais incumbências da área de Tratamento Prisional e de Prestação de Cuidados de Saúde (Portaria n.º 286/2013, de 9 de setembro). 
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g) Medidas especiais de assistência ou de tratamento – incluem-se serviços médico-sanitários 

do EP (art.º 95.º), sendo que estes deverão dispor de um ou mais médicos, bem como de 

pessoal de enfermagem (art.º 193.º). O recluso tem direito a assistência à saúde e ainda a 

realizar exames periódicos de rastreio. A expensas próprias, pode ser autorizada a realização 

de exames adicionais de diagnóstico, terapias complementares (art.º 96.º e ss) ou, ainda, a 

ser consultado por um médico da sua confiança (art.º 105.º). Por motivos de tratamento 

clínico, pode ser transferido para enfermaria ou anexo psiquiátrico de outro EP, hospital 

prisional ou hospital psiquiátrico prisional (103.º) e, quando devidamente justificado, para 

hospital não prisional (104.º); 

h) Medidas de flexibilidade na execução – para além das já previstas na colocação do recluso 

condenado em regime aberto (art.o 14.º, n.os 2 e 5), prevê o art.o 50.º a possibilidade de este 

poder reiniciar o seu contacto com a sociedade, através do desempenho de uma atividade 

laboral, frequência de estabelecimento de ensino ou formação profissional, saindo 

temporariamente do EP, com ou sem custódia (n.º 1, alíneas a) e b)). O presente diploma 

compreende, por isso, a concessão de dois tipos de licenças de saída, a saber: 

i. Licença de saída prolongada (art.º 51.º e ss) – no caso de reclusos em regime aberto, 

estas poderão ser concedidas até um máximo de 16 dias por ano, seguidos ou 

interpolados, após cumprimento de 6 meses ou 1/4 da pena; no regime fechado, poderá 

ser concedida após cumprimento de 1/4 da pena, por um máximo de 8 dias, e pode ser 

renovada de 6 em 6 meses; 

ii. Licença de saída de curta duração (art.º 56.º) – podem ser autorizadas pelo diretor do 

EP, pelo prazo máximo de 48 horas, uma vez por trimestre, os reclusos que beneficiem 

de um regime aberto, quer seja este voltado para o exterior (RAVE),102 quer para o 

interior (RAVI);103 

i) Medidas de preparação da libertação – entre estas contam-se as medidas de flexibilidade 

referidas na alínea anterior (h)), para além das previstas no art.º 15.º deste diploma, 

nomeadamente a transferência do recluso para um estabelecimento ou secção de regime 

aberto; a autorização deste sair do EP por um período máximo de 8 dias, durante os últimos 

3 meses de cumprimento da pena; permissão para que trabalhe ou frequente locais de ensino 

no exterior, sair do estabelecimento 6 dias por mês, seguidos ou interpolados, sem custódia, 

                                                           
102 RAVE – de concessão por parte do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, permite ao recluso sair do EP para exercício de uma atividade 

laboral, dependente ou por conta própria, para frequência de ensino ou formação profissional, ou para seguir programa de tratamento de 

toxicodependência em instância pública ou privada, esta última devidamente licenciada. 
103 RAVI – de concessão por parte do diretor do EP, permite ao recluso trabalhar no perímetro do estabelecimento, dentro ou fora de muros, 

sob vigilância descontínua. 
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nos últimos 9 meses do cumprimento da pena; por fim, consentimento a que, reclusos 

condenados a pena de prisão superior a 6 anos, sem benefício, ainda, do regime de liberdade 

condicional, sejam neste colocados quando cumpridos 5/6 da pena. 

 

4.3.4. IRS, DGRS e DGRSP 

 

Importa ainda contextualizar que, no seguimento desta Reforma, em 1982, pelo Decreto-

Lei n.º 319/82, de 11 de agosto, foi criado o Instituto de Reinserção Social (IRS), uma entidade 

independente e autónoma dos serviços prisionais (Santos e Gomes, 2003), com o objetivo de 

desenvolver, entre outras, atividades de serviço social prisional e pós-prisional, bem como 

implementar as medidas penais não institucionais existentes ou que viessem a ser consagradas 

na lei, relativamente a delinquentes imputáveis e inimputáveis (art.º 2.º). 

Em 2007 o IRS foi extinto e, em seu lugar, criada a Direção-Geral de Reinserção Social 

(DGRS) pelo Decreto-Lei n.º 126/2007, de 27 de abril. Este organismo veio dar continuidade 

ao desenvolvido pelo seu antecessor assumindo a responsabilidade na definição e execução de 

políticas de prevenção criminal e de reinserção social de jovens e adultos, nomeadamente pela 

promoção e execução de medidas tutelares educativas e medidas alternativas à prisão (art.º 2.º, 

ponto 1). Em 2012, e no âmbito da aplicação do Plano de Redução e Melhoria da Administração 

Central (PREMAC), a DGRS foi, também, extinta e, pelo Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de 

setembro,104 incorporada à DGSP, com a qual compreende a atual Direção-Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais (DGRSP),105 uma entidade dependente do Ministério da Justiça, cuja 

missão visa assegurar a organização e administração do sistema prisional português. Com esta 

última medida, foi objetivo, para além da contenção de custos 

 

(…) a integração num mesmo serviço da execução das políticas de prevenção criminal e de reinserção 

social, pela execução tanto das penas e medidas privativas da liberdade como das alternativas à prisão, 

concretiza-se igualmente um modelo de intervenção que potencia o conhecimento e experiência 

acumulada pelos serviços de reinserção social e prisionais, permitindo uma atuação integrada e coerente 

em áreas conexas, complementares ou que se intercetam, mais consentânea com os princípios da equidade 

e da proporcionalidade, focalizada tanto nos riscos e necessidades do agente, como na proteção da vítima 

e da comunidade. (in preâmbulo do Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro) 

 

De acordo com o art.º 2.º, considera-se, entre as suas competências, o desenvolvimento 

de políticas de prevenção criminal, de execução das penas e medidas de reinserção social, bem 

                                                           
104 Aprova a orgânica da DGRSP. 
105 Consignada já no Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro (aprova a Lei Orgânica do Ministério da Justiça). 
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como a gestão articulada e complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, 

assegurando condições compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da 

ordem e da paz social. Pela Portaria n.º 118/2013, de 25 de março, a DGRSP vê ainda definida 

a sua atual estrutura nuclear, bem como as competências das respetivas unidades orgânicas. 

 

4.3.5. Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade de 2009 

 

Com a aprovação do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade 

(CEP) pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, e posterior regulamentação pelo Decreto-Lei 

n.º 51/2011, de 11 de abril (com o objetivo de se estabelecerem regras similares e garantir a 

aplicação uniforme da lei em todo o sistema prisional, abolindo os 49 regulamentos dispersos 

por igual número de EPs),106 foi revogado o anterior diploma de 1979, tendo em conta um 

desfasamento verificado já, face à evolução da realidade social e criminal, para além de este 

patentear, também, algum afastamento de demais legislações, recomendações e orientações por 

parte de organismos internacionais, nomeadamente no âmbito do domínio jurídico-penal. 

Integrando num único documento matéria dispersa em vários normativos legais, e 

constituindo-se como ponto de referência no atual regime de execução penal, a presente Lei 

vem reforçar o papel jurisdicional do TEP, aumentando o seu poder de fiscalização, no que à 

privação da liberdade e respetivo regime executório diz respeito, vendo, assim, serem-lhe, 

obrigatoriamente, comunicadas as decisões da administração prisional, de modo a aferir da sua 

legalidade e, caso seja, eventual impugnação. 

Quanto ao recluso, vê este reforçados os seus direitos junto da administração prisional 

durante o cumprimento das penas e medidas privativas da liberdade. Tal como com o congénere 

de 1979, mantendo a tónica na individualização do tratamento prisional, a novidade prende-se 

com os procedimentos para com problemáticas como o envelhecimento, a toxicodependência, 

doenças graves ou irreversíveis, visitas íntimas e um maior aprofundamento das relações com 

a comunidade. Ademais, e não descurando os seus deveres, a vivência num EP é definida de 

acordo com um conjunto de normas e valores, que, na ótica do legislador, visam facilitar a sua 

reinclusão na sociedade. 

A título de exemplo, referem-se alguns dos direitos consignados neste diploma (art.º 7.º) 

– de sufrágio; de ser tratado pelo próprio nome; de ter contactos com o exterior (visitas, 

                                                           
106 Aprova o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, visando garantir uma aplicação homogénea da Lei n.º 115/2009, de 12 de 

outubro, em todo o sistema prisional (art.º 1.º, ponto 2). 
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comunicação à distância ou correspondência); de acesso ao processo individual; ao trabalho, 

ensino e formação, atividades socioculturais, desportivas, programas e sessões de 

informação/esclarecimento sobre problemáticas específicas; de apresentar pedidos, 

reclamações, queixas e recursos, bem como de impugnar, perante o TEP, a legalidade de 

decisões da administração prisional. 

Quanto aos deveres (art.º 8.º), compreendem estes, de um modo geral, o cumprimento 

das normas e disposições que regulam a vida no EP, nomeadamente de acatar as instruções dos 

funcionários prisionais, no exercício das suas funções; de apresentar uma conduta correta e 

responsável, na sua correlação com outros agentes; de se apresentar limpo e asseado; de 

proceder a atividades de limpeza, arrumação e manutenção do seu alojamento, respetivo 

equipamento e, ainda, de zelo pelas instalações e equipamentos da instituição. 

Pese embora a derrogação do Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto, que até 2009 regeu 

a execução das penas e das medidas privativas da liberdade, muito do seu articulado fomentador 

de um ideário de ressocialização (art.º 21.º), encontra-se ainda patente no novo Código de 2009, 

tal como veremos. Refira-se, por isso, que uma das suas componentes essenciais continua a 

assentar na elaboração do PIR, pese embora, desta vez, os seus executores contarem já com um 

maior conhecimento e experiência no terreno, porquanto uma mais eficiente aplicação deste 

plano assim o exigiu. 

Destarte, e de acordo com o CEP, o PIR é aplicado a todos os reclusos condenados com 

pena superior a 1 ano ou, independentemente da duração da pena, a reclusos até aos 21 anos de 

idade (idem). Com uma inovação face ao seu congénere de 79, é exigida a sua homologação 

pelo TEP (art.º 172.º), bem como dos ajustamentos que, no decurso da sua implementação, vier 

a sofrer, medida que visa garantir a este órgão um maior acompanhamento na execução da pena 

e do grau de envolvimento do recluso. 

Pelo referido, e tendo em conta que, as penas e medidas de segurança, continuam a 

assentar no princípio da individualização do tratamento prisional, com base numa avaliação 

prévia e constante a ser efetuada sobre os riscos, as necessidades e formas de potenciar um 

regresso mais salutar à convivência com os demais na sociedade, procederemos a uma análise 

às características deste plano (PIR), nomeadamente nas atinentes áreas de intervenção: ensino 

a), formação b), trabalho c), saúde d), atividades socioculturais e) e contactos com o exterior f), 

(art.º 21.º, ponto 3). 

a) Ensino (art.os 38 e 39) – a escolaridade obrigatória continua a ser uma prioridade para 

reclusos jovens ou iletrados, sendo que nos diplomas escolares a serem emitidos, não poderá 
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constar a condição de recluso; as atividades de ensino são consideradas como tempo de 

trabalho, conferindo a obtenção de um subsídio por parte do MJ. No CEP é consagrado o 

ensino a reclusos com necessidades educativas especiais (NEE); ao recluso estrangeiro, de 

língua materna diferente da portuguesa, é garantido o acesso a programas de ensino da 

língua portuguesa (pelo menos quando o tempo de pena a cumprir exceda 1 ano); o 

aproveitamento escolar, a assiduidade e o comportamento, no espaço educativo, são tidos 

em conta para efeitos de flexibilização da pena e para atribuição de prémios; as atividades 

de ensino continuam a ser asseguradas pelo Ministério da Educação (ME); 

b) Formação (art.º 40.º) – a formação ministrada nos EPs deve ter em conta o caráter de 

empregabilidade do recluso e enquadrar-se nas políticas de educação e formação de adultos 

em vigor; na sua organização deve ter-se em conta as especificidades de reclusos-formandos 

NEE, bem como de jovens reclusos; o seu aproveitamento, assiduidade e comportamento é 

considerado para efeitos de flexibilização da pena. Tal como o diploma de 79, nos 

certificados emitidos não poderá constar a condição de recluso e as atividades de formação 

continuam a ser respeitadas como tempo de trabalho,  sendo atribuída uma bolsa de 

formação, nas condições e termos fixados na lei e no Regulamento Geral; 

c) Trabalho (art.os 41.º e ss) – contrariamente ao diploma anterior, o trabalho deixa de ser 

considerado um dever, neste passando o recluso a ser incentivado à sua prática; preservando 

o seu direito ao descanso e lazer. Ao trabalho é devida remuneração (podendo parte ser 

repartida por indemnizações, multas, custas, fundo de reserva, pensão de alimentos), sendo 

que, a assiduidade e o empenho do recluso, são tidos em conta para a flexibilização da pena; 

o trabalho pode ser realizado no interior ou exterior do EP, sob supervisão e coordenação 

dos serviços prisionais; a sua organização e métodos devem aproximar-se dos que vigoram 

no exterior, a fim de melhor se preparar o recluso para a realidade do mercado laboral;107  

d) Saúde (art. 32.º e ss) – no seguimento do diploma de 79, é, igualmente, garantido o acesso 

a cuidados de saúde em condições de qualidade e de continuidade idênticas às dos restantes 

cidadãos; a expensas próprias, continua este a poder aceder a médico da sua confiança, bem 

como, e após devidamente autorizado, a realizar exames complementares de diagnóstico 

e/ou tratamento. São, entre outros, deveres do pessoal clínico ter o processo do recluso 

devidamente atualizado; comunicar ao diretor do EP sintomas de privação do consumo de 

estupefacientes, medicamentos ou de álcool, que possam colocar a sua saúde, e a de demais, 

                                                           
107 De acordo com Escudeiro (2011), o trabalho prisional, consignando direitos, deveres, regalias sociais, subsídio de desemprego, seguro de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais, integra o atual regime geral de relações laborais (cf. p. 580). 
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em risco; sintomas de pressão psicológica ou emocional relacionada com a privação da 

liberdade e, ainda, a existência de sinais indiciadores de violência física; 

e) Atividades socioculturais (art.º 49.º) – ao recluso deverão ser proporcionadas atividades 

socioculturais e recreativas, nomeadamente na Biblioteca do EP ou noutros espaços, através 

da oferta de programas de leitura e de animação cultural, favorecendo o desenvolvimento 

de competências artísticas; as atividades desportivas deverão também ser alvo da sua 

participação, a fim de se assegurar o bem-estar físico e psíquico e de se promover um bom 

espírito de convivência social;108 

f) Contactos com o exterior (art.º 58.º e ss) – nos termos do Regulamento Geral, o recluso tem 

direito a receber visitas pessoais do cônjuge, de familiares, ou de outras pessoas, com quem 

tenha relação pessoal significativa, não podendo estas ter duração inferior a 1h/semana; a 

efetuar contactos telefónicos, a receber e a enviar, a expensas suas, correspondência e 

encomendas, podendo estes, por fundados motivos de ordem e segurança, ser objeto de 

controlo. No seguimento do diploma de 79, relativamente às licenças de saída do EP 

prevêem-se no art.o 76.º e ss, do atual Código, licenças de saída jurisdicionais e 

administrativas a conceder ao recluso condenado, a saber: 

i. Licenças de saída jurisdicionais – concedidas ou revogadas pelo TEP, visam a 

manutenção e promoção dos laços familiares e sociais e a preparação para a vida em 

liberdade. Podem ser atribuídas quando se verifique: o cumprimento de 1/6 da pena e 

no mínimo 6 meses, tratando-se de pena não superior a 5 anos, ou o cumprimento de 

1/4 da pena, tratando-se de pena superior a 5 anos; a execução da pena em regime 

comum ou aberto; a inexistência de outro processo pendente em que esteja 

determinada prisão preventiva; a inexistência de evasão, ausência ilegítima ou 

revogação da liberdade condicional nos 12 meses que antecederem o pedido; nos 

casos de execução sucessiva de penas de prisão ou de pena relativamente 

indeterminada, o 1/6 e o 1/4 da pena determinam-se, respetivamente, em função da 

soma das penas ou da pena que concretamente caberia ao crime; cada licença de saída 

não pode ultrapassar o limite máximo de 5 ou 7 dias seguidos, consoante a execução 

da pena decorra em regime comum ou aberto, a gozar de 4 em 4 meses. As licenças 

de saída jurisdicionais não são custodiadas; 

ii. Licenças de saída administrativas – concedidas pelo diretor do EP, compreendem 

saídas de curta duração, com a finalidade de manter e promover os laços familiares e 

                                                           
108 O Regulamento Geral dispõe sobre as condições de organização e fruição destas atividades (cf. ponto 4). 
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sociais; saídas para realização de atividades; saídas especiais, por motivos de 

particular significado humano ou para resolução de situações urgentes e 

inadiáveis; saídas de preparação para a liberdade; podem ser concedidas de 3 em 3 

meses, até ao máximo de 3 dias seguidos, abrangendo preferencialmente os fins-de-

semana e não são custodiadas. 

São condições à sua concessão: a execução da pena em regime aberto; o gozo prévio, 

com êxito, de uma licença de saída jurisdicional; a inexistência de evasão, ausência 

ilegítima ou revogação da liberdade condicional nos 12 meses que antecedem o seu 

pedido. 

 

Em caso de não concessão de licença de saída jurisdicional ou administrativa, o recluso 

não pode apresentar novo pedido antes de decorridos 4 ou 3 meses, respetivamente, a contar da 

data daquela decisão, salvo se prazo inferior for fixado nesta. O recluso pode ainda ser 

autorizado, pelo Diretor-geral, a sair do EP por um período máximo de 8 dias, durante os 

últimos 3 meses de cumprimento da pena; para trabalho ou frequência de locais de ensino ou 

de formação. Podem ainda ser autorizadas visitas de estudo, formação ou lúdicas, organizadas 

pelo EP, porém sob custódia. 

Por fim, como medida preparatória à obtenção da liberdade, e procedendo aos RAVI e 

RAVE (Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto), o recluso condenado pode ser colocado, com 

o seu consentimento, em regime aberto no interior (RAI) ou no exterior (RAE), se observados 

os requisitos cumulativos previstos no artigo 14.º, nomeadamente: 

 

i. RAI – de concessão por parte do diretor do EP, permite ao recluso trabalhar no perímetro 

do estabelecimento com vigilância atenuada. Podem ser colocados neste regime reclusos 

condenados em pena de prisão de duração igual ou inferior a 1 ano e ainda condenados em 

pena de prisão de duração superior a 1 ano, desde que tenham cumprido 1/6 da pena; 

ii. RAE – só pode ser concedido pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, após comunicação 

ao Ministério Público junto do TEP (para verificação da sua legalidade), permite ao recluso 

sair do EP para exercício de uma atividade laboral, para frequência de ensino ou formação 

profissional, ou programas em meio livre. A colocação neste regime depende do 

cumprimento de 1/4 da pena, do gozo prévio de uma licença de saída jurisdicional, com êxito, 

e que não se verifique pendência de processo que implique a prisão preventiva. 
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Os reclusos colocados em regime aberto estão sujeitos à realização periódica ou 

aleatória de testes para deteção de consumo de álcool ou de substâncias estupefacientes, bem 

como a rastreios de doenças contagiosas, sempre que razões de saúde pública ou as finalidades 

da execução da pena ou medida assim o justifiquem (art.º 8.º, g)). 

Prestes a concluir a nossa análise, resta-nos referir que, no decurso do presente capítulo, 

nos fomos reportando ao evoluir do ‘ideal penal’, escoltando este desde o nascimento das 

prisões e assistindo à sua transformação ao longo dos tempos, concomitantemente perscrutando 

a sua influência nos sistemas prisionais, que o foram configurando até à atualidade. Com efeito, 

ao sermos confrontados com a dialética ‘crime-castigo’, procurámos acompanhar o devir 

histórico-penal, através do qual fomos tomando nota das diferentes penalidades aplicadas 

(podendo estas ocorrer em simultâneo no mesmo período temporal), pelas quais um direito 

fundamental do ser humano surge coarctado por via da assunção de um ideal 

(independentemente da sua justeza), assumindo este a forma de vingança cruel e retributiva, de 

«prisão-custódia» e de sobrevivência aos horrores do cárcere, por norma, precedendo a 

aplicação de pena capital na Antiguidade, de perseguição religiosa, mormente na Idade Média 

e de força(do) motriz ao progresso económico dos Estados durante a Idade Moderna, 

irrompendo por entre a contemporaneidade até se apoderar da liberdade – a sua alma. 

Com esta insurgência penal terminamos o presente capítulo, não sem antes, nos 

referirmos à organização e administração profissional em que, hodiernamente, assenta o 

arquétipo de execução das penas e medidas privativas da liberdade, secundando-nos, para o 

efeito, em Santa Gadea (1972, cf. p. 197), de modo a este tecermos um comentário final. 

Na sua matriz, um sistema penitenciário – como organização devidamente estruturada 

e orientada por um princípio doutrinário em ordem à execução de uma sanção penal, 

competindo ao Estado, por via de uma entidade criada para o efeito, levar a cabo o seu 

cumprimento (no caso português, a atual Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais). 

No seu funcionamento, um regime penitenciário – concorrendo para a sua distinção um 

conjunto de normas e regras inscritas num regulamento prisional, jurídica e socialmente 

regulatórias da privação da liberdade e suficientemente elucidativas sob o ponto de vista de 

condições, elementos e fatores necessários para levar a cabo uma execução penal (ex. 

arquitetura do edifício apropriada a uma readaptação social; staff prisional com preparação 

adequada para o exercício das suas funções; afetação do recluso a estabelecimento prisional 

devido, de acordo com critérios de classificação de ambos; padrão de vida, na medida do 

possível, ajustado à comunidade), princípios patentes, no caso português, no Código da 
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Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro) 

e posterior regulamentação pelo Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais (Decreto-

Lei n.º 51/2011, de 11 de abril). 

Por fim, nas suas finalidades, um tratamento penitenciário – que consiste numa ação 

individualizada, tal como dirigida ao recluso, visando modificar, atenuar ou eliminar mesmo os 

elementos causais ou etiológicos responsáveis pela sua desinserção social, contribuindo com 

um efeito reintegrador da pena (princípios igualmente inclusos no CEP e Regulamento Geral). 
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A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EM CONTEXTO PRISIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

 

113 

Introdução 

 

Não sendo objetivo deste capítulo, designadamente da sua primeira parte, uma 

explanação diacrónica demasiadamente exaustiva no tempo e espaço que nos faça enveredar 

por uma simplicidade de tratamento, que queremos, de todo, evitar, porquanto, sobre a temática 

da educação de adultos, a abundante literatura existente preencherá um tal quadrante,109 

reservamos antes a partitura inicial para uma análise a esta problemática, nomeadamente, numa 

primeira secção, a um enfoque ao percurso caracterizado pelo conflito (permanente) entre uma 

necessidade de legitimação económica, social, cultural pelo conhecimento, bem como pela 

capacidade de adaptação a um mundo real e respetivo engajamento em dinâmicas de 

desenvolvimento, determinantes da sua evolução temporal. 

Destarte, e tendo presente o postulado de Finger (2005), quando afirma não ser a EA 

“uma disciplina científica como a economia ou a psicologia, [antes] corresponde a movimentos 

sociais, a uma vontade de mudar a sociedade, de que são exemplo a alfabetização, a inclusão 

de adultos na sociedade, a formação operária, as lutas sindicais, a mudança social, os 

movimentos de justiça” (pp. 16-17), objetivaremos ocupar-nos de algumas das suas 

manifestações, iniciando a nossa escala de análise pelo período moderno, onde atentaremos nos 

efeitos do surgimento da imprensa e na sua capacidade em proporcionar uma maior e mais 

célere divulgação da erudição através da impressão bibliográfica, a melhor permitir representar 

a transição de formas ancestrais de difusão do conhecimento, até então escolasticamente 

centralizadas e de acesso restrito às elites, para modelos de instrução popular, pese embora 

fortemente influenciados pela religião,110 tomando, para o efeito, as ilhas britânicas, como 

Leitmotiv à nossa análise. 

Do papel central da instrução para a leitura e compreensão da Bíblia e demais obras 

religiosas, numa disputa de arregimentação de fiéis pelas igrejas católica e protestante, 

prosseguiremos por terras do Reino Unido, onde atentaremos no esforço de modernização 

                                                           
109 Referimos, contudo, o investigador Malcolm Knowles (1989) que, num recurso à analepse, nos remete para a existência de notáveis 

educadores de adultos nas antigas civilizações chinesa, grega e romana, salientando, contudo, o facto de estes se deixarem conduzir mais pelo 

instinto do que enveredarem por uma doutrina pedagógica específica. Segundo este autor, tais educadores assentavam a sua praxis num 
questionar contínuo de seus educandos, desenvolvendo, ao longo do processo, técnicas de questionamento reflexivo que lhes permitiam 

“engaging learners in active inquiry” (p. 61). Destarte, e num percurso civilizacional, aos chineses e hebreus atribui o mérito pela aplicação de 

metodologias de pesquisa como ‘estudo de caso’ e ‘incidente crítico’; aos gregos confere-lhes o ‘diálogo socrático’, que conduzia o aprendente 
a um processo de reflexão em ordem à descoberta da solução; por sua vez, aos romanos uma abordagem metodológica a impor ao aluno o 

afirmar de uma posição seguida de sua correspondente defesa. Referindo-se à existência de um vazio na educação de adultos, verificado entre 

a queda do Império Romano do Ocidente e o período do Renascimento, período durante o qual se institucionalizou o ensino destinado a 
crianças, menciona Knowles (1989) que a EA viria a ser retomada mais tarde, com o contributo da religião, seguindo-se o movimento de 

educação de trabalhadores, já numa fase de modernização industrial (como veremos mais adiante). 
110 Segundo Oliveira (2013), citando Mejía (2012), a expressão ‘educação popular’ como educação escolarizada de caráter universal, à qual 
todos têm acesso, “surge no contexto europeu com um forte vínculo ao projeto da Reforma Protestante (XVI) que pretendia que todos os fiéis, 

sem distinção de lugar e origem, pudessem ler as sagradas escrituras” (p. 673). 
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industrial e na capacidade de resposta da sociedade civil a este desafio, analisando a importância 

da instrução das classes trabalhadoras, nomeadamente através dos Mechanics’ Institutes, quer 

por similares instituições dispersas pelo universo anglo-saxónico, regressando, por fim, ao 

velho continente, para neste testemunharmos iguais concretizações em alguns dos seus Estados. 

Numa segunda secção, em que se encontra dividida esta primeira parte, continuaremos 

pela realidade portuguesa, de modo a, ao longo da sua contemporaneidade, tentar compreender 

as movimentações em torno da EA, com particular atenção para finais da centúria de 

oitocentos/inícios do século passado, onde assinalaremos algumas medidas de combate, a cargo 

do escol intelectual da época, ao elevado analfabetismo reinante, em substituição a um Estado 

mais interessado na evangelização do que na escolarização do seu povo. Lançando um primeiro 

olhar a programas de alfabetização assente em ações itinerantes que cruzaram o território 

continental, insular e colónias do império, concentrar-nos-emos, de seguida, no espírito 

republicano de movimentos progressistas, que conduziram à criação das Universidades 

Populares, dirigidas, sobretudo, às classes operárias, com programas de instrução voltados para 

um conjunto de matérias do seu quotidiano e áreas do conhecimento, objetivando, de igual 

modo, a formação de um espírito crítico nacional com potencial capacidade de participação em 

diversas áreas de intervenção social. 

Com o advento da ditadura veremos como um regime orgulhoso de um povo alegre da 

sua pobre condição, exercerá um forte controlo sobre o setor educativo, permitindo que, 

somente, em meados do século passado, e perante o atraso significativo evidenciado já face aos 

seus congéneres internacionais, se avançasse com um programa de educação de adultos, 

inserido num plano mais amplo de educação popular (1952-1956), como uma «lufada de ar 

fresco» a um sistema que ameaçava a involução. Lentamente definhando, após, quase, meio 

século de ditadura, assistiremos, no último quartel do séc. XX, à democracia de volta e, 

novamente, a um (efémero) fulgor de movimentos populares em torno da educação de adultos, 

a partir dos quais testemunharemos o seu desenho de regresso ao Estado, quer sob a forma de 

educação extraescolar, de ensino recorrente, ou através de programas EFA, dos quais se 

destacarão a Iniciativa Novas Oportunidades, num virar de página, de século e de paradigma 

da educação de adultos em Portugal. 

No decurso de uma mesma metodologia seguida, a segunda parte do capítulo será 

dividida em duas secções. Ao logo destas será preocupação da sua investigação analisar os 

meandros da EA em contexto prisional. Partindo de uma aproximação inicial ao seu conceito e 

discutindo as dificuldades/potencialidades que encerra, lançar-nos-emos, primeiramente, numa 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

 

115 

«puritana expedição» seguindo os Quakers até aos Estados Unidos, onde atentaremos na 

assistência religiosa prestada aos reclusos, quer nas primeiras leituras da Bíblia e demais obras 

litúrgicas, quer partindo destas para a instrução nas primeiras letras. De seguida, e após 

assistirmos a um ‘prós e contras’ sobre a temática da instrução dos presos, acompanharemos o 

surgimento dos primeiros reformatórios dirigidos a jovens-adultos (Elmira, Borstal, Prisão-

Escola), dirigindo as suas representações ao que, atualmente, concerne a organização e 

funcionamento do próprio sistema prisional, mormente em matéria de educação e formação. 

Numa última secção focaremos a nossa objetiva na realidade nacional, dedicando um 

espaço para a revolução liberal da educação nas prisões, acompanhando a sua introdução ao 

longo do século XIX, com alguns exemplos, que traremos à colação (entre outros, Cadeia da 

Relação do Porto, Cadeia do Limoeiro), a nos permitirem adentrar pela Prisão-Escola de Leiria, 

já no período do Estado Novo, ajudando a comparar-nos com práticas internacionais, para daqui 

partirmos para uma análise à organização da EnP, nomeadamente a resultante da Reforma 

Prisional de 1936 e sua inscrição no regime de Salazar. Com a revolução do 25 de Abril de 

1974 a estender-se, também, às prisões, veremos como a EnP acompanhou a evolução da EA, 

num percurso ascendente por entre os vários níveis de escolaridade, que compõem o ensino 

não-superior em Portugal, quer, numa fase inicial, sob a modalidade de ensino recorrente, quer, 

mais recentemente, sob a alçada dos programas EFA. 

 

1. Educação de Adultos – uma caracterização 

 

Após um breve introito, que nos dirigiu numa alocução inicial, uma questão nos prende 

relativamente ao significado de Educação de Adultos, pois do seu entendimento ditará o evoluir 

desta componente no nosso estudo e da sua relevância para o mesmo, o sucesso da nossa 

aproximação ao seu campo conceptual. Procedida a revisão bibliográfica atinente e lançado o 

desafio, vários foram os autores chamados a dar o seu contributo, no sentido de mais fielmente 

nos acercarmos de uma caracterização. Desta forma, e começando por Canário (2000), somos 

a referir que a noção de EA, tal como a concebe, não delimita em si uma definição concludente 

quanto ao seu espaço de inserção no campo da formação. Partindo, este autor, de uma cuidada 

análise pela literatura concernente, remete a nossa atenção para uma possível dualidade de 

representações, que não manifesta particular interesse em proceder à delimitação do seu espaço 

conceptual, porquanto surge influenciada, na sua utilização, por uma abordagem de tipo 

institucional ou de caráter teórico. Assim, e partilhando da opinião de Honoré (1977), próxima 
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da corrente das “«histórias de vida» quer na recusa de identificar a formação com perspectivas 

funcionalistas de adestramento, quer na sua recusa do paradigma escolar” (Canário, 2000: 34), 

conduz-nos por um cenário que, mais de década e meia após a publicação do livro, Educação 

de Adultos: um campo e uma problemática, continua como referente a um, cada vez maior, uso 

indiscriminado dos termos educação/formação, quer por investigadores na área das Ciências da 

Educação, quer por profissionais no terreno, ou ainda pela legislação oficial que a regulamenta, 

o que em sua opinião até é compreensível, nomeadamente pelo número crescente de adeptos 

que tal corrente tem vindo a conquistar, visto esta surgir como reflexo de uma necessidade de 

legitimação e de “procura social de qualificação e certificação, provinda do mundo do trabalho” 

(p. 36), o que nos induz a uma, cada vez mais, “frequente utilização dos vocábulos “educação” 

e “formação” como palavras sinónimas” (idem).111 

 No mesmo diapasão, referencia Melo (2010) que à EA surge acoplada uma ideia de 

formação que, pese embora a distinguindo de um mero apetrechamento funcional, a representa 

como componente de um processo de aprendizagem, que se estende ao longo de um percurso 

de vida, ao qual tem cabimento a «formação de adultos», enquanto estrutura macro de “uma 

definição de Educação de Adultos por justaposição” (p. 41). Desta forma, segundo este autor, 

não faz qualquer sentido conceber-se a EA sem um adimplemento de conceitos como 

‘Trabalho’ e ‘Cidadania’, sendo que, na realidade atual do séc. XXI, tal é por demais evidente 

no design de políticas educativas de vários países. De igual modo, e citando encontros 

internacionais, proporcionados pela UNESCO, nomeadamente a V Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (CONFINTEA),112 realizada em 1997, em Hamburgo, na qual a noção 

de «trabalho e cidadania» surge com toda a eloquência referida enquanto parte integrante da 

holística da Educação de Adultos, muito para além de uma condição de subordinação à 

alfabetização ou a um ensino de segunda oportunidade de funcionamento pós-laboral, 

                                                           
111 Assumido o estatuto de complementaridade entre «educação e formação», aduziremos, ainda, no presente contexto o vocábulo «instrução». 

Oriundo do latim instructio, o seu campo lexical atine a uma ação de transmitir conhecimentos, de ensinar, de comunicar e/ou elucidar alguém 

sobre o estado de algo (Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001). Desta forma, ao adentrar no campo semântico ‘educativo-
formativo’ pela sua abrangência e envolvendo qualquer tipo de ensino que, neste âmbito, se efetive, recorreremos à sua referência sempre que 

a utilização iterada destes vocábulos aconselhe o seu emprego. 
112 Do francês Conférence Internationale d’Éducation des Adultes, surge cada CONFINTEA no culminar de um processo que, normalmente, 
se tem efetivado num quadrante de doze ou treze anos, ao longo dos últimos sessenta, para as quais os Estados-membros desta organização são 

convidados a participar através de representações ministeriais, de académicos, de especialistas na área da educação, bem como através de 

organizações não-governamentais, de modo a debaterem e a definirem políticas de intervenção em torno da educação de adultos. Seguindo um 
modelo organizativo, que assenta em reuniões preparatórias conducentes à discussão desta temática e à elaboração de relatórios sobre o ‘estado 

de arte’ da EA em cada país, posteriormente coligidos num único documento a nível mundial, a realização de uma grande conferência 

internacional, na qual este é apresentado e onde, por norma, é definida uma agenda para a sua implementação, sendo estabelecidos mecanismos 
de acompanhamento e monitorização (sobretudo a partir das V e VI CONFINTEAs), que procuram aferir dos resultados alcançados, e que, por 

sua vez, acabam por gerar as temáticas das conferências seguintes, tem caracterizado a realização destes eventos, deste o seu início ao momento 

presente (cf. Ireland, 2013). Referem-se, a propósito, a primeira conferência, realizada em Elsinore (Dinamarca) em 1949; a segunda em 
Montreal (1960); a terceira em Tóquio (1972); a quarta em Paris (1985); a quinta em Hamburgo (1997); a sexta, e última até ao momento, em 

Belém do Pará (Brasil), em 2009. 
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desconsiderando componentes como a aprendizagem informal e não-formal, como durante 

vários períodos sucedeu em Portugal (em contraciclo com os seus congéneres europeus), refere 

Melo que, presentemente, educação e formação, emergem como parte integrante e em constante 

adaptação a um mundo em permanente evolução, tendo-se tornado inseparáveis numa lógica 

de inserção no mercado de trabalho e de bem-estar pessoal. 

 

De facto, ninguém poderá assumir plenamente a sua situação de cidadão se viver desempregado, sem 

meios de subsistência. (…) Por isso, a formação para o trabalho e para o emprego ganhou ultimamente 

uma dimensão fundamental e tem que ser vista como uma das componentes essenciais da EA (ou EFA) 

contemporânea. (p. 43) 

 

Partilhando da mesma opinião, Loureiro (2006, 2009) concebe a educação como um 

processo contínuo que decorre durante toda uma vida, abrangendo, no seu decurso, uma camada 

da população mais adulta, por entre uma multiplicidade de formas e metodologias, nas quais 

tomam parte diversos atores em diferentes contextos espácio-temporais, traduzindo-se a sua 

concretização pelas vias formal, não-formal e informal.113 Relativamente a uma definição de 

EA, menciona surgir esta, tradicionalmente, associada à alfabetização, o que, não obstante a 

inexatidão procedente, até certo ponto se compreende, pois tal deve-se ao facto de “durante 

muito tempo e em muitos contextos geográficos a educação de adultos ter sido grandemente 

exercida através desta modalidade” (2009: 3). Neste contexto, e para uma mais correta aceção 

da EA, pese embora não totalmente precisa, remete-nos, o autor, para a CONFINTEA V, na qual 

é proposta a seguinte definição: 

 

A educação de adultos compreende a educação formal e a educação permanente, a educação não formal 

e toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes numa sociedade educativa 

multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e baseadas na prática (Loureiro, 2006: 129, 

citando UNESCO, 1998). 

 

                                                           
113 Ao longo dos últimos anos, a necessidade de uma formação permanente, ao longo da vida, tem-nos demonstrado que o desenvolvimento de 
competências pode ser alcançado através de um tipo de aprendizagem realizada em contextos, «formais», «não-formais» e «informais», sendo, 

porventura, mais eficiente nuns do que noutros. Contudo, na literatura da especialidade, as definições de conhecimento «informal» e «não-

formal» não têm sido sempre consensuais, bem como as fronteiras que os delimitam entre si. Procurar-se-á, por isso, aqui deixar uma breve 
explicação aos termos utilizados. Assim, se ao conceito «formal» se aplica o conhecimento académico, organizado por áreas disciplinares e 

com base num currículo predefinido, adquirido em contexto institucional (escolas/universidades), já no que concerne o conhecimento 

«informal», este caracteriza-se por tudo o que a interação com o meio nos permite apreender e adquirir como útil na nossa formação pessoal, 
social, profissional, nomeadamente contacto com familiares, amigos, os mais diversos agentes sociais com que nos relacionamos, jornais, 

revistas, livros que lemos, programas de TV a que assistimos, internet que consultamos ou a rádio que ouvimos. Quanto ao conhecimento 

«não-formal», este incorpora em si, saberes, experiências de caráter profissional, habilidades, procedimentos, mecanismos de ação, que poderão 
ser obtidos no local de trabalho ou através de ações de formação, workshops, seminários, colóquios, debates, ou seja, todo o tipo de 

conhecimento adquirido «fora de um contexto de escolarização e, por isso, não validado como conhecimento formal». Com efeito, 

reconhecimento e valorização de conhecimentos «não-formais», fruto de aprendizagens e experiências de vida e de trabalho em vários 
contextos, revelam-se como elementos essenciais no desenho de percursos de formação (Loureiro, 2006, 2009; Gomes, 2006, 2012; Badalo, 

2012; Silva, 2013; Delgado, 2014). 
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Mesmo assim, e de acordo com Loureiro (2006, 2009), baseado em Domínguez (2000), 

o conceito de EA enquanto fator globalizante de todas as idades e de um variado número de 

experiências de aprendizagem advindas e refletidas no quotidiano, continua a padecer de 

alguma imprecisão, pois, em sua opinião, é a educação permanente que compreende a EA e não 

o contrário que sucede. 

Salienta-se, ainda, que na “Agenda para o Futuro”, aprovada pelos participantes no final 

desta conferência (CONFINTEA V), o Tema VIII relativo à “Educação de adultos para todos: 

os direitos e aspirações dos diferentes grupos”, não obstante insistir na tónica do acesso à 

educação como um direito inalienável dos cidadãos, reconhece continuar a verificar-se a 

existência de grupos excluídos do mesmo, designadamente, e no caso em apreço da nossa 

investigação, de indivíduos encarcerados. De acordo com Tscharf (2009) é reforçado, neste 

documento, o direito das pessoas privadas da liberdade a um tal desiderato (cf. item 47): 

 

a) facultando aos detidos informação sobre os diferentes níveis de educação e formação; b) desenvolvendo 

e aplicando programas educativos completos nas prisões, com a participação dos presos, a fim de 

satisfazer as suas necessidades e aspirações de aprendizagem; c) facilitando o trabalho nas prisões às 

organizações não governamentais, professores e outros organizadores de actividades educativas, 

facultando desse modo o acesso dos presos a instituições educativas e incentivando iniciativas que 

relacionem os cursos frequentados dentro e fora das prisões. (Tscharf, 2009: 65, citando Instituto de 

Educação da UNESCO, 1998) 

 

Alves et al. (2014), por seu turno, remetem-nos para três dimensões a ter em mente 

numa abordagem relativamente à EA – as práticas sociais (i), as políticas públicas (ii) e o campo 

científico (iii). Quanto às práticas sociais são de incluir as dinâmicas públicas e/ou privadas 

patentes em programas de alfabetização e de educação de base de adultos, de formação 

profissional, dos contributos sociais na aprendizagem informal e não-formal, de processos de 

reconhecimento e validação de adquiridos experienciais, do desenvolvimento local, da 

intervenção na comunidade e do associativismo, como práticas que a configuram, 

nomeadamente nas vertentes social, política, cultural, recreativa e económica. 

No que concernem as políticas públicas aludem estes autores a um papel de relevo que 

organizações internacionais, como UNESCO, Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), União Europeia, têm desempenhado no desenho de 

estratégias de EA em Portugal, principalmente nas últimas quatro décadas, pese embora o seu 

caráter de intermitência ao sabor de governos e respetivas políticas de ensino (idem, citando 

Lima, 2005). De facto, ao conceito de educação de adultos têm sido atribuídas constantes 

ressignificações consoante as transformações políticas, económicas e sociais que se vão 
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verificando nos países que integram estas organizações, nomeadamente a partir da segunda 

metade do século passado. Remetem-nos, por isso, estes autores para os vários espaços 

conceptuais por esta percorridos no decurso do seu processo de maturação, nomeadamente: (a) 

Educação de Adultos – como principal sustentáculo à emancipação social, princípio emanado 

das CONFINTEAs I e II (Elsinore, 1949 e Montreal, 1960); (b) Educação Permanente – numa 

lógica de promoção do “desenvolvimento económico, social, científico e tecnológico do mundo 

contemporâneo e garantir a paz universal” (p. 7), configuração advinda das CONFINTEAs III 

e IV (Tóquio, 1972 e Paris, 1985); (c) Aprendizagem ao Longo da Vida – com uma finalidade 

utilitário-pragmática, em larga escala condicionada pela (des)estruturação de modelos 

económicos, numa tentativa de melhor adaptação a problemas de competitividade e 

desemprego, reconfiguração originária da CONFINTEA V (Hamburgo, 1997). 

Sublinham, por fim, no campo científico, as inúmeras investigações realizadas, 

trabalhos publicados, estudos de diagnóstico e avaliação das políticas públicas de educação de 

adultos ao longo das últimas décadas, como demonstração do enorme salto qualitativo e a 

respetiva importância na discussão de temáticas que constituem o seu núcleo e que se incluem 

numa mais abrangente definição, nomeadamente alfabetização, educação de base, formação 

profissional, intervenção nas comunidades e desenvolvimento local, educação não-formal e 

informal, reconhecimento e validação de adquiridos experienciais. Mais afirmam que, o espaço, 

que em consequência, e por direito próprio, passou a reivindicar junto de atores políticos, com 

responsabilidades na decisão e implementação de programas destinados a esta camada da 

população, conjuntamente com uma maior capacidade de intervenção dos seus principais atores 

no terreno, tem tido um contributo decisivo no desenho de, cada vez mais, medidas de fomento 

da educação de adultos, no quadro, sobretudo, de garantia de um desenvolvimento sustentado 

e sustentável das nações. 

De acordo com Aníbal (2013), mantendo o enfoque no conceito de «aprendizagem ao 

longo da vida», na CONFINTEA VI, realizada, em 2009, em Belém do Pará (Brasil), foi 

proposta uma nova abordagem para a utilização e articulação dos termos «educação» e 

«aprendizagem», quer, no âmbito de um processo de desenvolvimento pessoal, quer no 

preenchimento de necessidades profissionais, passando, para o efeito, a ser considerada a 

expressão ‘Educação e Aprendizagem de Adultos’. Resultante de uma mudança de paradigma, 

nomeadamente de ‘educação para aprendizagem’, e de modo a melhor responder a um contexto 

de crise global generalizada, a urgente implementação de políticas educativas dirigidas a esta 

camada da população e respetiva avaliação, impelem a uma tomada de posição efetiva, por 
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parte dos Estados-membros, em processos de reconhecimento e validação de aprendizagens 

concretizadas, ao longo de todo um percurso existencial e em qualquer esfera da vida em que 

tais tenham ocorrido. 

Ainda nesta conferência, a educação de indivíduos encarcerados seria também objeto de 

acordos específicos, designadamente no âmbito do eixo “Alfabetização de Adultos” (item 11 

(e)), incluso na respetiva declaração final, intitulada Confintea VI. Marco de Ação de Belém 

(UNESCO, 2010), na qual os organismos internacionais e os Estados signatários assumiram o 

compromisso de “concentrar as ações de alfabetização nas mulheres e populações 

extremamente vulneráveis, incluindo povos indígenas e pessoas privadas de liberdade, com um 

foco geral nas populações rurais;” (p. 8) e também no eixo “Participação, Inclusão e Equidade” 

(item 15 (g)) em que, de igual modo, se comprometeram a envidar esforços nesta área, para 

além de programas de alfabetização, nomeadamente de “oferecer educação de adultos nas 

prisões, apropriada para todos os níveis” (p. 12). 

Julgamos, pelo aqui exposto, termos traçado um cenário suficientemente favorecedor de 

uma incursão pelo campo da educação de adultos, sobretudo pelo julgamento de opiniões que 

em si encerrou, sendo certo que, ao nos referirmos ao vocábulo ‘formação’, e partilhando da 

opinião dos autores revisitados, teremos em mente que a sua inclusão no macrocontexto da EA, 

mais do que um mero ‘adestramento funcional’, compreenderá uma natural ‘justaposição’ na 

formação integral do próprio indivíduo como um todo, não descurando um natural 

apetrechamento de conhecimentos e competências114 profissionais necessárias à (re)inserção 

num mundo em constante evolução, sobretudo no que em matéria laboral concerne (tal como 

veremos mais adiante), sabendo de antemão, serem estas tão mais importantes, quanto 

indissociáveis de uma, indispensável, formação humanístico-intelectual se assumirem. 

Atentemos, de seguida, como, após um período de algum isolamento, tal como se refere 

Knowles (1989), renasceu a EA, reflexo, sobretudo, de uma tentativa de reforma de/pela 

religião, acompanhando o pulsar da sua evolução até à era da industrialização. 

                                                           
114 Tendo presente que não existe um conceito claro e objetivo de ‘competência’, porquanto esta nos surge associada a uma multiplicidade de 

noções (Lagarto, Andrade e Marques, 2013), partilhamos a opinião de Gomes (2006) que, citando o documento Key Competences for Lifelong 
Learning. A European Reference Framework (Comissão Europeia, 2004b), se refere a ‘competência’ como a combinação de “capacidades, 

conhecimentos, aptidões e atitudes apropriadas a situações específicas, requerendo também ‘a disposição para’ e ‘o saber como’ aprender” (p. 

12). Acompanhando este posicionamento, e seguindo as reflexões de Canário (2000), igualmente partilhadas por Loureiro (2006), o facto de 
se ser qualificado no “que se refere ao possuir conhecimentos” (Loureiro, 2006: 183) não significa, per se, ser-se competente, pois o conceito 

de ‘competência’ reúne em si, não somente uma agregação de conhecimentos, mas, sobretudo, a capacidade de os saber utilizar, nomeadamente 

em contexto de ação. À colação trazemos, também, o conceito de «prático reflexivo» (Schön, 1983, 1995), que exprime a competência de um 
profissional em adestrar os seus conhecimentos e saberes, em situações reais de forma sistemática e criteriosa, refletindo sobre essa mesma 

prática e transformando-a em conhecimento novo. Na mesma linha de pensamento, Perrenoud (1993) discute, também, a relação entre o plano 

das competências e o do saber, remetendo-nos para o enfrentamento de situações-problema, em que sujeito e contextos assumem um papel de 
centralidade na construção de processos de aprendizagem, mobilizando adequadamente recursos para a ação, de forma a melhor «teorizar a 

prática» num continuum de renovação de conhecimento. 
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1.1. A Igreja e a educação de adultos 

 

A Johannes Gutenberg (1398-1468) se deve um considerável impulso na divulgação do 

conhecimento (Melo, 2010), nomeadamente através da criação da imprensa (1450), segundo o 

próprio, um «exército de 26 soldados de chumbo com os quais se poderia conquistar o mundo» 

– a qual, no entanto, e não obstante a relevância da descoberta, seria uma invenção tudo menos 

pacífica, tal como a considerou o status quo intelectual da época, com a Igreja a liderar o coro 

de críticas. A possibilidade da difusão do conhecimento se deslocalizar dos mosteiros para as 

oficinas de artesãos, sabe-se lá com que fins, para além de um poderoso centro de poder que se 

perdia, afigurava-se demasiado perigoso, sob o ponto de vista de uma futura conduta subversiva 

do pensamento religioso, pois, nas mãos erradas, poderia significar o abrir da caixa de Pandora. 

Não andaria muito longe da verdade, a julgar por acontecimentos posteriores. 

Ainda segundo este autor, fazendo, igualmente, suas as preocupações da Igreja, os, 

então, ‘professores’ olhavam aterrorizados para este acontecimento, pois em tal epifenómeno 

prognosticavam, também, o fim da sua autoridade intelectual e, consequente, legitimação 

social. A um sistema centralizado de educação com a, doravante, profusão de livros em massa, 

em sua opinião, potenciadora de tentativas de autoaprendizagem, os seus serviços seriam, 

porventura, dispensáveis. Pois bem, enganar-se-iam tanto uns como outros. 

Com efeito, cinco anos depois, a primeira obra a ser impressa seria, precisamente, a 

Bíblia. Descansada a ordem constituinte, a sua fidúcia no terrível instrumento nas mãos de tais 

maquiavélicos artesãos, operaria autênticos milagres na difusão das suas ideias, 

designadamente no ‘deve e haver’ da remissão de pecados. Não seria propriamente uma caixa 

de Pandora, a ser aberta, mas talvez a maçã-de-adão, pois o fruto proibido permitir-lhe-ia 

“recolher avultadas receitas graças à impressão de indulgências, em centenas de milhar de 

cópias” (idem, p. 41). Não obstante a gratidão aos céus, este seria, porém, um expediente que 

lhe causaria enormes dissabores, porquanto a possibilidade de qualquer pessoa poder comprar 

o arrependimento, tornando a relação espiritual «crente-religião» numa mera relação comercial, 

provocaria convulsões internas insanáveis (a ponto de alterar o curso da religião e da própria 

história), com os reformistas Martinho Lutero e João Calvino a comandarem tal cisão, facto a 

que aludimos já no capítulo anterior. 

Afinal, tivera razão a Igreja, pois também os reformadores se muniriam de tão-eficaz 

recurso na divulgação das suas ideias. Com efeito, a partir da «lingua mater», seria a Bíblia 

traduzida para os idiomas dos Estados que haveriam de aderir ao Protestantismo e, de forma 
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massiva, impressa e colocada ao dispor dos novos crentes. Estivessem estes apetrechados de 

‘competências literácitas’…, mas já lá iremos. Entretanto na Escócia, um correligionário de 

Calvino, John Knox (ca. 1513/4-1572), viria a liderar o movimento de reforma da religião neste 

país, criando a igreja presbiteriana. A sua principal diferença, relativamente às congéneres 

protestantes, consistia numa organização eclesiástica mais próxima dos crentes, assente em 

“pequenas estruturas de base de criação e funcionamento democráticos” (idem), regidas por 

uma assembleia de presbíteros, também designados de anciãos (não necessariamente mais 

velhos, mas os considerados com maior experiência no seio da comunidade). Todavia, para 

uma cabal interpretação e compreensão de tão precioso referencial litúrgico, seria necessário 

um milagre… 

De facto, este surgiria sob a forma de instrução dos devotos no terreno. No sentido de 

cumprirem com as suas obrigações religiosas, no caso em apreço, do dever de leitura habitual 

das Sagradas Escrituras, os ministros da nova Igreja multiplicariam, por toda a Escócia, 

atividades de alfabetização do povo, fazendo desta a “primeira nação do mundo a apresentar 

uma população adulta a 100% letrada” (idem). Em contraponto, os países que mantiveram 

subserviência religiosa ao Vaticano, nomeadamente mantendo o seu ex libris no original 

(Latim), durante alguns séculos pós-Reforma, restringindo a sua leitura a uma minoria da 

população, sobretudo a elementos do Clero e poucos mais letrados, fez com que, numa lógica 

reguladora e diferenciadora de processos de distribuição do conhecimento, 

(des)propositadamente não fosse necessário promover “competências de literacia na população 

em geral” (idem). 

Por seu turno, na vizinha Inglaterra, o sentimento generalizado que o entendimento da 

Bíblia seria o caminho direto para a salvação, levara a que, já no séc. XIV, John Wycliffe (ca. 

1328-1384), um dos principais reformadores religiosos e um dos percussores do movimento 

que, ao longo dos sécs. XV e XVI, se alastraria pelo continente europeu, procedesse à sua 

tradução para a língua inglesa. Contudo, a necessidade de uma efetiva compreensão da mesma 

teria de passar pela decisiva intervenção da Igreja na instrução do povo. O que não tardaria a 

surgir. 

Caracterizada, numa fase inicial, por alguma irregularidade, motivada por situações de 

crise, com especial incidência para os períodos de ‘Peste Negra’ e ‘Guerra dos Cem Anos’, a 

que se seguiram disputas religiosas externas, nomeadamente com a Santa Sé, e internas, com 

os monarcas posteriores a Henrique VIII, ora reinstituindo o Catolicismo – com Maria I, Jaime 

II –, ora reinstaurando o Anglicanismo – Elizabete I, Maria II e, seu marido, Guilherme III, para 
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além de ter assistido a uma Guerra Civil entre os seus súbditos (1642-1649) –, o passo decisivo, 

segundo Kelly (1992), seria, formalmente, dado com a criação da Society for Promoting 

Christian Knowledge, em 1699, com o Clero britânico a tomar em mãos a responsabilidade da 

promoção de programas de ensino, com especial incidência em atividades de leitura, dirigidos 

a esta camada da população. Pese embora, com maior sucesso na Escócia e País de Gales, do 

que propriamente em Inglaterra, aproximadamente 95 escolas, sob a sua égide, para além de 

igual número de escolas de religiões dissidentes, seriam criadas entre 1699 e 1937, 

nomeadamente em Gales, apesar de fortes críticas devido aos seus custos de financiamento, 

duração no tempo e primado da língua de Shakespeare (idem). 

Em resposta aos ataques que lhe foram feitos, por volta de 1731, um novo conceito de 

escola surgiria – as Escolas Itinerantes. Sob influência do reverendo Griffith Jones, estas 

desenvolveram-se com notável rapidez, nomeadamente na primeira metade do séc. XVIII, 

recorrendo ao galês, como língua primaz da Bíblia, em livros de oração e restante material 

litúrgico, a servir, também, como recurso didático. Funcionando, por norma, no inverno, o seu 

caráter de itinerância levava estas a visitarem paróquias rurais galesas, durante cerca de três 

meses (altura do ano em que a atividade agrícola era menos intensa), dirigindo-se não só a 

adultos (homens e mulheres), mas também a crianças, que os acompanhavam (idem). Ao final 

da tarde/princípio da noite, durante os dias da semana e aos domingos, cumpriam estas escolas 

o seu serviço divino. 

Segundo este autor, entre 1737-1761, cerca de 3000 escolas itinerantes, haviam sido 

frequentadas por 150.000 pessoas, competindo ao próprio Griffith Jones o treinamento dos 

educadores. Contudo, e pese embora, os bons serviços prestados pela clerezia em matéria de 

instrução, apresenta-nos Hudson (1851) uma caracterização feita, em finais do séc. XVIII, pelo 

reverendo John Davis, de Nantglyn, relativamente ao estado de obscurantismo que se 

verificava, ainda, em algumas populações localizadas na região norte do País de Gales: “That 

from the years 1780 to 1790 (…) were sitting in pagan darkness and ignorance, and all, great 

and small, lying in wickedness.” (p. 2). 

No ano de 1816, o número de indivíduos a frequentar o ensino pós-laboral em Inglaterra 

rondava os 4200 e, particularmente, em Bristol cifrava-se em 1857 adultos (830 homens e 1027 

mulheres). Coincidência ou não, as autoridades deste município constataram que 1/4 das 

atividades criminosas noturnas havia diminuído. A este propósito muito contribuíra o facto de, 

gangs de salteadores, que normalmente se posicionavam a poucas milhas da cidade, 

nomeadamente junto das principais vias de acesso, terem sido, com sucesso, persuadidos a, não 
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só, participarem em atividades educativas, como, posteriormente, a financiarem e a construírem 

uma escola para adultos junto das suas povoações – o que efetivamente viria a acontecer em 

Whipper’s Hill, próximo desta cidade no sudoeste de Inglaterra (cf. pp. 6-8). 

Refira-se, por fim, que, apesar da importância destas medidas no combate à ignorância, 

em que viviam muitos dos súbditos de Sua Majestade, ter atraído o interesse de reformadores e 

políticos, tais iniciativas não se livraram de críticas por parte de alguns setores, que nestas viam 

o perigo de se instruir uma classe pobre e inculta, que podia tornar-se numa ameaça para a 

sociedade, colocando em causa o progresso económico atingido. Todavia, o destino há muito 

havia sido traçado e a educação, mais do que uma ideia revolucionária, era já uma necessidade 

do quotidiano. 

 

1.2. De uma ideia de progresso à necessidade de formação da classe operária 

 

Num esforço de domesticação dos trabalhadores, na sua quase totalidade iletrados 

artesãos, vagabundos, mas sobretudo camponeses, sem horários (nem calendários) a não ser os 

que a própria natureza lhes oferecia, a quem era necessário inculcar hábitos de conduta, de 

trabalho, de cumprimento de leis e regulamentos, a sua reconfiguração, mais do que necessária, 

afigurava-se como urgente, no processo de adaptação a um ‘admirável mundo novo’, 

paradoxalmente incapaz de proporcionar a plena satisfação pelo trabalho, porquanto o seu foco 

há muito se deslocalizara para a competitividade e para a maximização do lucro (Shapin e 

Barnes, 1977).  

Da ilusão à dura realidade laboral a adaptação dos trabalhadores fazia-se com o fito na 

conquista de um melhor estatuto social. Da sua parte, a aposta na educação intentou cumprir 

com tal desiderato. Veremos como, no seguimento do processo de industrialização, a premência 

na adaptação da sua principal força de trabalho se processou. 

 

1.2.1. O contributo dos Mechanics’ Institutes 

 

 A revolução industrial em Inglaterra veio pôr a nu as, por demais evidentes, dificuldades 

de uma classe operária em acompanhar o ritmo do processo de modernização em curso e 

enfatizar a necessidade da sua instrução, nomeadamente na vertente profissional, sendo que a 

não concretização deste objetivo ameaçava a evolução de um capitalismo desenfreadamente 

comprometido com a satisfação das demandas do mercado, o que, no limite, poderia pôr em 
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risco o desenvolvimento do próprio país. Para responder a esta exigência, viriam a ser criados 

os Mechanics’ Institutes (MI),115 (também designados de ‘School of Arts’), no início do séc. 

XIX. 

 

 

Fig. 5 – Charlie Chaplin in Modern Times (1936) 

 

De acordo com Hudson (1851) a George Birkbeck, professor no Anderson’s Institute 

em Glasgow, é creditada a sua fundação, corria o ano de 1799. Birkbeck que, na altura, 

lecionava a disciplina de filosofia natural (área do conhecimento que se concentrava no estudo 

da natureza e universo físico, percussora da ciência moderna), começara a colaborar com os 

‘mechanics’116 locais, que lhe construíam o equipamento necessário à realização das suas 

experiências. Todavia, deparou-se, no processo, com a enorme curiosidade e sede de 

conhecimento, que estes evidenciavam, sempre que lhes encomendava um qualquer 

componente e lhes descrevia o seu objetivo. Perante tal facto, conseguiu convencer os 

responsáveis do Anderson’s Institute para a formação de uma classe de ‘mecânica’. Obtida a 

aprovação, uma série de aulas subordinadas ao tema “Mechanical affectations of solid and fluid 

bodies”, destinadas ao público fabril, foram lecionadas de forma gratuita, atraindo a primeira 

cerca de 75 alunos, sendo que, na quarta lição eram já 500 os participantes (Dolan, 2010). 

                                                           
115 Sobre a importância dos Mechanics’ Institutes para o desenvolvimento do ensino técnico e profissional, nomeadamente em Inglaterra e nos 

países onde este modelo foi implementado, as opiniões são coincidentes em considerar este ter claramente contribuído para o desenvolvimento 

do conhecimento científico a uma dinâmica de progresso dele carente. Contudo, quanto, ao seu target definido – a classe operária –, as 
formulações divergem já, admitindo que tais concentraram as suas atenções noutros públicos, nomeadamente a pequena e média burguesia – 

negociantes, escriturários, capatazes, lojistas (Hudson, 1851; Shapin e Barnes, 1977; Kelly, 1992; Dolan, 2010; Sims, 2010; Walker, 2012). 
116 Pese embora as variações de sentido ocorridas ao longo do séc. XIX, o termo ‘mechanics’ encontrava-se comummente associado a artesãos 
e operários que construíam e cuidavam da manutenção de maquinaria indispensável ao processo produtivo (cf. Kelly, 1992; Mechanics’ 

Institutes of Victoria Inc. Disponível em: <http://home.vicnet.net.au/~mivic/history-of-mechanics-institutes.html> [acesso em: 27 jan. 2016]. 

http://home.vicnet.net.au/~mivic/history-of-mechanics-institutes.html
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Em 1804, Birkbeck mudar-se-ia para Londres. Porém, ao seu trabalho em Glasgow seria 

dada continuidade por um seu sucessor, o professor Andrew Ure, prosseguindo as aulas até ao 

ano de 1823. No entanto, e devido a alguns desentendimentos com os administradores desta 

instituição, seria criado o Glasgow Mechanics’ Institute, considerado o primeiro de raiz a ser 

estabelecido no Reino Unido, com Birkbeck a ser convidado para seu patrono. Logo no primeiro 

ano de funcionamento (1823) contava já esta instituição com 1000 inscritos e o seu sucesso 

depressa se espalharia pela Grã-Bretanha e respetiva zona de influência no mundo (Walker, 

2012). 

Entretanto em Londres, Birkbeck continuava o seu trabalho de instrução profissional da 

classe trabalhadora e em 1823 contribuiria para a criação do London Mechanics’ Institute, do 

qual seria eleito presidente (contando com o apoio, entre outros, de Jeremy Bentham), a que se 

seguiram Manchester e Leeds (1824); Liverpool, Derby, Birmingham, Bristol, Brighton, 

Portsmouth e Plymouth (1825); Reading, Exeter e Dover (1826), entre outros. Notícias sobre a 

criação de tais instituições, bem como dos trabalhos nestas produzidos, eram normalmente 

divulgadas na imprensa, a que a classe trabalhadora tinha acesso, nomeadamente através da 

edição semanal da revista Mechanics’ Magazine (Sims, 2010). 

Para a visibilidade de tal movimento não seria despiciendo, segundo Walker (2012), o 

contributo de cientistas, lecionando nestas instituições, de banqueiros, libertando verbas para o 

seu financiamento, e de empresários, que aproveitavam a oportunidade de beneficiar de 

funcionários mais experientes e qualificados, tendo esta associação de interesses, no seu 

conjunto, sido fundamental para o florescimento de estabelecimentos ligados a um tipo de 

ensino técnico e profissional117 que, naturalmente, viria a contribuir para que “the demand from 

industry for a better educated and technical workforce resulted in a strong base for the 

expansion of working class adult education through the mechanics’ institutes” (idem, n.p.).118 

Segundo Shapin e Barnes (1997), da componente curricular faziam parte disciplinas 

como química, mecânica, matemática, física, ciências naturais, sendo posteriormente, e 

consoante o público-aprendente, introduzidas, entre outras, artes performativas, línguas 

estrangeiras, desenho. Porém, e partindo do pressuposto que o mundo da ciência para os 

                                                           
117 Nestes se incluem Alexander Galloway, engenheiro e mecenas do London Mechanics’ Institute; George Stephenson, engenheiro de 

caminhos-de-ferro de Newcastle; Marc Brunel, engenheiro civil de Rotherhithe; Josiah Wedgwood, fabricante de cerâmica de Hanley; 
Benjamin Heywood, banqueiro de Manchester; Charles Hindley, fabricante de algodão de Ashton-under-Lyne (cf. Kelly, 1992). 
118 Mais aduz Walker (2012: n.p.), citando Royle (1989), que tais movimentos serviram um propósito de “help the more affluent to adjust to 

the changes taking place in England and ensured that the middle and upper classes were kept informed about the adjustments they needed to 
make to come to terms with the new industrial age”. A este respeito, cita a criação da Literary and Philosophical Society fundada em Manchester 

(1781), seguindo-se Birmingham (1789), Newcastle (1793) e Leeds (1819), as quais muito contribuíram para a conceção e desenvolvimento 

de MIs que se seguiram. A este propósito, e concordando também com Kelly (1992) – que defende que estas instituições serviram, não só de 
embrião ao estabelecimento de MIs, como muitas vezes eram mesmo assim designadas –, consideraremos, ao longo desta nossa abordagem, 

tais entidades, igualmente, como centros de qualificação de MI. 
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trabalhadores era constituído por factos e leis gerais e não por hipóteses ou construções teóricas 

rebuscadas “Those features of knowledge which exposed its theoretical and conjectural 

qualities, and hence weakened its credibility, were systematically eliminated. So were those 

which facilitated original speculative thinking” (p. 49), tal como a religião e a política. Destarte, 

se o seu mundo era simples, também o conhecimento a adquirir sê-lo-ia e do modo mais 

pragmático possível. Por conseguinte, o ensino deveria concentrar-se em “Actual things which 

could be seen and handled were preferred subjects of study – machines, chemical substances, 

geometrical diagrams” (p. 51) em detrimento de “algebraic variables and equations, 

metaphysical principles and unexemplified verbally expressed relationship” (idem). 

No seguimento de recomendações do professor Henry Brougham, colega de Birkbeck 

no London Mechanics’ Institute, defendendo que os trabalhadores criassem e gerissem 

instituições do género, visto acreditar ser esta a melhor forma de garantirem o sucesso de tais 

estabelecimentos, bem como da sua própria independência, em termos de adaptação às 

dinâmicas de mercado, declarava “A considerable number of workers themselves realised the 

employment advantages to be gained from being literate and acquiring new skills” (Sims, 

2010). Com efeito, refere Walker (2012), citando Purvis (1989), que, de facto, assim sucedeu, 

nomeadamente em Keighley (West Yorkshire) com o instituto local a ser fundado por vários 

elementos da classe operária – um marceneiro, um pintor, um alfaiate e um fabricante de pentes 

para tecelagem. 

Mais aduz Walker (2012), citando Tylecote (1930), que em Burnley (Lancashire) um 

grupo de trabalhadores pobres procurando criar uma biblioteca, conseguiu financiamento e 

orientação, mormente na sua fase de instalação, por parte de um comerciante de ferro, que ainda 

os auxiliou como secretário da instituição, e de um dono de uma loja de penhores, como 

consultor. Realçando, por fim, que, também em Morpeth (Northumberland) e Kendal 

(Cumbria), igual procedimento foi tido em conta, sendo criados MIs nestas cidades numa fase 

posterior à instalação de bibliotecas.  

Porém, nem todos partilhavam de tais convicções e avanços, sendo que, as preocupações 

da sociedade nesta matéria, com a Igreja à cabeça, fizeram-se, logo, sentir. A título de exemplo, 

e segundo Walker (2012), citando Lott (1935), George Holt, clérigo de Oadby (Leicestershire), 

opunha-se veementemente a tamanhos progressos, proferindo duras críticas ao trabalho destas 

instituições na instrução dos trabalhadores, pois, em sua opinião, “education should not be 

perverted into schools for the diffusion of infidel, republican and levelling principles” (n.p.). 

Por seu turno, o Annual Report de 1835, publicado pelo Leicester Institute, alinhando pelo 



Capítulo II A Educação e Formação de Adultos (em Contexto Prisional) 

 

 

 

128 

mesmo diapasão, referia que a maior parte da população desta cidade acreditava que “the 

working classes do not want learning… learning would make them discontented” (idem). 

Não obstante as críticas, o facto é que os MIs não pararam de crescer. Funcionando o 

seu ensino em regime pós-laboral, em 1841 contavam-se 300 e uma década depois tinham já 

ultrapassado o dobro (700). Nestes era promovida instrução primária, dirigida, não somente à 

classe operária adulta, como também a crianças. De igual modo continham bibliotecas, para 

uso dos trabalhadores, para apoio aos estudos, servindo, ainda, como alternativa para os seus 

tempos livres, procurando, sobretudo, mantê-los afastados de atividades noturnas, como o jogo 

e o álcool (Shapin e Barnes, 1977). 

Ao incutir-lhes um maior conhecimento sobre o mundo ao seu redor, o estudo das 

ciências permitir-lhes-ia a apreensão de regras e leis da natureza e, consequentemente, uma 

melhor compreensão das normas e relações que se estabeleciam no seio da própria sociedade, 

da moral, de comportamentos civilizados e de valores de cidadania inerentes, tendo em conta 

que “For industrial employers, and the bourgeoisie generally, the problem of managing the 

technology and economics of the industrialization process was paralleled by the equally 

significant problem of managing the behaviour of the labour force” (p. 37). 

Por volta de 1918, a grande maioria dos MIs, a partir dos quais se fundaram várias 

universidades e colégios,119 seriam substituídos por instituições dedicadas ao ensino técnico e 

profissional destinadas a alunos em idade pós-escolar, sendo que o seu efeito repercutir-se-ia 

no desenvolvimento da educação, a este nível, em Inglaterra e no mundo. Observa, a propósito, 

Walker (2012) que os “mechanics’ institutes did provide a firm foundation on which technical 

and vocational education was established by the beginning of the twentieth century and has 

continued to date” (n.p.).120 Ainda relativamente às suas bibliotecas, estas seriam, na sua 

maioria, entregues aos municípios, que as tornariam de acesso livre ao público (idem). 

Traçado o quadro britânico, e baseando-nos em Hudson (1851), atentaremos, de 

seguida, no processo de implantação destas instituições pelas suas (ex)possessões ultramarinas, 

para além de nos dirigirmos a idêntico cenário em alguns Estados europeus: 

 

i. Índia – com uma experiência inicial não muito bem-sucedida em Calcutá, em 1839, seguiu-

se Bombaim, em 1848, cujo sucesso excedeu as melhores expectativas dos seus criadores, 

                                                           
119 Referem-se, entre outros, o London Mechanics’ Institute (atual Birkbeck, University of London) e o Wath Mechanics’ Institute (atual Dearne 

Valley College). 
120 Refere Walker (2012) que os aprendentes eram alvo de exames por parte de instituições externas aos próprios estabelecimentos de ensino, 
nomeadamente em disciplinas da componente científica dos cursos. Cita, a título de exemplo, Government Science and Art Department South 

Kensington, a partir de 1853; Society of Arts for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, a partir de 1856. 
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sobretudo engenheiros e mecânicos que compunham a direção desta instituição. A sua 

característica mais marcante consistiu no facto de as aulas serem ministradas nos próprios 

locais de trabalho, como por exemplo, litografia e impressão nas instalações da tipografia 

do governo; trabalho do barro e minério em olarias e casas de fundição, situadas nas 

cercanias da cidade; e metalurgia nos estaleiros locais. Esta instituição possuía ainda uma 

biblioteca bem-apetrechada e sala de leitura para os seus utilizadores; 

ii. Austrália121 – com particular incidência na parte sul do país, a primeira instituição viria a 

ser criada na Tasmânia, nomeadamente em Hobart (1827), seguindo-se Sydney (1833), 

Newcastle (1835), Melbourne (1839) e Brisbane (1849). Com enfoque na instrução nas 

ciências, estes estabelecimentos, que se encontravam equipados com excelentes bibliotecas, 

cedo registaram enorme participação, principalmente por parte da classe trabalhadora; 

iii. Nova Zelândia – primeiramente instalado em Port Nicholson (1842) o MI local viria a 

mudar-se para a capital, Wellington, em 1850. Com 135 membros e um edifício, construído 

de raiz, viria a ser rebatizado de Wellington Athenaeum and Mechanics’ Institute, passando 

a albergar um museu e uma biblioteca, com uma compilação superior a 500 exemplares, 

realizando-se também, nesta, atividades letivas; 

iv. Canadá – instituídos nas províncias do Quebec (Montreal) e Ontário (Hamilton e Toronto), 

estes estabelecimentos promoviam exposições anuais sobre as mais recentes descobertas, 

para além de exemplos de boas práticas e do que de melhor se produzia a nível científico. 

As bibliotecas, aqui existentes, eram bem equipadas, contendo um acervo considerável em 

quantidade e qualidade. As administrações destas instituições procuravam instilar o gosto 

pelas ciências, como elemento-chave ao desenvolvimento das populações, bem patente, 

nomeadamente por todos quantos visitassem as suas exposições, promovendo palestras 

elucidativas sobre os mais avançados métodos ao serviço da agricultura, sobre o fabrico de 

novos bens e produtos e inovações técnicas; 

v. Estados Unidos – com vários exemplos de sucesso, que largamente ultrapassaram o conceito 

inicial provindo do velho continente, neste país a instrução nas ciências e nos ofícios 

encontrava-se, efetivamente, disponível para todos quantos destas quisessem beneficiar. 

Das condições apresentadas, referem-se a existência de laboratórios para ensaios 

experimentais; aulas gratuitas para as classes trabalhadoras, nas componentes técnico-

práticas dos vários mesteres, bem como em educação elementar, que lhes servia de suporte. 

                                                           
121 No Estado de Victoria, a partir de 1850, seriam criados, cerca de, 1000 estabelecimentos. Atualmente existem, cerca de, 562 ainda em 
funcionamento. Informação disponível em: <http://home.vicnet.net.au/~mivic/history-of-mechanics-institutes.html> [acesso em: 27 jan. 

2016]. 

http://home.vicnet.net.au/~mivic/history-of-mechanics-institutes.html
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A criação de bibliotecas correlacionadas com a vertente científico-cultural, como precioso 

auxiliar à instrução deste público-alvo, foi disso exemplo, sobretudo nas áreas científica, 

literária e comercial, tendo estas primeiramente surgido em Boston e Nova Iorque, por volta 

de 1820. De salientar que as associações, entretanto criadas e que as fomentavam, requeriam 

de seus subscritores uma pequena contribuição sob a forma de livros de história, biografias, 

viagens, descobertas científicas ou exemplares mais diretamente relacionados com a 

vertente económica, sendo que, no espaço de três anos, estas registavam já mais de mil 

volumes no seu espólio. Refira-se, ainda, que, abertas a qualquer utilizador e em várias áreas 

profissionais, tais associações estiveram na base da implantação dos MIs nos EUA. 

O surgimento do Franklin Institute of Pennsylvania, em 1826, com especial relevo para as 

«artes e ofícios mecânicos» é disso exemplo. Neste funcionava um sistema de ensino 

semanal e gratuito, que incidia, sobretudo, em quatro grandes áreas (ciências, química e 

mineralogia, arquitetura e mecânica), sendo dedicada uma noite por semana a palestras 

sobre as mais diversas temáticas. O seu corpo docente era composto por especialistas no 

ramo da engenharia, os quais, num jornal editado mensalmente por este instituto, iam dando 

conta dos progressos científicos alcançados. De igual modo, feiras ou exposições eram 

realizadas anualmente e os melhores trabalhos premiados. A sua biblioteca continha 36.000 

volumes e o seu museu obras científicas dignas de relevo, bem como importantes 

descobertas da natureza em exposição. 

Na mesma senda, o Maryland Institute (Baltimore), distinguia-se por possuir, entre outros, 

um local próprio onde procedia à acomodação dos seus inventos; de um laboratório para 

realização de experiências científicas; pela publicação de um jornal mensal, para além de 

um “weekly mechanical and scientific newspaper” (p. 218).  

Em suma, refira-se que, praticamente, todos os MIs dos EUA registaram um claro avanço 

relativamente aos seus congéneres europeus, sobretudo britânicos, pois num único conceito, 

acomodaram bibliotecas, museus, espaços para instrução da classe trabalhadora, publicação 

de jornais (científicos) e exposições; fomentaram a realização de feiras anuais, que geravam 

importantes proventos financeiros, quer para as instituições que as promoviam, quer para os 

inventores, que aqui expunham as suas criações, quer para comerciantes, que nestas viam 

uma excelente oportunidade para venderem os seus produtos; 

vi. Irlanda – não obstante os esforços envidados por especialistas britânicos em áreas técnicas 

indispensáveis à modernização da indústria desta ilha – refira-se o dinheiro investido pelo 

governo em atividades de instrução dos trabalhadores –, devido à feroz oposição, por parte 
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de alguns quadrantes da sociedade, nomeadamente de influentes políticos no panorama 

nacional, a vigência destes institutos acabou sendo efémera. Mesmo assim, e contrariando 

tal espírito, a classe média foi a que mais beneficiou da instrução profissional aqui 

promovida, em detrimento da classe operária, continuando esta a cingir-se, sobretudo à 

educação fomentada pela Igreja; 

vii. Alemanha – Com um sistema de ensino elementar, remontando a primórdios do séc. XVII, 

palestras públicas eram dirigidas à instrução das populações nos diversos Estados alemães, 

tomando estes em mãos a responsabilidade de dirigir, também, a instrução profissional na 

componente técnica de vários mesteres. Refira-se, a título de exemplo, o Bildungsverein de 

Hamburgo, criado em 1848, para servir a população trabalhadora, em regime pós-laboral, e 

que, em pouco tempo, contava já com 500 inscritos. No entanto, havendo-se tornado num 

espaço de difusão de ideias republicanas subversivas, seria encerrado pelas autoridades 

deste Estado; 

viii. Itália – dada a deplorável condição de analfabetismo em que se encontrava o povo italiano, 

mormente a população adulta, foi introduzido, em 1836, na cidade de Roma, o ensino pós-

laboral, de modo a combater tal problema.122 Dirigido, sobretudo, a jovens operários, este 

incidia em áreas como a leitura, escrita, aritmética e religião. Assim, e de um número inicial 

de duas escolas, depressa se ascenderia a oito, contando-se, em 1842, um total de mil 

pessoas que as frequentavam. Refira-se, porém, que tal iniciativa seria abandonada por volta 

de 1848, pouco tempo antes do início da unificação dos estados italianos, um período 

marcado por conflitos vários que lhe sucederam; 

ix. França – criado no decurso da revolução francesa, em 1794, o Conservatoire National des 

Arts et Métiers, localizado em Paris, era, em meados do séc. XIX, a única instituição que 

promovia instrução profissional neste país. Assemelhando-se ao conceito de ensino 

profissional inglês “in its object, but not in its origin” (p. 214) e a cargo de professores 

nomeados pelo Estado, processava-se este na área das ciências, sobretudo na química 

aplicada aos diferentes ofícios e indústrias, sendo as suas aulas frequentadas gratuitamente 

pela classe trabalhadora. 

 

                                                           
122 A responsabilidade pela sua introdução, segundo Hudson (1851), ficou a dever-se a uma iniciativa levada a cabo por dois cidadãos romanos, 

nomeadamente um advogado (Gigli) e um escultor de madeiras (Casoglio), os quais, perante o degradante cenário de pobreza e de 
analfabetismo verificado, sobretudo por entre as classes trabalhadoras na metrópole, ao ponto de “it has received the commiseration of Europe” 

(p. 215), decidiram implementar programas de instrução dirigidos a estas. Sobre os mesmos, refira-se que apesar da enorme aceitação inicial, 

seriam, de algum modo, descontinuados no período do Risorgimento (politicamente considerado de movimento de unificação que, ao longo 
do séc. XIX, visou agregar os diversos estados que constituíam a Península Itálica em uma única nação), dada a conflitualidade social que se 

lhe seguiu. 
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Continuando pela centúria de oitocentos, assistiremos, de seguida, às movimentações 

da educação de adultos, que, em Portugal, tal como nos restantes Estados europeus, se 

começavam a fazer sentir, visando no seu escopo as classes populares, sobretudo as classes 

trabalhadoras situadas junto das zonas urbanas do país, grosso modo, até então praticamente 

desconsideradas no acesso à instrução e à cultura. 

 

2. A Educação de Adultos em Portugal 

 

 No que concerne a temática da EA no nosso país, ancorados em Loureiro (2006, 2009) 

citando Silva (1990), começaremos por referir que, a nossa diacronia tomará em conta os dois 

últimos séculos, período temporal em que esta assumiu maior relevo nas sociedades 

contemporâneas, quer impulsionada pela criação dos primeiros sistemas escolares nacionais, 

quer pelo crescimento de movimentos de massas com origem no epicentro industrial, que a 

conduziram à realidade dos nossos dias. 

Num apontamento crítico, refere-nos, a respeito, Rodrigues (2010) que, ao longo deste 

período, a escola foi sendo utilizada como um veículo fundamental, sobretudo num processo 

de uniformização e disciplinação de uma camada da população no seio de uma sociedade 

‘hierarquicamente industrializada’, nomeadamente através do estabelecimento de normas e de 

instrumentos vinculativos a um “sistema diferente de racionalidade e de práticas sociais” (p. 

300). Consentânea com um estatuto de legitimação e de controlo social, continua esta autora 

aludindo ao facto de a instituição educativa, principalmente a escola de massas, não ter sido 

criada com o fito em adestrar competências a um mercado de trabalho destas carenciado, mas 

em ditar as ‘regras da casa’ a uma classe social em ascensão, relembrando-a que a pirâmide 

começava pela base, precisamente o lugar onde esta se situava.123 Contudo, somente após 

convencidos que, de facto, a educação das classes inferiores não colocava em causa a ordem 

social preestabelecida e à medida que se tornava, cada vez mais, evidente que o investimento 

financeiro na educação destas obtinha “um retorno imediato em produtividade e em pacificação 

social” (Fino, 2001: n.p.) é que o ensino de adultos começou a granjear apoios por entre a cúpula 

dominante. 

 Tal como vimos na secção anterior, durante o séc. XIX, em virtude das demandas dos 

mercados em rápido processo de expansão, com o desenvolvimento da mecanização industrial, 

                                                           
123 Como exemplo sintomático de tal posicionamento, trazemos à colação as palavras que Frederick Taylor, “inventor da organização científica 

do trabalho” (Paysant e Batty, 1999: 7), reiteradamente proferia aos seus operários: «Não se vos pede que pensem». 
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a exigir avultados investimentos financeiros, com a procura de matérias-primas e mercados, 

cada vez mais longínquos e com a organização científica dos processos produtivos e de 

especialização da mão de obra, verificou-se a necessidade generalizada de formação acelerada 

da classe operária, nomeadamente nas vertentes técnica e profissional. 

Com a oferta de programas de ensino pós-laboral, no final da centúria, tal movimento 

acabaria, segundo Rodrigues (2010), por assentar em duas correntes díspares na forma, mas 

complementares nos seus intentos, nomeadamente uma que “mantém o objetivo de educar o 

povo e que resulta no nascimento das universidades populares já no século XX; a outra corrente 

desenvolveu-se separadamente e centrou as suas atividades nas necessidades de formação dos 

adultos e da promoção profissional” (pp. 305-306). Com a ciência e a indústria caminhando 

lado a lado, sobrava para a educação o papel de expurgar o analfabetismo reinante e a 

possibilidade de vir a desempenhar um papel decisivo no processo de modernização e sucesso 

económico dos Estados (Mónica, 1973; Fino, 2001; Esteves, 2008; Pintassilgo, 2010; 

Rodrigues, 2010; Oliveira, 2013). 

 Em Portugal, já em pleno séc. XX, nomeadamente no período que se seguiu à 

instauração da I República, o reduzido índice de formação verificado na população constituía-

se como um travão às aspirações de uma ainda débil burguesia industrial, titubeando os seus 

primeiros passos no que concernia a introdução de uma mentalidade competitiva a nível interno, 

mas sobretudo no plano internacional. A escassez de operários qualificados era gritante e o que 

a indústria, de facto, necessitava era bem mais do que estes lhe conseguiam proporcionar. Sobre 

tal facto, menciona Rodrigues (2010) 

 

Em 1920, os dados apontam para uma percentagem de população alfabeta de idade igual ou superior a 

dez anos de 35% e, em 1930, esse valor sobe para os 40%. Aliás, a Inglaterra do século XVIII era uma 

sociedade com uma taxa de alfabetização muito elevada comparativamente a Portugal em 1930. (p. 310) 

 

 O atraso estrutural que o país evidenciava encontrava a sua explicação no défice de 

formação da sua população. Um ineficiente sistema escolar, até então alicerçado numa visão 

profundamente centralizada e catolizada do ensino, contrastava com a pujança patenteada por 

outros Estados na modernização do seu tecido industrial, assente na força do setor privado, que 

lhe conferia uma larga vantagem competitiva nos mercados, em comparação com a indústria 

portuguesa. 

Segundo Borges Grainha (1908), citado por Esteves (2008), as causas do atraso 

intelectual do país remontavam ao séc. XVI, uma vez que, até então, nos situávamos na 



Capítulo II A Educação e Formação de Adultos (em Contexto Prisional) 

 

 

 

134 

vanguarda da navegação marítima, da construção naval e da atividade comercial, para além do 

progresso nas ciências e nas letras, vindo todo este ideário de desenvolvimento a colapsar com 

a introdução da Inquisição (1536), condenando à fogueira gerações de cientistas e letrados e, 

em consequência, à ignorância o povo português. 

De facto, o intercâmbio cultural, literário, artístico, com os restantes países europeus, 

ver-se-ia mais dificultado, por uma, cada vez mais, atenta fiscalização de obras destes 

provenientes, para além da produção livreira nacional passar a ser mais rigorosamente 

controlada, bem como proibidas as leituras na corte. Refira-se, a título de exemplo, carecer a 

publicação de um qualquer livro de três licenças: a do Desembargo do Paço, a do Tribunal 

Ordinário e a do Santo Ofício, situação que se manteria até ao séc. XIX. 

A respeito do estado calamitoso em que se encontrava o país no início do séc. XX, 

perante o Senado da República, o senador Francisco de Pina Lopes, tomando o distrito de 

Castelo Branco como exemplo e a chaga do analfabetismo que neste ia grassando, desferia um 

violento ataque à Igreja e aos seus responsáveis: 

 

Ao dominarem completamente aquela região pobre, fanatizaram impunemente o povo laborioso e 

ingénuo, a quem obrigavam a mandar os filhos à igreja, em vez de os mandar para a escola. Assim, 

enquanto o analfabetismo crescia com uma lentidão que a todos devia encher de vergonha, a frequência 

às missas, sermões, novenas e outras cerimónias religiosas aumentava assustadoramente. (Diário do 

Senado da República, sessão n.º 19, de 27 de julho de 1915, citado por Esteves, 2008: 80) 

 

Numa mesma linha de pensamento, e recorrendo a Weber (2001), somos a referir que a 

questão da falta de mão de obra qualificada, no seio dos países católicos, emerge como 

explicação a uma natural predisposição para um tipo de formação mais voltado para os estudos 

humanísticos, do que propriamente para as áreas técnica e profissional, traduzindo-se numa 

reduzida participação em empresas capitalistas, quer ao nível do setor administrativo, quer 

produtivo. 

Concordando com tal asserção, refere Fino (2001) que “A nova ordem industrial 

precisava de um novo tipo de homem, equipado com aptidões que nem a família nem a igreja 

eram capazes, só por si, facultar” (n.p.). Uma vez mais, surgia a questão do pecado capital das 

sociedades, que Weber (2001) irá encontrar no ambiente religioso da família e do lar, como 

princípio inibidor do progresso de uns em detrimento do de outros, assumindo-se como fator 

de desequilíbrio social entre os cidadãos, levando este autor a concluir: 

 

Resta (…) observar o fato de os protestantes (…), quer como classe dirigente, quer como subordinada, 

tanto em maioria como em minoria, terem mostrado uma especial tendência para desenvolver o 
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racionalismo económico, fato que não pode ser observado entre os católicos em qualquer das situações 

citadas. A explicação principal de tais diferenças deve pois ser procurada no caráter intrínseco permanente 

de suas crenças religiosas, e não apenas em suas situações temporárias externas, históricas e políticas. (p. 

14) 

 

2.1. A Associação das Escolas Móveis pelo Método João de Deus 

 

Como afastar a influência religiosa do progresso da nação era a principal preocupação 

no seio de vários quadrantes da sociedade, nomeadamente por parte de governantes, agentes da 

sociedade civil, industriais e, obviamente, os trabalhadores que, perante um tal cenário 

relativamente aos seus congéneres europeus, se declaravam incapazes de responder 

assertivamente a uma mudança de rumo. De acordo com Rodrigues (2010), nas sociedades 

ocidentais europeias, sobretudo nas regiões protestantes, e nas norte-americanas, a distinção 

entre escolarizados e analfabetos era substancialmente reduzida, uma vez que, nestes territórios, 

a força da educação se exibia com maior vigor ao desenvolvimento económico, sentindo-se o 

analfabeto impelido a diminuir o fosso que o separava do acesso ao ensino, porquanto tinha 

consciência da importância que este poderia representar para a sua mobilidade social.  

Destarte, e partindo da sabedoria popular de que «a necessidade aguça o engenho» 

dirigentes, ativistas sindicais e operários mais qualificados, para além de procurarem ampliar o 

seu conhecimento, tentando conciliar as longas horas de trabalho diário, com a pouca oferta 

educativa disponível “empenhando-se em obter uma sólida preparação teórica, a fim de 

contraporem o seu saber ao conhecimento burguês ou religioso” (p. 308), dedicaram-se, 

também, a disseminá-lo por entre os seus colegas. Para tal desiderato, em muito contribuiu um 

movimento de base oriundo da sociedade civil designado de Associação das Escolas Móveis 

pelo Método João de Deus, fundado em 1882, por Casimiro Freire (Pintassilgo, 2010).124 

Com o intuito de combater o analfabetismo reinante na sociedade portuguesa e potenciar 

o desenvolvimento do país, sobrevivendo, segundo Esteves (2008), com base em financiamento 

privado, este movimento iria ocupar um espaço descurado pelo regime monárquico, 

aproveitando, simultaneamente, para difundir os seus ideais republicanos. Não se destinando, 

                                                           
124 Casimiro Freire (1843-1918), autodidata e republicano convicto, perante o estado de analfabetismo em que se encontrava a população 

portuguesa, escreveu n’O Século (1881) um artigo intitulado “A instrução do povo e a monarquia”, através do qual se insurgiu contra o que 
considerou de ‘incúria da realeza’ em enfrentar a praga que assolava o reino, propondo que fossem enviados professores pelo país, para 

ensinarem as pessoas a ler e a escrever (crianças e adultos), pelo método de João de Deus e da sua Cartilha Maternal (uma metodologia que, 

grosso modo, propunha a divisão silábica das palavras, sem separar a unidade gráfica da sonora, recorrendo ao preto/cinzento como estratégia 
de impressão, facilitando o ensino das sílabas dentro das próprias palavras e, por esta via, o registo alfabético num contexto lógico e com 

significado). Destarte, “Concebendo a aprendizagem da leitura na sequência da aprendizagem da linguagem oral, a análise e a síntese não são 

operações separadas, mas operações intrinsecamente ligadas (…) ao contrário do que acontece com a linguagem falada, a linguagem escrita 
tem especificidades que só a prática, sem reflexão, não consegue dominar.” (Associação de Jardins Escolas João de Deus). Disponível em: 

<http://www.joaodeus.com/associacao/associacao.asp> [acesso em: 1 fev. 2016]. 

http://www.joaodeus.com/associacao/associacao.asp
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apenas, à alfabetização de adultos, as suas escolas, que funcionavam em período noturno e 

dominical, dirigiam-se, também, a crianças e a adolescentes que não tinham tido acesso a uma 

instrução oficial,125 comportando dois tipos de classes: classe de analfabetos e classe de 

aperfeiçoamento. 

Assim, e com início em 1882, percorreria um tal movimento o continente, ilhas 

(Madeira e Açores), Brasil e África Portuguesa, num universo de 487 missões até 1921, ano em 

que realizaria a sua última (missão), tendo-se dirigido a um total de 28.656 alunos inscritos, 

sendo que 12.515 seriam aprovados no exame final (idem). Porém, e pese embora os resultados 

alcançados, segundo Pintassilgo (2010), citando Pereira (1998), esta instituição não se livraria 

de várias críticas, nomeadamente por parte de professores, que contestavam o processo de 

escolha dos docentes, visto não necessitarem de uma habilitação profissional para o exercício 

das suas funções; de alguns dos locais escolhidos, por se encontrarem próximos de escolas 

oficiais; da sua intencionalidade ideológica, como veículo dos ideais republicanos; pelo método 

de ensino utilizado, assente na Cartilha Maternal e suas discutíveis virtudes pedagógicas.126 

Refira-se, por fim, que, após a implantação da República, o ensino por via das escolas 

móveis não acabaria no esquecimento, pois a sua missão haveria de continuar em locais onde 

não fosse possível ao Estado criar uma escola fixa (Esteves, 2008). 

 

2.2. A I República e as Universidades Populares 

 

Procurando responder à necessidade de combater o enorme atraso educativo que 

Portugal evidenciava e cujas repercussões se faziam sentir no plano social, cultural, político, 

decorrentes das ideias revolucionárias de republicanos anarcossindicalistas e socialistas, surge 

no país um ‘movimento de educação popular’ com a missão de instruir a população 

trabalhadora, em concomitância com um objetivo de derrubar a monarquia e “destruir a posição 

hegemónica de uma ideologia clerical, reorganizar os espaços ideológicos existentes e criar 

outros, que se julgassem necessários” (Pita, 1989: 250), para além de objetivar, também, uma 

“secularização das instituições de ensino e dos meios geradores de opinião pública” (idem). Por 

                                                           
125 Pese embora de caráter obrigatório desde a Carta Constitucional de 1826, somente em 1835, pelo então Ministro dos Negócios do Reino, 

Rodrigo da Fonseca Magalhães, a quem se encontrava, também, cometida a pasta da Educação, é que viria a ser estabelecida a gratuitidade da 

escolaridade primária para todos os cidadãos maiores de sete anos, responsabilizando pais e entidades locais (câmaras, paróquias), 
relativamente aos que não cumprissem com a obrigatoriedade de frequência da escola. Todavia, e pese embora uma visão altruística de 

progresso e de bem-estar social emanada do legislador, a realidade viria a demonstrar que, somente em meados do século seguinte “se alcançaria 

estatisticamente a universalidade da escola primária no panorama nacional – a chamada escola de massas” (Rodrigues, 2010: 302). 
126 Com a implantação da República, em 1913, seriam criadas Escolas Móveis oficiais para adultos (Decreto n.º 70, de 12 de agosto de 1913), 

que, no entanto, acabariam extintas em 1930, pelo governo da Ditadura Militar (Pintassilgo, 2010; Silva, 2013). 
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conseguinte, visaram os cursos (noturnos) dirigidos a adultos, quer de educação elementar, quer 

de instrução em áreas do ensino técnico e secundário; realização de conferências; 

estabelecimento de bibliotecas; e publicação de edições populares; entre outras concretizações, 

responder aos anseios de uma camada da população, cuja vertente educativa, pelo menos a 

consignada no sistema nacional de ensino, há muito havia, por este, sido descurada (Bandeira, 

1994). 

Não sendo propriamente uma inovação, visto a sua preexistência, nomeadamente em 

França desde finais do séc. XIX (Pita, 1989; Bandeira, 1994; Pintassilgo, 2006b, 2009; Manso, 

2011), no caso português, com o objetivo de congregar em si as massas populares e de um 

desejo de emancipação social, irrompe, como uma das suas primeiras materializações, a 

Academia de Estudos Livres, em 1889, em Lisboa, definida a partir de 1904, como 

Universidade Popular (Pintassilgo, 2006a, 2009, 2010). Assegurando, entre outros, o ensino 

noturno através da Escola Marquês de Pombal, nesta entretanto integrada como secção, 

nomeadamente a educação de adultos em regime pós-laboral,127 a Academia dedicar-se-ia, 

também, à publicação de Anais da Academia de Estudos Livres – Universidade Popular (1912-

1916), contendo “artigos sobre temáticas e práticas educativas então consideradas relevantes 

ou inovadoras, tais como o combate ao analfabetismo, a educação moral, a higiene escolar, a 

educação física, a educação pela arte, as festas escolares e a formação de professores.” (2006a: 

84). Bem cientes da tarefa hercúlea a desempenhar pelas Universidades Populares, os dirigentes 

desta Academia, umbilicalmente associada a um espírito republicano e patriótico, concentrar-

se-ão na organização, entre outras, de atividades de ensino visando a educação continuada de 

adultos, e não, somente, a sua alfabetização ou a instrução dos mais jovens, nomeadamente até 

meados dos anos vinte, altura em que se extingue (Pintassilgo, 2010). 

Em 1912, inicia funções a Universidade Livre para a Educação Popular de Lisboa, ou 

simplesmente Universidade Livre de Lisboa, por proposta de Alexandre Ferreira (Pintassilgo, 

2006a, 2009, 2010).128 Com base no lema «A República fez o cidadão, faça a Universidade 

Livre o homem», parte esta da necessidade urgente de, segundo Pita (1989), citando o Relatório 

do Conselho Administrativo (1914), “banir da sociedade portuguesa três séculos de educação 

                                                           
127 Esta Academia providenciaria, igualmente, o ensino diurno dirigido a jovens na mesma escola e, neste âmbito, o periódico estudantil A 

Mocidade (1910-1911), destinado “à educação moral e cívica dos seus jovens alunos e contribuindo, igualmente, para o conhecimento das 

atividades aí desenvolvidas” (Pintassilgo, 2006a: 84, citando Nóvoa, 1993). 
128 Alexandre Ferreira (1877-1950) exerceu funções de vereador da Câmara Municipal de Lisboa (1917, 1923-25 e 1926-28), de deputado 

(1925-26), para além de ter sido um fervoroso apoiante de instituições sociais, artísticas, culturais, de educação popular, solidariedade social 

(Academia de Amadores de Música, Lisboa Ginásio Clube, Inválidos do Comércio). Participou, também, na criação da Universidade Livre 
(1911) e na organização do Congresso Nacional de Educação Popular, que se realizou em 1922. Maçon assumido, notabilizar-se-ia, de igual 

modo, como publicista (cf. Pita, 1989, p. 252, nota n.º 1). 
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jesuítica, de superstição e fanatismo que nos deu a inércia mental” (p. 252), para além de visar, 

no seu âmago, “«criar espíritos justos e livres», despertar «sentimentos humanos, no amor à 

humanidade e à justiça, e os sentimentos sociais de liberdade, da igualdade e do direito»” 

(idem). 

Pretendia-se, assim, recriar na realidade portuguesa, pese embora ingenuamente e com 

mais de um século de atraso, um ideário de Revolução Francesa que há muito deixara de ser 

compaginável com um mundo inversamente transfigurado e às portas da sua I Grande Guerra,129 

pois o “nacionalismo em que se inspirava o liberalismo oitocentista estava ultrapassado” 

(Mesquita, 2001: 194). Com esta instituição a desenvolver a sua atividade regular até ao ano de 

1930 (Pintassilgo, 2010), refere Pita (1989) ter sido objetivo dos republicanos incidir nas 

mentes populares uma visão de modernização e de bem-estar social, assente num processo de 

reconfiguração nacional “tarefa tanto mais imperiosa quanto os indivíduos forem menos 

instruídos ou, por outras palavras, mais permeáveis à sedução da boémia, ao apelo do álcool, 

ao vício da prostituição; mais sujeitos, em suma, às armadilhas várias da improdutividade” (p. 

253). 

As Universidades Livres e Populares cedo se assumiram como associações dedicadas à 

educação e à divulgação científica e cultural das massas, sobretudo do proletariado urbano, por 

norma “mais instruído que o rural” (Mesquita, 2001: 189), não deixando, contudo, de abrir as 

suas portas a todos quantos as procurassem, sem a preocupação de atribuição de diplomas, visto 

o objetivo não residir na primazia de uns face à restante camada da população, mas, “para assim, 

após se transformarem a si mesmos, poderem transformar o meio que os rodeava” (Manso, 

2011: 24). 

Refere, por isso, Mesquita (2001) que, tendo emergido como referência a um processo 

de instrução, que se pretendia à escala nacional, em contraponto a um ensino estatal e 

conservador, tal como o encarnado, nomeadamente pela Universidade de Coimbra, estas 

instituições assentavam a sua prática, sobretudo, na inovação de recursos e abordagens 

educativas “através de cursos livres, de conferências públicas, aconselhamento de leituras, 

visitas de estudo a museus e exposições de arte, concertos, excursões a locais históricos ou a 

certas unidades de produção fabril” (p. 189). Fiéis a um suporte ideológico e respaldadas numa 

‘despretensiosa’ ação educativa, não descuravam uma potencial base de apoio eleitoral, 

visando, em simultâneo e à partida, a eliminação de qualquer movimento monárquico 

contrarrevolucionário. 

                                                           
129 Pouco tempo depois, designadamente em março de 1916, Portugal faria, igualmente, parte das nações beligerantes. 
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Do plano de estudos da Universidade Livre de Lisboa, tornado público em 1911 e cuja 

orientação competiu a um conjunto de distintos maçons,130 faziam parte as ciências 

matemáticas, sociais, físico-química, biologia, para além da história universal, da economia 

europeia, da colonização, do direito e da educação (Mesquita, 2001). No ano seguinte, entre os 

meses de janeiro e julho, para além de cursos fixos, nesta decorreram conferências e palestras 

proferidas por intelectuais e académicos de renome, num total de dezassete lições (Pita, 1989). 

Já no plano de estudos de 1913/14, faziam parte cursos práticos em literatura, francês, inglês, 

matemática, desenho, caligrafia, taquigrafia, dactilografia, escrituração e modelagem, 

contabilizando um total de mais de 600 inscritos (idem). De acordo com Paço (2010), citando 

Fernandes (1993), no ano letivo de 1914-15 constavam cursos em áreas como a literatura, 

modelagem, álgebra, francês, inglês, alemão, ciências naturais, química, matemática elementar, 

matemática comercial, desenho, geografia, caligrafia, taquigrafia, dactilografia e escrituração 

comercial, num total de 828 inscrições. A sua procura provinha dos mais variados quadrantes 

profissionais, nomeadamente empregados do comércio, empregados de escritório, domésticas, 

entre outros.131 

Recuando a 1912, refira-se ainda que, por iniciativa de uma importante associação 

cultural e literária criada no Porto, denominada de Renascença Portuguesa, tal como 

impulsionada por alguns dos seus mais ilustres apoiantes, nomeadamente Jaime Cortesão, 

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes, seriam criadas, até ao ano seguinte (1913), as 

Universidades Populares do Porto, Coimbra, Póvoa de Varzim e Vila Real (Pintassilgo, 2006b, 

2009, 2010).132 Com base num objetivo de instrução do povo e no cumprimento de um ideal 

progressista republicano, visando, na sua essência, a promoção da cultura nacional, quer pelo 

estabelecimento de universidades populares, quer pela criação de bibliotecas, quer, ainda, pelo 

fomento de atividades de leitura, procedeu esta associação à tradução de clássicos da literatura 

mundial e respetiva publicação, para além de obras portuguesas “em edições resumidas, 

compactadas ou integrais, mas a um preço acessível senão mesmo quase simbólico” (Mesquita, 

2001: 192), entre outras ações, que visaram o combate ao atraso cultural reinante, sobretudo 

entre a classe operária.133 

                                                           
130 Entre os quais se salientam, José de Castro, António Joaquim Ribeiro, Adelino Furtado, João de Barros, Damásio Ribeiro, Simões Raposo, 

Ernesto de Vasconcelos, João Teixeira Simões e Carneiro de Moura – grupo presidido por Sebastião Magalhães Lima (cf. Mesquita, 2001, p. 
190). 
131 Do seu corpo docente faziam parte Câmara Reis, António Ferrão, Albino Vieira da Rocha, João de Barros, Rodrigo de Castro, Antero 

Seabra, Alfredo Appell, Manuel de Vasconcellos, Bernardo Vila Nova, Paulo Dálannoy, Teófilo Braga, Faria de Vasconcelos, Luciano Ribeiro, 
António Maria Pires, António Sérgio (Paço, 2010, citando Fernandes, 1993). 
132 Outras instituições se seguiram, nomeadamente Braga, Aveiro, Setúbal, Faro (Mesquita, 2001). 
133 Procederia, ainda, esta associação à edição, em livros de bolso, de centenas de autores nacionais e estrangeiros, sendo que “Muitas dessas 
obras são atualmente procuradas nos alfarrabistas como verdadeiras preciosidades de um movimento de educação popular que ainda hoje causa 

admiração e certa perplexidade, devido à escassez de meios com que foi erigido” (Mesquita, 2001: 192).  
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Da sua oferta educativa faziam também parte palestras e colóquios, em regime noturno, 

visando o alargamento do conhecimento científico, nomeadamente em áreas como a biologia, 

botânica, física e química. No campo das ciências sociais e das humanidades, foram organizadas 

sessões sobre literatura, história, filosofia, com enquadramento das respetivas correntes e 

pensadores. Ainda como complemento, e a título de programa escolar supletivo, foram 

lecionados cursos práticos, sujeitos a matrícula e frequência, em português, inglês, alemão, 

russo, ortografia, ciências, história de Portugal e história da literatura portuguesa, contas para o 

comércio, escrituração comercial, direito comercial, desenho, modelação em barro, trabalhos 

manuais educativos, música (Bandeira, 1994). 

Como publicação oficial deste movimento surge a revista literária e artística, A Águia, 

criada, precisamente, em 1912 (Santos, 1990; Pintassilgo, 2006b, citando Samuel, 1990), 

extinguindo-se em 1932, já no dealbar do Estado Novo. Ademais, a partir de uma iniciativa de 

Jaime Cortesão, a quem o enfoque desta revista se afigurava como insuficiente, perante a 

urgência do debate sobre os principais problemas da nação (Pita, 1989), surgiria uma outra, A 

Vida Portuguesa, que, entre os anos de 1912-1915,134 se ocuparia, sobretudo, de questões em 

torno da educação, nomeadamente contendo planos de estudos ministrados nestas instituições, 

e que desempenhou, segundo Manso (2011), um “papel determinante para a educação de 

amplas camadas de indivíduos mais velhos e já enquadrados no tecido produtivo do país” (p. 

23).135 

Refere-nos Pintassilgo (2009, 2010) que, uma das instituições que mais apoios e 

participação granjeou entre o operariado foi a Universidade Popular Portuguesa, criada em 

1919, designadamente no espaço da Cooperativa A Padaria do Povo, em Lisboa. Fazendo, 

vários dos seus elementos, parte da elite intelectual da época, entre os quais se contavam alguns 

dissidentes da Renascença Portuguesa, António Sérgio, Raul Proença e Jaime Cortesão – que 

virão a constituir o grupo Seara Nova,136 prestando um contributo, igualmente, relevante na 

                                                           
134 O último número de A Vida Portuguesa (n.º 39) seria publicado em novembro de 1915. 
135 Defendendo ‘a sua dama’, em contraponto às Universidades Livres, e suas extensões, com honorários dos professores a serem suportados 
pelo Estado, afirmava, Jaime Cortesão, que estas, face ao público que as procurava, se deveriam dedicar a um tipo de instrução superior, 

enquanto as Universidades Populares cumpririam a verdadeira essência de educação das classes populares, independentemente do grau de 

ensino a ministrar e seus destinatários, objetivo para o qual tinham sido criadas (Pintassilgo, 2006b). No entanto, e apesar de tão nobres 
intenções, também estas haveriam de se desviar do seu público-alvo, passando a contar com maior procura, por parte “de pessoas oriundas das 

«classes médias» – professores, estudantes, comerciantes, militares, empregados de comércio, etc. – segundo anota o próprio Cortesão. A 

razão, acrescenta, é que falta ao nosso operariado «uma preparação primária geral» que lhe permita tirar proveito das conferências e cursos da 
Universidade Popular do Porto. Esse facto não retira o «carácter popular» à instituição, pois esses grupos não só fazem parte do povo (…) 

como «necessitam de instrução e de educação».” (Pintassilgo, 2006b: 9, citando Cortesão, 1913). 
136 ‘Seara Nova’, nome de uma revista criada em Lisboa, em 1921, por iniciativa de Raul Proença e de um grupo de intelectuais da época, que 
tinha por base uma visão doutrinária e crítica do sistema e que se regia, sobretudo, por uma finalidade pedagógica e política, para além de uma 

pretensão em contribuir para uma maior aproximação do escol da sociedade à realidade do povo e do país. Sobre a importância desta revista, 

no panorama nacional do século passado, sobretudo no período da ditadura, refere Pita (2001): “[A] Seara Nova desenvolveu, desde a sua 
fundação em 1921 até ao final da década de setenta, um excecional trabalho cívico, cultural e pedagógico centrado na necessidade de 

(re)descoberta do elemento social da democracia, na definição da verdadeira identidade das elites intelectuais, na atualização de soluções para 
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criação da Universidade Popular Portuguesa (Bandeira, 1994) –,137 a estes juntar-se-ão 

“professores do ensino técnico, liceal e superior, outros funcionários públicos (…) comerciantes 

e alguns operários” (p. 24), os quais, não obstante, constantemente colocados entre a parede do 

dever público e a espada do regime, conseguirão fazer com que esta instituição resista até 

meados do séc. XX (Mesquita, 2001), altura em que, “atendendo a que as actuais condições de 

vida não permitem que se realizem os objectivos para que a Universidade Popular Portuguesa 

foi criada” (Bandeira, 1994: 24, citando Sampaio, 1981), os seus responsáveis virão propor a 

sua dissolução, em 1950.  

Para o cumprimento das suas funções, a Universidade Popular Portuguesa dispunha de 

financiamento próprio, pese embora escasso, proveniente de quotizações dos seus associados, 

de doações, ofertas, bem como de um subsídio estatal mensal, tendo mesmo sido declarada 

instituição de utilidade pública (Decreto n.º 5781, de 10 de maio, de 1919), sendo, nesta matéria, 

de realçar o contributo de um dos seus principais mentores, António Augusto Ferreira de 

Macedo,138 bem como dos restantes membros dirigentes, na realização de várias iniciativas 

tendentes à educação do povo:139 

                                                           
os problemas estruturais da sociedade portuguesa, cujo diagnóstico sistemático não foi das suas menores preocupações. Foi um lugar de síntese 
de diferentes preocupações e foi-o, pode dizer-se, desde o início, como poderemos concluir do notável grupo que lhe dá origem e que uma 

célebre fotografia imortalizou: do ativo militante republicano Jaime Cortesão, futuro grande historiador com participação determinante no 

esgotado movimento da Renascença Portuguesa e da revista A Águia, ao politicamente discreto, mas presente, Raul Brandão, à escuta das 

grandes vozes de mistérios e fantasmas; do romancista Aquilino Ribeiro, revolucionário de armas na mão, cujo exílio parisiense integrara em 

correntes avançadas da literatura, das artes e do pensamento, ao filósofo Raul Proença, sem esquecer Teixeira de Vasconcelos e Câmara Reis 

(…) Porém, não é simplesmente de uma revista que se trata. Uma publicação chamada Seara Nova pretendeu ser, desde 15 de outubro de 1921, 
quando apareceu, um elemento visível de um profundo movimento de revitalizações, em que a elite política e a elite intelectual se encontravam 

e em ambas, mas afinal uma só, pretendiam alimentar-se da seiva popular tanto quanto dar uma direção consciente à espontaneidade de vontades 

por vezes contraditória. Não admira, por isso, que a Seara Nova se desdobrasse, para ser ela própria, em movimento político autónomo embora 
não partido, em chancela editorial com um catálogo diversificado (poesia, ficção histórica, política, divulgação), em opinião esclarecida 

livremente assumida pelos seus membros. Não admira, em suma, que tudo isto pudesse resumir-se na ideia de um espírito seareiro, ao qual se 
sentirão igualmente vinculados um modo peculiar de fazer jornalismo, um estilo de ilustração e de caricatura ou um exercício permanente de 

ensaio e de crítica.” Trecho de artigo disponível em: <http://www.searanova.publ.pt/pt/static/menu/97/Hist%C3%B3ria.htm> [acesso em: 8 

fev. 2016]. 
137 Várias figuras de renome colaborariam como docentes nesta instituição, a saber: Vieira de Almeida, professor de história e filosofia da 

Faculdade de Letras; João do Couto, historiador e crítico de Arte; Armando Lucena, pintor e professor do ensino técnico; Ferreira de Mira, 

médico, professor universitário e político; Júlio Vilhena, Barbosa Sueiro e Adelino Costa, médicos e professores universitários; Bettencourt 
Ferreira, professor da Faculdade de Ciências; Manuel Maria Coelho, oficial do exército, elemento interveniente no 31 de Janeiro, depois 

governador de Angola; Brito Camacho, médico e político republicano conservador; Ramada Curto, dramaturgo e político socialista; Ferreira 

de Simas, membro do partido republicano, ministro e professor do Instituto de Odivelas; Sobral de Campos, advogado e defensor jurídico da 
CGT; Perpétuo Cruz, economista; Campos Lima, advogado, jornalista e editor anarquista; Nogueira de Brito, crítico de Arte e anarquista; 

Viana da Mota e Freitas Branco, músicos. Quanto às mulheres, surgiam: Adelaide Cabete, Maria O’Neil e Vitória Pais, do movimento 

feminista; Ema Romero Câmara Reis, musicóloga e pianista; Maria de Jesus Conceição Silva, pintora miniaturista e diretora da Associação 
Jardins-Escolas João de Deus. Finalmente, alguns estudantes, como Bento de Jesus Caraça, e quase todos os elementos associados à Seara 

Nova, nomeadamente Augusto Casimiro, Peres Trancoso, Jaime Cortesão, Mário de Castro (cf. Bandeira, 1994). 
138 Ferreira de Macedo (1887-1959), licenciado em Ciências Matemáticas pela Universidade de Lisboa, foi professor liceal e do ensino técnico, 
para além de um dos fundadores da Universidade Popular Portuguesa (1919) e revista Seara Nova (1921), na qual, também, colaborou. Da 

geração de António Sérgio, Jaime Cortesão e Raul Proença integrou, também, o ‘Grupo da Biblioteca Nacional’ entre os anos de 1921 e 1927, 

onde desempenhou funções de chefe dos serviços administrativos. Em outubro de 1927 entra como assistente no Instituto Superior Técnico, 
acedendo ao lugar de catedrático em 1943. Neste lecionará a cadeira de matemáticas gerais e, posteriormente, integrará a Sociedade Portuguesa 

de Matemática. Pedagogo e divulgador foi um entusiasta, com Bento de Jesus Caraça, do movimento cultural de massas da Universidade 

Popular Portuguesa, designadamente na luta pela modernização dos métodos de ensino e de formação de professores. Distinguiu-se pela sua 
intervenção política no Movimento da Unidade Democrática, contra a ditadura, em 1945/46, o que lhe valeu a animosidade do regime e o 

afastamento da cátedra em 1947. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em: <http://purl.pt/13858/1/geneses/1/3-084.html> 

[acesso em: 7 fev. 2016], (adaptado). 
139 Segundo Bandeira (1994) a inexistência de dados quanto ao número de participantes deve-se ao facto de a sua contabilização não ser uma 

prática comum destas iniciativas. 

http://www.searanova.publ.pt/pt/static/menu/97/Hist%C3%B3ria.htm
http://purl.pt/13858/1/geneses/1/3-084.html
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i. organização de conferências temáticas; 

ii. estabelecimento de uma biblioteca, na sede da instituição, bem como de várias (bibliotecas) 

móveis dirigidas às restantes secções (pelo menos 10 secções desta Universidade foram 

abertas em sedes de sindicatos operários),140 nas quais eram organizadas sessões de leitura 

(para adultos e para crianças), de teatro e de música; 

iii. conceção de uma sala de cinema para visionamento de filmes, com intuito educativo, 

recreativo-instrutivo e moralizador; 

iv. criação de um laboratório de psicologia experimental; 

v. lançamento e publicação do informativo Educação Popular, entre 1921/22, como órgão 

oficial desta instituição, destinado que estava à discussão de temáticas de cariz cívico, 

pedagógico, moral e educativo, no qual colaborariam os seus mais altos dignatários. 

 

Após a sua extinção em 1950, o seu património, um considerável espólio jornalístico e 

bibliográfico, seria doado à sociedade A Voz do Operário (Bandeira, 1994; Mesquita, 2001; 

Pintassilgo, 2010), em número superior a 10.000 volumes. De acordo com Bandeira (1994), ao 

longo de, cerca de, três décadas de vigência desta instituição, entrecortadas por períodos de 

menor fulgor (dada a crónica falta de recursos financeiros), pela censura e perseguição política 

aos seus membros (não concedendo grandes veleidades à sua ação instrutiva), centenas de 

conferências foram, mesmo assim, realizadas, respeitando as mais diversas áreas do saber e de 

interesse dos participantes, e das quais se destacam: astronomia; física; química; mineralogia; 

geologia; botânica; zoologia; biologia; antropologia; etnografia; sociologia; psicologia; 

economia; direito; arqueologia; arquitetura; anatomia; fisiologia; belas-artes, música, teatro; 

literatura; educação física; doenças e medicamentos; higiene geral; alcoolismo e tabagismo; 

tuberculose; puericultura; matérias-primas; organização científica do trabalho; taylorismo; 

comércio; indústria; agricultura; educação cívica, educação dos pais e educação feminina (cf. 

p. 153). De igual modo, foram, também, realizados cursos práticos, nomeadamente de educação 

para a vida; iniciação cultural; iniciação de microbiologia; iniciação de matemática; iniciação 

de química; iniciação de latim; economia política; história da civilização (cf. p. 155). 

Concluindo esta temática, somos a concordar com Pintassilgo (2010) quando defende 

que as Universidades Populares procuraram contribuir para a transformação da sociedade 

portuguesa, proporcionando um sistema de educação acessível às classes populares, sobretudo 

                                                           
140 Entre estes destacam-se os Sindicatos dos Caixeiros, do Pessoal do Arsenal do Exército, dos Metalúrgicos, da Construção Civil, dos 

Chapeleiros, para além de secções criadas no Barreiro e em Setúbal (Bandeira, 1994, cf. p. 157). 
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para o operariado, objetivando tornar a cultura, até então um privilégio das elites, acessível a 

todos, integrando o povo, por via da instrução, num ideário nacional de progresso cultural, 

social, económico, político, e comprometendo-o com o processo de tomada de decisões, 

nomeadamente as respeitantes aos destinos do país. Todavia, e pese embora as louváveis 

intenções do escol intelectual à época, a verdade é que o dito povo, vivia, ainda, arredado das 

mais modernas tendências dos tempos e, por isso, a instrução assustava-o, da mesma forma que 

era aterradora a ideia de uma classe popular instruída. Salazar sabia-o. E, por isso, a 

aprofundaria. Tal como veremos. 

 

2.3. Panorama educativo no Estado Novo – breve crónica 

 

 Antes de nos debruçarmos sobre este ponto, começamos por referir que, no espaço a 

dedicar à temática da educação de adultos, teremos em mente que a concernente factologia 

histórica se assume como manifestamente incipiente, quando comparada com o período 

cronológico em que vigorou o Estado Novo (Badalo, 2012; Gomes, 2012; Delgado, 2014), com 

uma ressalva, porém, para o Plano de Educação Popular (1952-1956), mormente da 

“Campanha Nacional de Educação de Adultos”, neste inscrita, que se saldou como uma 

autêntica «pedrada no charco» do regime nesta matéria. Com efeito, e se no primeiro quartel 

do século passado, nomeadamente durante o período da I República podemos considerar que 

as experiências de promoção do ensino dirigido a uma determinada camada da população 

portuguesa se caracterizaram pelo seu caráter não escolarizado e por uma efetiva participação 

da sociedade civil, já no período da ditadura, estas verificar-se-ão, quase somente, no plano 

formal, dependendo de financiamento e sob apertado controlo político do Estado. 

Destarte, e dando corpo a um sucinto introito histórico, somos a referir que, para o 

desenlace da primária República, em larga escala contribuiu uma persistente inabilidade 

política dos seus responsáveis, causadora de instabilidade parlamentar e governativa, tal como 

subsidiária de intermináveis questiúnculas político-partidárias que membros do governo, 

deputados e demais agentes não se coibiam de fomentar. Denotando a população em geral, e os 

próprios intelectuais republicanos em particular, a turbulência de um sistema há muito 

desacreditado, o golpe militar de 1926, liderado pelo general Gomes da Costa, para além de 

desejado, acabou satisfatoriamente acolhido por um país, politicamente ingovernável e a 

atravessar uma das mais graves crises económico-financeiras da sua história (Ministério da 
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Educação de Portugal y Organización de Estados Iberoamericanos, 2003; Igreja, 2004; Martins, 

2009). 

A História repetir-se-ia e ao Putsch de 1926 seguiu-se um regime de Ditadura Militar, 

também ele caracterizado por um período de enorme instabilidade social, com medidas 

repressivas dos direitos dos cidadãos sob a forma de restrições à liberdade de imprensa, prisões 

políticas e deportações. Fruto das circunstâncias, será, pois, num cenário de incertezas que se 

revelará a Portugal e ao Mundo um professor catedrático de economia e finanças da 

Universidade de Coimbra, escolhido para chefiar a pasta das Finanças de um Estado em estado 

de pré-bancarrota, corria o ano de 1928 (Fernandes, 2007).141 Com a condição de supervisionar 

o orçamento de todos os ministérios do governo e com direito de veto sobre qualquer aumento 

de despesa proposto, aceitou Salazar tomar em mãos a responsabilidade do cargo, 

responsabilidade essa que, segundo o próprio, “(…) representa para mim tão grande sacrifício 

que por favor ou amabilidade não o faria a ninguém” (Fernandes, 2007: 70, citando Salazar, 

1935). Por via de um profundo e doloroso ajustamento implementado, em 1929, e pela primeira 

vez, em pelo menos década e meia, apresentaria Portugal um saldo positivo nas suas contas 

públicas (Igreja, 2004). O «Salvador da Pátria», epíteto, pelo qual, ficaria conhecido (Igreja, 

2004; Fernandes, 2007), granjeando-lhe fama, entre os seus apoiantes, e respeito, dos seus 

adversários, daria início a uma autêntica ascensão meteórica a nível político e governativo, 

culminando, em 1933, com a presidência do Conselho de Ministros, cargo que ocuparia até 

1968, altura em que, por motivos de saúde, seria substituído no poder por Marcello Caetano. 

A partir de então, começaria Salazar a ideologizar o seu regime, com evidentes 

repercussões no campo da educação (Mónica, 1973; Nóvoa, 1995; Ministério da Educação de 

Portugal y Organización de Estados Iberoamericanos, 2003; Igreja, 2004; Badalo, 2012; 

Delgado, 2014), desprezando os partidos, o sufrágio universal e o parlamentarismo, pois não 

concebia a igualdade política de direitos como bem tangível aos cidadãos, tal como a comando 

de vontades individuais. Na sua conceção holística de nação, valores como obediência, 

disciplina e hierarquia assumir-se-iam naturalmente perante a sociedade e serviriam como 

princípios reguladores da moral das pessoas. Ao tríptico «Deus, Pátria, Família» juntar-lhe-ia 

uma noção de progresso assente, fundamentalmente, em dois vetores, a partir dos quais 

assentariam os pilares das políticas interna e externa do país rumo ao sucesso (cf. Teodoro, 

1999, citando Rosas, 1989, 1994): 

                                                           
141 Refira-se, contudo, que Salazar havia já tido uma breve passagem num anterior governo, liderado pelo comandante Mendes Cabeçadas, 

após o golpe militar de 1926. 
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a) setor primário (em detrimento da tão necessária modernização industrial), visando a 

produção de bens fundamentais ao dia a dia das populações, mas, sobretudo, o de assegurar 

a fixação das pessoas nas suas povoações, mormente no interior do país (combatendo a sua 

desertificação) e impedindo a ocorrência de fluxos migratórios, em busca de melhores 

condições de vida, numa primeira fase para o litoral e, de seguida, para o estrangeiro; 

b) visão imperialista, dirigida às colónias além-mar que assegurariam as matérias primas 

necessárias ao desenvolvimento do comércio colonial e alavancariam a economia nacional, 

afirmando Portugal como Estado orgulhosamente so(berano) perante o mundo. 

 

Como principais medidas, que nortearão a sua governance e que concretizarão na prática 

o início de um sustentáculo duradouro do regime, serão tomadas, ainda na década de 30, entre 

outras, as seguintes (cf. Torgal e Homem, 1982; Igreja, 2004): 

 

i. publicação do Acto Colonial (Decreto n.º 18570, de 8 de julho de 1930), que autorizava, no 

âmbito de um passado histórico, a assunção de Portugal como nação imperialista, 

permitindo-lhe livremente possuir, civilizar e colonizar os seus domínios ultramarinos (art.º 

2.º); 

ii. criação do partido único – União Nacional142 (pese embora não considerado por Salazar 

como partido, mas como associação cívico-política nacional), os seus estatutos serão 

aprovados pelo Decreto n.º 21608, de 20 de agosto de 1932; 

iii. aprovação da nova Constituição, que entra em vigor a 11 de abril de 1933 (data da 

publicação em Diário do Governo da ata de apuramento final dos resultados do seu 

plebiscito, ocorrido em 19 de março do mesmo ano), e que marca, oficialmente, o início do 

Estado Novo; 

iv. Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (Decreto-Lei n.º 22992, de 29 de agosto de 1933), 

contendo como principais atribuições a vigilância das fronteiras, o controlo de estrangeiros, 

a fiscalização da emigração e a segurança do Estado (em 1945 daria lugar à PIDE); 

v. Estatuto do Trabalho Nacional (Decreto-Lei n.º 23048, de 23 de setembro de 1933), o qual, 

conjuntamente com demais legislação atinente a associações sindicais, previdência social, 

casas do povo, de pescadores, da lavoura e grémios, consagrava a implementação do sistema 

corporativo em Portugal; 

                                                           
142 Seria redenominado de Ação Nacional Popular, aquando da realização do V Congresso da União Nacional, em 1970, já com Marcello 

Caetano como líder do governo. 
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vi. Secretariado de Propaganda Nacional (Decreto-Lei n.º 23054, de 25 de setembro de 1933) 

desempenhou papel ativo na divulgação de um ideal nacionalista, na padronização da 

cultura e das artes do regime, respaldado na atuação dos serviços de censura (em 1945 

suceder-lhe-ia o Secretariado Nacional de Informação); 

vii. organizações paramilitares, tais como a Mocidade Portuguesa (Decreto-Lei n.º 26611, de 

19 de maio de 1936, vocacionada para educar as crianças e os jovens na devoção à pátria, 

no sentido da ordem, no gosto pela disciplina, no culto dos deveres morais, cívicos e 

militares) e a Legião Portuguesa (Decreto-Lei n.º 27058, de 30 de setembro de 1936), 

dirigindo-se a uma franja adulta da população, com o objetivo de defender o património 

espiritual do Estado e combater as ameaças comunista e anarquista; 

viii. assinatura da Concordata,143 a qual, após um longo e duro processo negocial com a Santa 

Sé, viria a culminar num acordo rubricado a 7 de maio de 1940, permitindo à Igreja 

recuperar privilégios que lhe haviam sido retirados aquando da implantação da I República 

(1910), conjuntamente com a nacionalização dos seus bens, por força da aplicação da Lei 

da Separação do Estado das Igrejas,144 de 1911, e que conduziu a um corte de relações 

diplomáticas com Portugal. Após o golpe de estado de 1926 e a subida de Salazar ao poder 

seria declarado o armistício entre Portugal e o Vaticano. Com ambos os lados a necessitaram 

de um compromisso que servisse as partes – o Estado Novo porque, com o beneplácito da 

Igreja, via nesta um poderoso aliado na facilitação do seu regime pela população; a Igreja, 

porque, perante uma II Guerra Mundial em curso e as ameaças políticas de regimes 

comunistas e totalitários na Europa, para além de uma invejável posição de influência 

estratégica, que Portugal ocupava nos cinco continentes, não se podia permitir a um 

continuado corte de relações. O machado de guerra seria enterrado dando lugar à pax 

salazarista, não sem antes ser declarado o princípio da separação de poderes entre ‘Estado 

e Igreja’, princípio do qual o governante nunca abdicara e que, a partir de então, impediria 

esta de se imiscuir nos assuntos internos do regime, recebendo, como contrapartida, o 

estatuto de religião oficial de Portugal. Caindo por terra o princípio da laicização do Estado, 

imagem de marca da I República, seria celebrada a Concordata no início de uma nova 

década de ditadura.145 

 

                                                           
143 Alterada pela Concordata de 2004. 
144 A 20 de abril de 1911 foi publicado, pelo Governo Provisório, um decreto com força de lei que estipulava a separação do Estado e das 

organizações religiosas. 
145 Para informação mais detalhada sobre esta temática poderá ser consultado: Pimentel, Irene (2010). Cardeal Cerejeira: O Príncipe da Igreja. 

Lisboa: A Esfera dos Livros; Simpson, Duncan (2014). A Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista. Lisboa: Edições 70. 
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Com a implementação de tais medidas encontrava-se finalmente assegurado o 

funcionamento de um Novo Estado, encerrado que estava o período do liberalismo, abrangendo 

este, não só, o constitucionalismo monárquico, como também o ideário republicano. O caminho 

para o sucesso passaria a assentar num sistema corporativo, centralizador e autoritário, para 

além de um posicionamento marcadamente intervencionista na economia e na sociedade, e 

igualmente zeloso das suas possessões além-mar. 

No mesmo diapasão, também o sistema educativo seria largamente influenciado pela 

corrente ideológica do regime. No centro das políticas de combate ao analfabetismo, ressurgia 

a escola, ou a «sagrada oficina das almas», tal como Salazar a concebia, numa estratégia que 

consistia na exaltação dos valores da pátria portuguesa, nomeadamente, e a um nível elementar, 

a sua história e corografia, a literatura nacional, o império colonial, a religião, a educação moral, 

cívica e física, a aritmética, os trabalhos manuais, o canto coral, a ruralidade, os costumes e 

tradições, com o propósito de padronizar, no essencial, uma educação de base para todos, 

procurando, na exaltação de um passado glorioso das gentes lusitanas, a justificação para um 

regime que intentava os mesmos fins. Conduzindo uma população ardilosamente inebriada pelo 

seu ADN a palavra de ordem consistia, porém, na nivelação por baixo da sua escolarização, e 

com o mínimo custo possível, uma vez que “«saber ler, escrever e contar» bastava à maioria 

dos Portugueses” (Mónica, 1973: 487). 

Destarte, e “com taxas de escolarização e de investimento na educação 

incomensuravelmente menores que as de outros países situados no nosso espaço geográfico, 

político e económico” (Teodoro, 1999: 229), vocábulos como ‘redução’ e ‘controlo’ (Nóvoa, 

1995) passam a ser eleitos à categoria de desígnio nacional nesta matéria, não só em termos de 

programas curriculares, como também da sua duração no tempo.146 De igual modo, em defesa 

da moral e dos bons costumes é proibida a coeducação.147 Nas regiões rurais são criados os 

‘postos de ensino’,148 i.e., “substitutos baratos das escolas primárias” (Mónica, 1973: 484), aos 

seus responsáveis (regentes escolares) exigido que, no plano profissional, saibam simplesmente 

ler e escrever e que, no plano moral e político, sejam detentores de ‘comprovada aptidão’. 

Ponto nevrálgico do governo ditatorial, o poder e a estabilidade social do país seria 

assegurado por via de uma educação table d’hôte servida por uma classe docente forçada à 

                                                           
146 A este respeito referem Almeida, Leite e Fernandes (2010) que “o Decreto nº 13619, de 17 de maio de 1927, organiza o ensino primário em 

três categorias, para ambos os sexos: ensino infantil, dos 4 aos 7 anos; ensino primário elementar, dos 7 aos 11 anos, sendo obrigatório e 
constituído por 4 classes; ensino primário complementar dos 11 aos 13 anos [suprimido em 1932]. Três anos mais tarde, é publicado o Decreto 

n.º 18140 (de 28 de março de 1930) que divide o ensino primário elementar em dois graus, sendo o primeiro de três classes e o segundo o que 

diz «respeito ao programa da 4ª classe».” (p. 59). 
147 Decreto n.º 13619, de 17 de maio de 1927. 
148 Decreto n.º 20604, de 30 de novembro de 1931. 
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simplificação das suas competências e a uma fiscalização apertada da sua idoneidade 

pessoal/profissional, porquanto subjugada, no entender de Nóvoa (1995), à “redução dos 

conteúdos e do tempo de formação e numa menor exigência intelectual e científica (…) de 

práticas de controlo moral e ideológico, tanto na formação de base como no estágio e na 

avaliação dos exames de estado” (p. 19). A extinção das Escolas Normais Superiores149 e, em 

sua substituição, a criação das escolas do Magistério Primário150 foi disso exemplo (Igreja, 

2004). 

 Aqui chegados, não será de estranhar que em meados do século XX, o panorama 

nacional em termos do número de analfabetos fosse pouco mais que deplorável, afetando 40% 

da população portuguesa (Ministério da Educação de Portugal y Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2003) ao ponto de a UNESCO colocar o país na cauda da Europa e ao nível 

da América Latina (Mansos, 2014). O que seria necessário fazer para alterar tal situação? – 

Veremos como procurará o regime solucionar a questão. 

 

2.3.1. O Plano de Educação Popular (1952-1956) 

 

Num cenário de reconstrução de um continente copiosamente devastado por um conflito 

bélico à escala mundial e num período onde a emergência do desenvolvimento económico e 

industrial se encontrava já em ritmo de aceleração, é oficializado, em 1952, um plano de 

obrigatoriedade escolar para as crianças, bem como de erradicação do analfabetismo entre a 

população adulta, designado de Plano de Educação Popular, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 

38968, de 27 de outubro de 1952 e regulamentado pelo Decreto n.º 38969, de 27 de outubro de 

1952.151 

A necessidade de instilar uma visão de desenvolvimento económico para o país surge 

da emergência de ter de qualificar profissionalmente a sua força produtiva para o cumprimento 

de um tal desígnio. Com efeito, o crescimento de setores como o químico, os cabos elétricos, a 

siderurgia, a construção naval, produção automóvel (Campos, 2011), irão revelar ao mundo o 

enorme atraso científico-tecnológico que se verificava num Estado que, durante muito tempo, 

concentrara a tónica do seu progresso na instrução básica elementar e na vertente agrícola. 

Destarte, e perante a escassez de recursos humanos qualificados «falta[va] cumprir-se 

                                                           
149 Decreto n.º 11731, de 15 de junho de 1926. 
150 Decreto n.º 18646, de 19 de julho de 1930. 
151 De cuja análise à matéria em questão, e sempre que necessário a uma melhor compreensão das prerrogativas nestes inscritas, individualmente 

ou a ambos (diplomas) faremos referência. 
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Portugal!», começando pelo princípio. E se «no princípio era o Verbo», a Educação seria a sua 

bênção. Num (auto)retrato da situação em que se encontrava a nação, (finalmente) admitia o 

regime a importância do seu desenvolvimento para o progresso do país: 

 

Não podem, de resto, esquecer-se as relações de estreita dependência entre a produtividade do trabalho e 

a difusão do ensino. É indiscutível que uma boa instrução traz grandes vantagens ao trabalhador: 

desenvolve as suas faculdades de atenção, apura-lhe o espírito de observação, estimula a sua actividade 

mental, torna-o mais confiante, mais inteligente e mais apto a aperfeiçoar-se no exercício da profissão. 

Ela constitui, por isso mesmo, factor importante na produção de riqueza (Preâmbulo, n.º 52, Decreto-Lei 

n.º 38968, de 27 de outubro, de 1952). 

 

Sob a direção do, então, Subsecretário de Estado da Educação, Henrique Veiga de 

Macedo, à concretização deste Plano subjaziam ações sancionatórias, visando o seu efetivo 

cumprimento, nomeadamente no que concernia a obrigatoriedade de frequência escolar pelas 

crianças, dirigidas aos encarregados de educação, sob a forma de penas pecuniárias ou, no 

limite, a penas de prisão convertíveis em trabalho em obras públicas (Decreto-Lei n.º 38968, 

art.º 1.º), para além de, a sua frequência, ser condição indispensável à atribuição do abono de 

família (art.º 2.º). De igual modo, eram também consideradas medidas punitivas destinadas a 

indivíduos ou entidades que, em tempo de aulas, admitissem nas suas instalações menores (art.º 

3.º). Neste caso, a sua observância cingia-se somente aos três primeiros anos do ensino primário 

elementar (3ª classe), alargando-se a idade de escolaridade obrigatória (dos 7 aos 13). 

Com um reforço de verbas destinadas à educação, mais postos escolares seriam criados. 

Assim, a posse do diploma de instrução primária passava a ter caráter obrigatório para obtenção 

de carta de condução (art.º 14.º), autorização de emigração (art.º 15.º), admissão no setor 

privado a menores de 18 anos (art.º 10.º), na função pública em qualquer idade (art.º 13.º) ou, 

ainda, no caso dos mancebos incorporados nas forças armadas, de poderem passar à 

disponibilidade (art.º 16.º). Por fim, não seria olvidada a situação dos estabelecimentos 

prisionais, em ordem a, e de acordo com o Ministério da Justiça, nestes ser, também, fomentada 

a instrução da população reclusa (Decreto n.º 38969, art.º 91.º). 

Deste modo, e como Leitmotiv a tão ampla e premente iniciativa, não se cansava, Veiga 

de Macedo, de, insistentemente, apelar à participação dos portugueses a um tal propósito 

nacional, aludindo aos motivos do seu insucesso como povo e como nação: 

 

Será por mera casualidade que, em todo o mundo, o grande recrutamento dos mendigos se faz entre os 

analfabetos? Que a taxa da mortalidade infantil atinge mais elevado nível nas regiões da mais baixa 

cultura? Não será o nosso atraso no campo da instrução que há-de explicar o facto de sermos um dos 

povos da Europa de menor rendimento individual médio? Será porventura, por simples acaso que cerca 
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de 70 por cento dos criminosos que expiam penas nas prisões não têm sequer o exame de ensino primário 

elementar? (Macedo, 1955, citado por Mansos, 2014: 169) 

 

Destarte, um outro enfoque deste diploma, bem como do seu subsequente regulamentar, 

dirigir-se-á diretamente à população adulta com um novo impulso a ser dado aos cursos de 

educação de adultos. Profundamente influenciado por estudos internacionais conduzidos, sobre 

esta matéria, pela UNESCO, surgem, também, como principal referência as conclusões do 

Seminário Interamericano de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, em 1949 

(Mansos, 2014), encontro patrocinado por este organismo em conjunto com a Organização dos 

Estados Americanos. 

Neste pressuposto, e relativamente ao seu público-alvo, ficou estipulado que os 

programas de ensino seriam os da instrução primária elementar (Decreto n.º 38969, art.º 93.º), 

sendo que as aulas poderiam funcionar não somente à noite mas também durante o dia, 

consoante a disponibilidade dos seus frequentadores (art.º 92.º, n.º 2). Seria aumentado em 1 

mês a duração do ano letivo – com início a 1 de novembro, este terminaria a 31 de maio, em 

vez de 30 de abril, sendo os últimos dias do mês de maio destinados à prestação de provas de 

passagem de ano (art.º 95.º), sendo que, para os exames das 3ª e 4ª classes (maiores de 14 anos), 

ficaria reservada a primeira quinzena do mês de junho (art.º 108.º). 

Outra inovação consistia na obrigação de empresas do setor público e privado com 

número superior a 20 trabalhadores nos seus quadros, sem a habilitação da 3ª classe e com idade 

inferior a 35 anos, providenciarem espaços nas suas instalações destinados ao ensino (art.º 98.º), 

sendo que o seu não cumprimento originaria o pagamento de uma multa, por cada operário 

impedido de o frequentar (art.º 100.º, n.º 1). Em cumprimento do regime de obrigatoriedade 

(art.º 99.º), os trabalhadores que se recusassem a assistir às aulas, faltassem sem justificação ou 

perturbassem o seu normal funcionamento, poderiam ser despedidos sem aviso prévio ou 

indemnização (art.º 100.º, n.º 2). 

No mesmo sentido, ficou preconizada a redução do número de inscritos por curso, i.e., 

de um mínimo de 30, passaria para 20, de modo a que fosse autorizado o seu funcionamento, 

para além da frequência média diminuir de 20 para 15, impedindo, assim, a sua suspensão 

imediata (Preâmbulo, n.º 53, Decreto-Lei n.º 38968 e Decreto n.º 38969, art.º 103.º, n.os 3 e 4). 

Por fim, três épocas de exame seriam criadas e, em casos especiais, permitida a sua realização 

fora destas (Preâmbulo, n.º 54, Decreto-Lei n.º 38968 e Decreto n.º 38969, art.º 108.º). 

Ainda no âmbito deste audacioso Plano, que, segundo Silva (2010) se constituiu como 

“uma das mais importantes iniciativas do Estado Novo no domínio educativo” (p. 97), seria 
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enquadrada a “Campanha Nacional de Educação de Adultos” (CNEA). Dirigida a um público-

alvo situado entre os 14 e os 35 anos e inicialmente destinada ao período de 1953-1954, viria a 

ser alargada até 1956 (Decreto-Lei n.º 40011, de 30 de dezembro de 1954). Objetivando ir um 

pouco mais longe nas temáticas a versar, esta Campanha não se cingiria, somente, a uma 

incidência na aprendizagem de rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo, antes abriria o seu 

espaço a uma instrução geral alargada a assuntos do quotidiano social, económico, laboral, 

transmitidos sob a forma de “noções de educação moral e cívica, organização corporativa, 

previdência social, segurança no trabalho, higiene e defesa da saúde, agricultura e pecuária” 

(Decreto n.º 38969, art.º 112.º),152 porém, sem nunca descurar o recurso a uma “retórica 

nacionalista e corporativa correspondente à base ideológica do Estado Novo” (Teodoro, 1999: 

233). 

Considerando os cursos de educação de adultos como o processo normal de habilitação 

para obtenção do diploma do ensino elementar e a CNEA um regime excecional e transitório 

de atingir o mesmo desiderato, destinava-se esta última, sobretudo, a trabalhadores rurais e/ou 

domésticas (Mansos, 2014) podendo decorrer a sua atividade em quaisquer instalações 

(públicas ou privadas), bem como horário de funcionamento. Em ambos os casos (cursos EA e 

CNEA) não existia a obrigatoriedade de os seus responsáveis serem professores do ensino 

primário oficial – Decreto n.º 38969, art.º 104.º, n.º 1 (cursos EA) e art.º 115.º (CNEA) –, 

podendo tais funções ser desempenhadas por qualquer pessoa que reunisse competências na 

área, para além de comprovada idoneidade moral e cívica, à qual era destinada uma gratificação 

mensal. 

Com efeito, e no caso da CNEA, os seus responsáveis, vistos como voluntários de uma 

cruzada nacional contra o analfabetismo, teriam direito a uma retribuição de 500$00 por cada 

aluno que obtivesse aprovação no exame da 3ª classe (art.º 118.º, n.º 1), e se, porventura, fossem 

docentes do ensino oficial, ser-lhes-ia, ainda, atribuída bonificação de meio valor, em termos 

da sua classificação profissional, “por cada dez analfabetos” que ficassem aprovados em igual 

exame (art.º 118.º, n.º 2). 

Num cenário de luta pela alfabetização do povo português, a CNEA contaria com a 

colaboração de várias entidades do Estado, nomeadamente os Ministérios do Interior, da 

Marinha, do Exército, da Economia e das Corporações e Previdência Social, bem como o 

                                                           
152 Sobre conteúdos para exame estabelecidos nos programas do ensino primário elementar para adultos, cf. Teodoro (1999: 234, nota n.º 56), 

citando “Despacho do Subsecretário de Estado da Educação Nacional, de 27 de março de 1953”, in Despachos de Sua Excelência o 
Subsecretário de Estado da Educação Nacional Dr. Henrique Veiga de Macedo, Plano de Educação Popular, V, série B – n.º 1, Lisboa, 

Campanha Nacional de Educação de Adultos, 1953, pp. 18-23. 
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Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo e a Emissora Nacional de 

Radiodifusão, para além do Instituto Nacional de Estatística no levantamento e tratamento de 

informação quantificada sobre este assunto (Decreto n.º 38969, art.os 112.º e 113.º). 

Igualmente, seria convocada a sociedade civil a este desígnio e setores como a imprensa 

escrita, cinema, teatro, rádio, agremiações desportivas, corporações industriais, comerciais, 

agrícolas, estabelecimentos de ensino particulares, párocos, bem como agentes, das mais 

diversas áreas, chamados a dar o seu contributo (art.º 114.º), para além de organismos oficiais 

de propaganda e organizações de massas do regime, tais como as Mocidade e Legião 

Portuguesas. 

Numa iniciativa novas oportunidades à moda dos anos 50, «Todos unidos contra o 

analfabetismo», bem poderia servir de mote a uma Campanha, que, amplamente difundida à 

escala nacional, ou não estivessem as forças do regime diretamente envolvidas, viria a contar 

com as seguintes participações: 

 

i. Cinema – seriam realizados um total de 27 filmes e documentários (Teodoro, 1999, citando 

Neves, 1997), tendo como protagonistas alguns dos mais populares atores da altura, como 

por exemplo Vasco Santana, que participou em 6 curtas-metragens da série Zé Analfabeto 

(“Confissões de um Analfabeto”; “O Zé Analfabeto e o Trânsito”; “O Zé já não é 

Analfabeto”; “O Zé Analfabeto nos CTT”; “O Zé Analfabeto faz Exame”; “O Zé Analfabeto 

na Vida Corrente”);153  

ii. Teatro – referem-se um conjunto de peças escritas, levadas à cena em dezenas de concelhos 

do país, como O Livro, de Fernando Amado; Um Chapéu que lhe sirva, de José António 

Ribeiro; e, ainda, arranjos dos Auto da Visitação; Auto do Bom Pastor; Auto do Fidalgo 

Aprendiz; de Afonso Lopes Vieira, António Manuel Couto Viana e D. Francisco Manuel de 

Melo, respetivamente (idem); 

iii. Rádio – espaços dedicados à CNEA transmitiam esclarecimentos e informações várias, 

servindo, também, como recurso pedagógico, destes sobressaindo as «cartas falantes» 

(gravações de lições, dedicadas ao aperfeiçoamento do português, bem como noções básicas 

de higiene e saúde) destinadas a auxiliar os educadores de adultos na sua tarefa de 

alfabetização, para além de incitarem à participação das pessoas na luta contra o 

analfabetismo. Com efeito, e visando um tal desiderato, programas como A Campanha em 

                                                           
153 Ainda a este respeito, Mansos (2014), citando Barcoso (2002), refere um total de 38 filmes, portugueses e estrangeiros, realizados no âmbito 
da CNEA, versando as mais variadas temáticas como o analfabetismo, utilidade da leitura, higiene e defesa da saúde, história e geografia de 

Portugal. 
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Marcha (consistindo em diálogos culturais e educativos acompanhados de trechos de 

literatura nacional); Teatro Radiofónico (procurando incutir valores cívicos, morais e 

culturais); Consultório da Campanha (espaço em que se respondia às dúvidas dos ouvintes 

acerca desta iniciativa); eram semanalmente difundidos pela Emissora Nacional, para além 

das habituais rubricas da rádio, como Domingo Sonoro, Programa da Manhã, Serões para 

Trabalhadores ou Noticiário, passarem, também, a conter momentos dedicados à CNEA 

(Mansos, 2014); 

iv. Jornais – o jornal A Campanha, com uma tiragem de 80.000 exemplares, gratuitamente 

distribuído aos alunos (Teodoro, 1999), totalizaria 37 números, de periodicidade variável, 

terminando em dezembro de 1956 com o fim da CNEA (Mansos, 2014). Com um triplo 

objetivo, serviu de manual de leitura aos alfabetizandos, bem como de orientação aos 

alfabetizadores, nomeadamente na sua metodologia e doutrina, para além de um precioso 

meio difusor de discursos oficiais e realizações desta iniciativa pelo país. Refira-se, ainda, 

o jornal de parede A Campanha em marcha, afixado em locais públicos (casas do povo e de 

pescadores; associações culturais, recreativas e corporativas; fábricas; estações de 

caminhos-de-ferro; CTTs; adros de igrejas; mercados), com periodicidade mensal e com a 

função de publicitar os objetivos da CNEA, simultaneamente apelando à participação do 

público em geral (idem); 

v. Bibliotecas – salienta-se a criação de 100 bibliotecas itinerantes, em 1953, contendo, cada 

uma, 44 volumes. Em finais de 1955 mais 300 bibliotecas, com 25.000 livros, seriam 

organizadas. De igual modo, em 1954, seriam, também, criadas 35 bibliotecas em escolas 

primárias de diversos distritos do país, sendo nestas distribuídos, cerca de, 30.000 livros e 

10.000 revistas e folhetos (idem). No âmbito da CNEA seriam, ainda, editados uma série de 

publicações de cariz cultural, recreativo e educativo, designadas de Colecção Educativa (cf. 

p. 181, nota n.º 327). No seu conjunto e até dezembro de 1956, publicar-se-iam 54 títulos, 

distribuídos gratuitamente pelas bibliotecas do país ou vendidos ao público a um preço 

unitário de 5$00, sendo que, até ao seu termo, em 1966, mais 32 títulos foram, ainda, 

produzidos (Teodoro, 1999, citando Neves, 1997). 

 

Em jeito de conclusão, somos a referir que, o Plano de Educação Popular, pese embora 

não ter atingido a erradicação do analfabetismo, seu principal objetivo, os resultados por este 

alcançados, tendo em conta a conjuntura e as circunstâncias políticas, económicas, sociais e 

culturais, que mediaram a sua implementação, se podem considerar de globalmente positivos. 
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A esta aceção contribuiu o facto de verificarmos que, relativamente ao seu primeiro grande 

desígnio, ‘cumprimento da obrigatoriedade escolar’, em 1955, a taxa de cobertura de crianças 

entre os 7-11 anos, atingiu, pela primeira vez em Portugal, os 99%, registando-se um total de 

8891 crianças, correspondente a um valor residual de 1%, a resistirem, ainda, à sua frequência 

(Teodoro, 1999). 

No que concerne o segundo grande objetivo, ‘eliminação do analfabetismo’, mormente 

entre os adultos, os números obtidos, embora não alcançada a sua totalidade, não deixam de ser 

considerados satisfatórios, passando de 27.000 inscritos no ano letivo de 1951/52, para 257.200 

em 1955/56, ou seja, praticamente decuplicou este valor.154 Todavia, e apesar do boom 

verificado no número de inscrições não se ter feito acompanhar de igual importância em termos 

de aprovações nos exames das 3ª e 4ª classes, mesmo assim este valor registou um aumento 

significativo, quando comparado com anos letivos anteriores, a saber: em 1951/52 tinham sido 

aprovados 3702 adultos; no ano letivo seguinte, 23.863; em 1953/54 foram 72.418; em 1954/55 

este número aumentou para 80.638; no final do programa (1955/56), seriam contabilizadas 

66.658 aprovações (Teodoro, 1999). 

 

 

Fig. 6 – 25 de Abril de 1974 

 

2.4. A educação de adultos no pós-25 de Abril 

 

Como é sabido o regime ditatorial em Portugal prolongou-se por quase meio século, 

porventura o mais longo de que há memória na história das civilizações contemporâneas. 

                                                           
154 Pese embora elevado, quando comparado com 1951/52, este número viria a decair após o termo da CNEA, sendo que, no ano letivo de 

1959/60, consistia já em menos de metade (105.400) relativamente a 1955/56 (Teodoro, 1999). 
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Cerceador de um dos mais inestimáveis direitos do homem, ao compararmos com o presente 

trabalho revela-se-nos o paradoxo de se viver preso em liberdade ou livre numa prisão, surgindo 

a educação pelo seu caráter de emancipação que, neste contexto, poderá assumir (tal como 

analisaremos na segunda parte do capítulo). Resposta não conhecemos, pois nunca 

experienciámos nenhuma de ambas as situações. Da primeira socorremo-nos da factologia 

histórica, de modo a compormos uma narrativa, o mais fiel possível, do rumo dos 

acontecimentos; da segunda ancoramo-nos no conhecimento que possuímos do terreno 

(prisional), a permitir-nos um juízo mais aproximado à realidade docente, da qual resulta a 

presente investigação. 

Na análise efetuada ao longo da nossa diacronia, várias ocorrências saltam, desde logo, 

à vista. Assim, começamos por referir o final da centúria de oitocentos e o primeiro quartel do 

séc. XX, como o período que antecedeu e adentrou a I República (1910-1926), ficando este 

marcado pela influência do escol intelectual à época no combate ao analfabetismo, 

nomeadamente pela criação das Escolas Móveis e das Universidades Populares. Seguir-se-á um 

outro (1926-1974), dominado por um sistema político centralizador e minimalista, a chamar a 

si as rédeas do setor educativo, que, independentemente da nobreza das suas intenções, não 

permitirá grandes veleidades a movimentos sociais não detentores da sua chancela, facto que 

determinará o seu declínio. 

Com intervenção direta do Estado, algumas políticas de ensino, serão postas em prática 

nos anos 50, salientando-se, tal como vimos, o Plano de Educação Popular (1952-1956). Na 

década seguinte, medidas de fomento industrial (pese embora aqui não retratadas, mas que, de 

igual modo, lhes faremos referência), como a criação do ‘Fundo de Desenvolvimento da Mão-

de-Obra’ e do ‘Instituto de Formação Profissional Acelerada’, ambas iniciativas do Ministério 

das Corporações, destinadas à formação especializada de operários (Capucha, 2013), e a criação 

da Telescola (Decreto-Lei n.º 46136, de 31 de dezembro, de 1964) – no âmbito do Ministério 

da Educação Nacional e na dependência do Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino –, com 

o objetivo de apoiar a conclusão dos 5º e do 6º anos de escolaridade, bem como de prestar apoio 

a cursos de educação de adultos, visarão, sobretudo, congregar no seu bojo, segundo Capucha 

(2013) citando (Stoer, Stoleroff e Correia, 1990; Azevedo, 2006) “ações de alfabetização e os 

cursos de formação profissional” (p. 29) e instaurar “uma dualidade durável entre medidas de 

«recuperação escolar» básica e de «educação profissional para adultos»” (idem).  

No início da década seguinte e já nos últimos anos de vigência do regime ditatorial, com 

a substituição de Salazar, por Marcello Caetano, em 1968, algumas inovações na área da 
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educação serão experienciadas, nomeadamente por Veiga Simão, responsável por esta pasta 

(1970-1974), objetivando no ‘canto do cisne’, a sua democratização e um acesso mais alargado 

à população em geral (Stoer, 1983). 

De facto, e no que à EA diz respeito, esta, até então consignada na Direção-Geral do 

Ensino Primário, verá, finalmente, reconhecida a sua importância nas políticas de ensino do 

país, com a criação da Direção-Geral da Educação Permanente, no âmbito da publicação da Lei 

Orgânica do Ministério da Educação Nacional (Decreto-Lei n.º 408/71, de 27 de setembro). 

Como diretrizes à sua criação, verificamos a dinamização de um plano de educação extraescolar 

e de promoção cultural e profissional dirigido à população adulta (art.º 17.º, n.º 1) e, ainda, o 

desenvolvimento de uma ação supletiva do ensino básico, conjuntamente com a criação de 

bibliotecas educativas e de casas de cultura, em ordem ao progresso social e cultural das 

respetivas regiões (idem, n.º 2). 

Em 1973, pelo Decreto-Lei n.º 489/73, de 2 de outubro, serão criados cursos de 

educação básica de adultos, que apontarão a uma certificação escolar, em conjunto com um 

desígnio de apetrechamento profissional, para os quais se contará com a participação dos 

Ministérios do Exército, da Marinha, das Corporações e Previdência Social e das Secretarias de 

Estado da Aeronáutica e da Agricultura (art.º 4.º, n.º 2). 

De igual modo, no âmbito de um novo diploma (Decreto-Lei n.º 490/73, de 2 de 

outubro), veremos serem, também, criadas bibliotecas populares que se destinarão a “contribuir 

para a educação extra-escolar dos Portugueses e para o progresso social dos meios em que se 

inserem, nomeadamente através da divulgação generalizada de obras literárias, científicas, 

artísticas e técnicas entre as populações que mais dificilmente têm acesso à cultura” (art.º 1, n.º 

1). 

Por fim, e ainda neste mesmo ano, será promulgada a Lei n.º 5/73, de 25 de julho (aprova 

as bases a que deve obedecer a reforma do sistema educativo), que incluirá, com caráter 

inovador, a Educação Permanente, bem como a Educação Pré-Escolar, como pilares essenciais 

a um futuro sistema de educação nacional. Pouco tempo depois, será derrubado o Estado Novo. 

Com a revolução do 25 de Abril de 1974, dar-se-á por findo um clima de submissão 

forçada de um povo e de uma nação entregues à prisão da sua existência, redundando num 

movimento de euforia e de libertação incontido e sem prazo para acabar, procurando nos 

equívocos do passado e nomeadamente no acentuado défice de formação escolar, cultural e 

profissional, motivos para não voltar a reincidir em erráticas opções políticas e de liderança dos 

destinos de ambos (Ministério da Educação de Portugal y Organización de Estados 
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Iberoamericanos, 2003; Badalo, 2012; Gomes, 2012; Alves et al., 2014; Delgado, 2014; 

Guimarães e Barros, 2015). 

Evitar cair no mesmo erro será o objetivo supremo e a este responderão forças populares, 

constituídas em sindicatos, comissões de moradores, associações culturais, desportivas e/ou 

recreativas, tomando em mãos várias ações de educação popular contando, grosso modo, com 

a “participação de largos sectores da população, num momento em que aproximadamente 25% 

dos indivíduos eram analfabetos” (Guimarães e Barros, 2015: 393). 

Num contexto em que ações de dinamização, informação, divulgação, pelos mais 

diversos quadrantes e áreas do saber, surgem com naturalidade e espontaneidade, também o 

próprio Movimento das Forças Armadas, se empenhará ativamente na realização de atividades 

escolares e extraescolares de formação (Badalo, 2012; Capucha, 2013). Contudo, e não obstante 

as louváveis intenções de grande parte dos seus dinamizadores, “as campanhas de dinamização 

cultural pecaram por serem dinamizadas por indivíduos cujas habilitações literárias nem sempre 

eram adequadas, impedindo que a aprendizagem fosse marcada pela qualidade” (Badalo, 2012: 

86). 

A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976 (Decreto de Aprovação da 

Constituição de 10 de abril de 1976), reconhecendo a educação como um direito inalienável e 

o dever do Estado em a proporcionar ao conjunto da população portuguesa (art.º 74.º, n.º 1), 

virá a consagrar no seu articulado princípios como a educação permanente e a eliminação do 

analfabetismo, de entre as orientações para esta área (art.º 74.º, n.º 3, c)). Assim será de uma 

forma regulamentar que, ao ver esmorecer o ímpeto formativo, que havia personificado o 

período pós-revolução e ao qual acorreram uma multitude de populações espalhadas pelo país, 

avocará o Estado (uma vez mais) a si o processo da educação de adultos implementando, para 

o efeito, o Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos (PNAEBA), 

elegendo ao estatuto de lei o combate ao analfabetismo (Lei n.º 3/79, de 10 de janeiro). 

No final do mesmo ano será extinta a Direção-Geral da Educação Permanente e em seu 

lugar instituída a Direção-Geral de Educação de Adultos (criada pelo Decreto-Lei n.º 534/79, 

de 31 de dezembro) com o objetivo de levar a cabo a execução de um projeto ambicioso de 

erradicação do analfabetismo nacional (PNAEBA) com um horizonte temporal de 10 anos. 

Dividido por duas fases de implementação (cinco anos cada), em que, no final de cada uma se 

procederia à respetiva avaliação, conteria este plano em si características únicas e inovadoras, 

face aos seus precedentes, uma vez que não consistiria em mais um projeto assoberbado de 

medidas importadas do estrangeiro, antes, pelo seu caráter descentralizador, partiria de fatores 
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endógenos do seu território, a nível central, regional e local, e das necessidades educativas das 

suas populações, em observância com um critério de maior articulação e proximidade com o 

seu público (Barros, 2004; Guimarães, 2009; Badalo, 2012; Gomes, 2005, 2012; Capucha, 

2013; Rebelo, 2013; Delgado, 2014). 

Contudo, e pese embora a boa vontade do legislador, também este Plano não veria o 

final dos seus dias, pois viria a ser descontinuado logo após uma primeira fase de 

implementação, em 1985. Das críticas ao seu insucesso, para além das condicionantes 

financeiras, administrativas e organizativas, referem-se, sobretudo, a sua delimitação à vertente 

escolar e desta à alfabetização (Badalo, 2012, citando Lima et al., 1998). Todavia, as sementes 

haviam sido lançadas e, pouco tempo depois, vingariam em novas concretizações (Gomes, 

2005, 2012; Badalo, 2012; Delgado, 2014). 

 

2.4.1. A EA na Lei de Bases do Sistema Educativo 

 

 Com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE – Lei n.º 46/86, de 14 

de outubro), em 1986, e ao contrário das expectativas iniciais, viu-se a EA, de novo, relegada 

para a condição de modelo escolar e formal, secundarizada e muito próxima de uma conceção 

de ensino recorrente de adultos (Delgado, 2014, citando Silvestre, 2003). A este propósito refere 

Barros (2004) que, num contexto de governação do Partido Social Democrata (PSD) e de 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, o que seria de esperar era que o 

impulso económico necessário ao desenvolvimento do país proporcionasse o reconhecimento 

merecido a uma EA em sede da LBSE e não, tal como veio a suceder, a considerasse como o 

parente pobre de um sistema educativo “comprimido num paradigma profundamente redutor 

do ponto de vista conceptual que passa a entender a educação de adultos tão só como ensino de 

segunda oportunidade e como formação profissional” (p. 140), de tendência vocacionalista 

(Guimarães, 2009). 

Indo mais longe nas críticas, refere Badalo (2012) que a LBSE, num ideário de combate 

à erradicação do analfabetismo, ao remeter a EA para um plano secundário, circunscrito, nesta 

matéria, ao ensino recorrente e à educação extraescolar, revela, para além de uma visão algo 

redutora, a pouca sensibilidade da tutela para com a problemática da educação de adultos, 

delegando as suas responsabilidades (somente) nestas duas valências, pois, numa perspetiva de 

‘educação permanente’ (conceção formalmente apresentada na CONFINTEA III, em Tóquio, 

em 1972, e reafirmada nas conclusões da CONFINTEA IV, em Paris, em 1985), não só o ensino 
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recorrente deveria abarcar todos os públicos, fossem eles alfabetizados ou não, como a 

educação extraescolar permitir-se um caráter mais pragmático, tendo em conta que, “apesar de 

se constituir como um modo de complementar ou suprir a ausência de formação escolar, não 

pressupõe a certificação das aprendizagens que ocorrem fora do âmbito escolar” (p. 95).155 

 No ano seguinte, e na sequência da publicação da LBSE, é promulgado o Decreto-Lei 

n.º 3/87, de 3 de janeiro – Lei Orgânica do Ministério da Educação e Cultura (revoga anterior 

diploma de Veiga Simão). No seu ordenamento orgânico, para além de uma intenção de 

desconcentração de estruturas centrais e descentralização de serviços, que consistiu na criação 

de direções regionais de educação e de centros de área educativa é, de igual modo, proposta a 

criação da Direção-Geral de Apoio e Extensão Educativa, cujas incumbências residem em 

funções de promoção, coordenação e apoio do ensino particular e cooperativo, do ensino básico 

e secundário de português no estrangeiro, da educação não-formal e das atividades de índole 

cultural no domínio da educação permanente, no país e junto das comunidades portuguesas no 

estrangeiro (art.º 18.º). 

Como imperativo ao desenvolvimento da educação de adultos numa perspetiva de 

regionalização e de proximidade do público aderente, e para a qual apontavam a LBSE, bem 

como o Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro, surge o Decreto-Lei n.º 362/89, de 19 de outubro, 

que institui a Direção-Geral de Extensão Educativa, a qual, para além de suceder à Direção-

Geral de Apoio e Extensão Educativa, revoga, ainda, o Decreto-Lei n.º 534/79, de 31 de 

dezembro, que criava a, então, Direção-Geral da Educação de Adultos. Pela natureza das 

funções cometidas, nestas sobressaindo a autonomia administrativa, a Direção-Geral de 

Extensão Educativa visará combater o analfabetismo, promovendo, coordenando e apoiando a 

educação extraescolar e o ensino recorrente de adultos, no território nacional e junto das 

comunidades portuguesas no estrangeiro, para além de coordenar e apoiar o ensino básico e o 

ensino secundário português também no estrangeiro (art.º 1.º). 

Ainda nesta temática, refira-se que, um ano antes, em 1988, no âmbito da Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo, é apresentado um estudo: Documentos Preparatórios III – 

Reorganização do Subsistema de Educação de Adultos, cujo grupo de trabalho, coordenado por 

                                                           
155 Refira-se, contudo, que o Decreto-Lei n.º 74/91, de 9 de fevereiro, virá salvaguardar a possibilidade de reconhecimento e validação da 
formação realizada na modalidade de educação extraescolar no âmbito do ensino recorrente (art.º 7, n.º 3.º) e o seu art.º 19.º remeter para futura 

portaria, a ser publicada pelo ME, o estabelecimento de normas e critérios gerais que assegurem tal concretização, abrangendo, neste quadro, 

os adquiridos experienciais, no que representará um ‘abrir de portas’, segundo Badalo (2012) a uma futura constituição (uma década depois) 
dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC), substituídos pelos Centros Novas Oportunidades, que, 

por sua vez, irão, também, ser substituídos pelos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (como veremos mais adiante) e estes 

pelos, atuais, Centros Qualifica (Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto), relativamente aos quais, encontrando-nos numa etapa final de redação 
deste trabalho e não se conhecer, ainda, em profundidade como será o seu funcionamento no terreno, deixamos, no entanto, aqui a sua 

referência. 

https://www.forma-te.com/finish/114-forma-te/31871-centros-qualifica
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Licínio Lima, constituído em 1986, não só irá recomendar um forte investimento público na 

área da educação de adultos, de modo a contribuir para a recuperação do atraso conjuntural do 

país nesta matéria, permitindo-lhe encarar o futuro com maiores perspetivas de sucesso, como 

insistir na necessidade de colocar a EA no centro das políticas educativas, segundo um sistema 

coerente e organizado, que, independentemente das modalidades de ensino e da oferta formativa 

apresentada, consiga cativar, cada vez mais, público à sua frequência. 

Das várias propostas e recomendações apresentadas verão a luz do dia a Universidade 

Aberta, criada nesse mesmo ano (1988),156 e a Lei-Quadro da Educação de Adultos (três anos 

depois), pelo Decreto-Lei n.º 74/91, de 9 de fevereiro, instrumento legislativo que visará uma 

(r)evolução nas políticas de educação de adultos, salvaguardando o seu caráter de autonomia e 

de especificidade no âmbito do sistema de ensino nacional (Badalo, 2012, citando Lima et al., 

1988).157 Dos objetivos deste diploma são de destacar o estabelecimento de um quadro geral de 

organização e desenvolvimento da EA nas suas vertentes de ensino recorrente (i) e educação 

extraescolar (ii). 

Neste âmbito, e apresentado como uma segunda oportunidade de educação, dirige-se o 

ensino recorrente a todos aqueles que, pelos mais variados motivos, não tiraram proveito do 

ensino regular, visando, tal como este, a obtenção de uma certificação escolar. Com efeito, 

objetiva o ensino recorrente, nomeadamente, no 1º ciclo do ensino básico a eliminação do 

analfabetismo e nos 2º e 3º ciclos, o prosseguimento de estudos ou o desenvolvimento de 

algumas competências profissionais (Decreto-Lei n.º 74/91, de 9 de fevereiro, art.º 6.º, n.º 2). 

No caso do ensino secundário, compõem os seus objetivos a existência de cursos orientados 

para a vida ativa ou para o prosseguimento de estudos, para além de especial atenção para com 

legislação específica sobre formação profissional (art.º 6.º, n.º 3). De igual modo, é também 

patente uma chamada de atenção para a formação contínua e especializada de professores (já 

prevista na LBSE),158 de forma a melhor se capacitar estes profissionais para o desempenho de 

funções nesta modalidade de ensino, remetendo o diploma para a sua realização em instituições 

de natureza pública ou privada (cf. art.os 11.º e 12.º). 

                                                           
156 Decreto-Lei n.º 444/88, de 2 de dezembro. 
157 Quanto às restantes propostas/recomendações não concretizadas, pela tutela, referem-se: a criação, no seio do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de uma comissão permanente na área da EA; de um plano de desenvolvimento de recursos humanos a nível nacional; da 
reestruturação da Direção-Geral de Apoio e Extensão Educativa, de modo a levar por diante ações que antes se situavam na alçada da Direção-

Geral de Educação de Adultos; do Instituto Nacional de Educação de Adultos, uma velha aspiração do PNAEBA (Rebelo, 2013), o qual, 

usufruindo de autonomia administrativa, financeira, pedagógica e científica, “possuiria estruturas flexíveis e descentralizadas para melhor 
assegurar a intervenção do Estado face às exigências dos adultos” (p. 4). 
158 Cf. Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (art.º 33.º, n.º 2). 
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No atinente à educação extraescolar, surge esta enquadrada “numa perspetiva de 

intervenção e desenvolvimento comunitário e de valorização dos saberes e experiências das 

pessoas e das comunidades” (Delgado, 2014: 73), bem como em projetos de animação 

sociocultural (Guimarães, 2009), assentando num conjunto de iniciativas educativas 

organizadas fora do sistema regular de ensino, apoiadas pela tutela e implementadas, sobretudo, 

pela sociedade civil através de entidades não-governamentais, sem fins lucrativos (idem). Com 

efeito, e pese embora intentar o desenvolvimento e a atualização de conhecimentos e de 

competências em substituição ou em complemento da educação escolar, distingue-se do ensino 

recorrente, por não se constituir como um processo conducente à obtenção de grau académico. 

Relativamente aos seus cursos, refira-se que se destinam a um público detentor de 

baixos níveis de escolaridade e que tenha já ultrapassado a idade normal de frequência do ensino 

regular. A respetiva regulamentação competirá ao Despacho n.º 37/SEEBS/93, de 15 de 

setembro, que irá permitir que estes se realizem segundo iniciativa ou em colaboração com o 

ME. Entre as suas concretizações enunciam-se (cf. n.º 1.4): 

 

i. Cursos de alfabetização – visam o combate ao analfabetismo literal e funcional;  

ii. Cursos de atualização – objetivam o combate ao analfabetismo regressivo e a atualização 

de conhecimentos escolares ou outros;  

iii. Cursos socioeducativos – visam a formação cultural ou a formação cívica;  

iv. Cursos socioprofissionais – destinam-se a formação para o trabalho. 

 

No que concernem os cursos do ensino recorrente, a Portaria n.º 432/89, de 14 de junho 

regulamentará os objetivos, plano curricular e formas de avaliação do 1º ciclo do ensino básico. 

Relativamente ao ingresso neste, sublinha-se a realização de uma avaliação diagnóstica e de um 

processo de reconhecimento de saberes adquiridos, de modo a determinar o grau de proficiência 

de cada aluno e o tempo de curso a frequentar. Sendo lecionado em regime de monodocência, 

o docente responsável, partindo dos referenciais do curso, elabora o respetivo programa de 

formação, tendo por base o grupo-turma. No que concerne o regime de avaliação, este reveste-

se de duas formas: contínua, para os que tenham frequentado o curso num mínimo de 150h ou 

60 dias; final (escrita e oral) para os autopropostos (cf. n.º 8). 

Relativamente ao 2º ciclo do ensino básico recorrente, o respetivo plano curricular é 

estabelecido pelo Despacho Normativo n.º 58/88, de 22 de julho. Compreendendo a duração de 
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um ano letivo, a avaliação é contínua e feita por disciplina (para os alunos em regime 

presencial), e final (escrita e oral) para os alunos autopropostos. 

Por sua vez, o Despacho Normativo n.º 73/86, de 25 de agosto, que objetivou reformular 

o curso noturno do ensino preparatório e o curso geral noturno do ensino secundário (atual 3º 

ciclo do ensino básico), dará início a um período de escolarização do ensino recorrente, que 

passará a contemplar um sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC), primeiramente 

no 3º ciclo, alargando-se, depois, ao ensino secundário, seguindo de perto as recomendações 

emanadas da CONFINTEA IV, realizada em 1985, de acordo com as quais, segundo Badalo 

(2012), citando CNE (2001), propõem que a organização dos respetivos planos curriculares 

“envolva a organização dos estudos e da formação com base em sequências modulares flexíveis 

(modularização), que permitam ao estudante a capitalização progressiva de conhecimentos” (p. 

117). Dedicaremos, a seguir, um espaço a modelos de ensino em Portugal, que assentaram na 

introdução de processos de capitalização de conhecimentos.  

 

2.4.1.1. O SEUC, o SEBC e o SEMC 

 

Com o Despacho Normativo n.º 193/91, de 5 de setembro, serão estabelecidas 

disposições sobre o ensino recorrente ao nível do 3.º ciclo do ensino básico no âmbito do SEUC, 

sendo este, posteriormente, generalizado através do Despacho Normativo n.º 189/93, de 7 de 

agosto. Das suas características referem-se, grosso modo, o seu caráter de flexibilidade e 

permeabilidade, visando, sobretudo, a promoção dos conhecimentos dos discentes, quer estes 

tenham sido adquiridos no decurso de uma vida ativa, quer através do próprio sistema 

educativo, nomeadamente em formações anteriores. Distinguindo-se do ensino regular, por não 

se encontrar organizado em função de anos de escolaridade, a conclusão de um curso depende 

do número de unidades e disciplinas que o compõem e do seu ritmo de capitalização – com 

cada disciplina a possuir um programa dividido por unidades e com cada uma destas a 

compreender objetivos, conteúdos e uma avaliação final. Com efeito, a progressão do aluno 

fica subordinada ao modo como as vai realizando, passando este a gerir um ‘itinerário 

individual de formação’. Desta forma, promovendo a autonomia do discente, numa perspetiva 

de desenvolvimento pessoal/intelectual e assente num ritmo de aprendizagem próprio, 

competirá ao professor o papel de orientador de todo um percurso de autoformação. 

No que ao ensino secundário recorrente diz respeito, o mesmo modelo de funcionamento 

será tido em conta, sendo este, primeiramente, introduzido através da publicação do Despacho 
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n.º 273/ME/92, de 10 de novembro, que estabelece a criação do SEUC a título experimental, 

define a rede de escolas onde se realiza, bem como regula o respetivo modelo de organização 

e, de seguida, o Despacho n.º 41/SEED/94, de 14 de junho, que regulamenta o alargamento do 

regime experimental e cria, ainda, cursos técnicos nesta modalidade e ciclo de ensino. Posterior 

legislação definirá, ainda, orientações, regulamentações, alterações, revogações que, segundo 

Silva e Rothes (1998), citados por Badalo (2012), serão bem reveladoras, por um lado, da 

tentativa de adaptação, deste sistema de ensino, à evolução da conjuntura social e, por outro, da 

fragilidade e inadequação do modelo escolar adotado.  

Com efeito, fruto de uma avaliação realizada ao abrigo do Despacho n.º 5017/98, de 2 

de março, será, um ano depois, com o Despacho Normativo n.º 36/99, de 22 de julho, que o ME 

virá justificar os maus resultados obtidos com a introdução do SEUC nos 3º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário. Patente ficou, desde logo, visível o elevado insucesso académico, 

as altas taxas de absentismo e abandono e os enormes gastos do erário público com este subsetor 

de ensino, sem retorno em termos de proventos escolares (Badalo, 2012; Capucha, 2013; Jesus, 

2014), para além do caráter ineficaz de um sistema que se revelou “incapaz de responder ao 

amplo universo de alunos que necessitam de um ensino e de uma aprendizagem mais apoiada 

e orientada, satisfazendo apenas uma minoria de alunos portadores de manifestas capacidades 

de autoformação” (ME, 2003: 9).159 

Perante o descalabro revelado, objetivou a tutela um arrepiar de caminho e uma 

alteração de estratégia rumo ao tão almejado sucesso, redundando esta numa reformulação da 

organização pedagógica e administrativa neste subsetor da educação. Tal assentou, pois, na 

introdução, pelo Despacho n.º 20421/99, de 27 de outubro, de um sistema de ensino por blocos 

capitalizáveis (SEBC), o qual, após uma primeira fase de experimentação pedagógica, viria, em 

função da prática e dos resultados obtidos, para além de algumas alterações organizacionais, a 

ser alargado a vários estabelecimentos de educação pelo Despacho n.º 21711/2000, de 27 de 

outubro.160 Refira-se, contudo, que, pese embora as circunstâncias da sua implementação, a 

mudança não foi bruscamente introduzida, compreendendo o SEBC e o SEUC algumas 

características em comum. 

Denota-se, assim, que os programas das diversas disciplinas se encontram organizados 

em blocos, sendo avaliados separadamente e capitalizados, logo que concluídos com 

                                                           
159 Refira-se, a propósito, que no nível básico a taxa de sucesso rondou os 4-5% e no nível secundário foi inferior a 1% (CNE, 2013, citando 

Pinto, 1998). 
160 O Despacho n.º 16903/2003, de 2 de setembro, irá proceder a alterações respeitantes à avaliação, nomeadamente definindo o regime de 

avaliação e transição entre blocos no 3º Ciclo do Ensino Básico Recorrente, de alunos em regime presencial. 
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aproveitamento; no caso de interrupção de estudos, ao retomar estes, o posicionamento do aluno 

é feito a partir do último bloco capitalizado, evitando-se, desta forma, o regresso ao início do 

plano de formação. Quanto às suas dissemelhanças, refletem-se estas no processo de ensino-

aprendizagem, que passa a funcionar sob um sistema de grupo-turma, deixando de coexistir na 

mesma sala de aula alunos em unidades diferentes, para além de um regime de avaliação 

contínua (formativa e sumativa), feita bloco a bloco, para os inscritos no regime presencial.161 

Uma outra medida implementada, designadamente ao nível do ensino secundário, fruto 

de recomendações emanadas do Documento Orientador da Reforma do Ensino Secundário 

Recorrente (ME, 2003), consistiu na publicação do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, 

diploma que estabelece os princípios orientadores da organização e gestão curricular deste ciclo 

de ensino, bem como da avaliação das aprendizagens, aplicando-se, de igual modo, ao 

congénere recorrente, num processo que conduzirá à extinção do SEUC e à sua substituição por 

um sistema de ensino por módulos capitalizáveis (SEMC), (Badalo, 2012; Jesus, 2014).162 

Neste pressuposto, pouco tempo depois é publicada a Portaria n.º 550-E/2004, de 21 de 

maio,163 que visou regulamentar os novos cursos do ensino secundário recorrente, procedendo 

à aprovação do respetivo regime de organização administrativa, pedagógica e avaliação. São, 

desta forma, criados cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados 

para funcionarem, também, no âmbito do SEMC. Estes encontram-se organizados por 

disciplinas, de acordo com um sistema modular (por norma, equivalendo cada módulo a um 

período letivo) e segundo um referencial que se estende por três anos (tempo de duração 

idêntico ao ensino secundário regular diurno). Durante este espaço temporal fica o aluno sujeito 

ao regime de funcionamento do curso, podendo tal ser encurtado, se tiver obtido equivalência(s) 

a alguma(s) disciplina(s) realizada(s) em anterior percurso de nível secundário (cf. Portaria n.º 

550-E/2004, de 21 de maio). 

Mais se refere que os planos de estudo se baseiam no programa do currículo nacional 

para este ciclo de ensino (cf. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março), compreendendo uma 

componente de formação geral (comum a todos os cursos), para além de: os cursos científico-

humanísticos incluírem a componente de formação específica; os cursos tecnológicos as 

                                                           
161 No caso dos alunos inscritos no regime não-presencial, refere-se a existência de épocas específicas para prestação de provas de exame (cf. 

Despacho Normativo n.º 36/99, de 22 de julho, n.º 8), (situação idêntica no SEUC). 
162 Apesar de prevista a sua supressão, em regime presencial, para o ano letivo de 2006/07, o SEUC manteve-se, ainda, em vigor até 2007/08, 

de forma a permitir que os estudantes inscritos no regime não-presencial tivessem a possibilidade de capitalizar as unidades em falta e concluir 

o nível de ensino em que se encontravam (cf. Portaria n.º 550-E/2004, de 21 de maio, art.º 41.º). 
163 Viria a ser, parcialmente, alterada pela Portaria n.º 781/2006, de 9 de agosto, que acrescenta ainda mais cursos aos (cursos) científico-

humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados. 
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componentes de formação científica e tecnológica; e os cursos artísticos especializados as 

componentes de formação tecnológica e técnico-artística. 

Relativamente ao regime de frequência dos cursos, tal como com o SEUC e o SEBC, o 

SEMC pode assentar num caráter presencial (sendo o aluno obrigado ao dever de assiduidade) 

e, neste caso, a um sistema de avaliação contínua com os módulos a serem, após aprovação, 

capitalizados. No regime não-presencial, fica dispensado do dever de assiduidade, mas sujeito 

à realização de provas de avaliação em épocas predeterminadas (permitindo-lhe uma maior 

autonomia e ritmo de aprendizagem próprio). 

Aquando do término do curso, para além da emissão de um certificado, que ateste a 

conclusão do nível secundário de educação é, ainda, relativamente aos cursos tecnológicos e 

cursos artísticos especializados, emitido um certificado de qualificação profissional de nível 3 

(Portaria n.º 550-E/2004, de 21 de maio, art.º 38.º). 

 

2.4.2. Da criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos à 

Iniciativa Novas Oportunidades 

 

Já numa fase de consolidação da LBSE, a década de 90, para além da implementação 

generalizada da educação extraescolar e do ensino recorrente, será, ainda, marcada por dois 

importantes impulsos no que, ao desenvolvimento da EA em Portugal, diz respeito, a saber: (i) 

o XIII Governo Constitucional (1995-99); (ii) a criação da Agência Nacional de Educação e 

Formação de Adultos (ANEFA), em 1999 [pelo XIV Governo Constitucional (1999-2002), que 

concretizará tal medida no terreno]. 

 

2.4.2.1. O XIII Governo Constitucional (1995-1999) 

 

Relativamente ao primeiro, refira-se que, após sair vencedor das eleições legislativas, 

em 1995, pese embora sem maioria absoluta, o Partido Socialista (PS) irá sentir necessidade de 

realização de acordos no hemiciclo com as forças partidárias situadas à sua esquerda e direita, 

tendentes à viabilização das suas políticas. Da necessidade de negociação de pactos de regime 

e não abdicando das suas agendas, de costas voltadas uns para os outros, no que ao setor da 

educação diz respeito, os portugueses serão confrontados com um tom de crispação a subir 

vários decibéis ao ponto de, segundo Benavente (2004), todos se voltarem contra o ME, facto 

para o qual muito contribuíram os resultados desastrosos revelados pelo primeiro estudo sobre 
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literacia feito no país e no qual “quase 80% da população entre os 15 e os 65 anos se situava 

nos níveis mais baixos de competências de leitura, escrita e cálculo em situações da vida real” 

(p. 73). 

Atónito, ou talvez não, o país assistia, ainda, às dificuldades de implementação de um 

sistema de escolaridade obrigatória de nove anos estabelecido em sede de LBSE, que 

demonstrava, entre outros indicadores: um elevado insucesso e abandono escolar precoce; a 

necessidade de uma política de incentivo e de apoio a boas práticas; a centralização excessiva 

dos destinos da educação nacional na 5 de Outubro; a ausência de uma política coerente na área 

da EA; e uma, praticamente, inexistente articulação entre educação e formação profissional 

(Benavente, 2004). A tudo isto se somava, ainda, um cenário de descrédito na Escola pública, 

como serviço de qualidade inegável a prestar aos cidadãos. 

Mais aduz esta autora que, perante o terreno pantanoso que o governo da nação teria de 

transpor, sobressaía uma paixão pela educação que, no decurso dos «Estados Gerais», 

realizados previamente ao ato eleitoral de 1995, havia movido os mais influentes atores sociais, 

definindo esta como a «prioridade das prioridades das suas políticas». Assumindo o 

compromisso de aumentar em 1% o PIB nacional, durante os 4 anos de governo e uma estratégia 

de reverter o atraso educativo nacional no espaço de uma geração, assim prosseguia o cotejo de 

propostas tendentes a tirar o país do fosso educacional em que se encontrava (idem).  

No que à EA diz respeito, e de acordo com Barros (2004), várias mudanças para o setor 

seriam propostas e algumas concretizadas. Com efeito, e recentrando no tema o conceito de 

educação permanente, objetivava-se uma maior articulação entre parâmetros de educação e 

formação, para além de uma mais efetiva interconexão com os domínios escolar e extraescolar 

de ações de caráter formal e não-formal. Destarte, e no seguimento da participação portuguesa 

na CONFINTEA V, realizada em Hamburgo, em 1997, das suas conclusões via-se Portugal 

obrigado a retomar o caminho da EA, numa conceção de aprendizagem ao longo da vida, no 

intuito de preparar profissionalmente uma população para um cenário de maior competitividade 

económica, industrial e para o mercado laboral, no virar de página de um novo milénio, sem 

descurar o seu apetrechamento a uma participação na sociedade mais consciente, politicamente 

mais ativa, assente num espírito de maior cidadania, no fundo, mais, fundamentadamente, 

crítica (Guimarães, 2009). 

Perante este novo quadro, o governo, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Educação e Inovação, irá criar um grupo de trabalho com o intuito de achar novos rumos ao 

rumo da educação de adultos (Despacho n.º 10534/97, de 16 de outubro). Coordenado por 
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Alberto Melo, das conclusões do estudo, então, efetuado é, uma vez mais, lançada a ideia, tantas 

vezes adiada, de se criar uma entidade pública dotada de personalidade jurídica e com 

autonomia científica, técnica e administrativa para o setor da EA em Portugal (Barros, 2013). 

Após aprovação em sede de Conselho de Ministros (Resolução n.º 92/98, de 14 de 

julho), será posto em marcha o Programa para o Desenvolvimento da Educação e Formação 

de Adultos, sob tutela do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

“resultando daí a expressão ‘Educação e Formação de Adultos’, numa articulação entre as 

dimensões da educação e do trabalho, algo até aí relativamente pouco frequente em Portugal” 

(Nico e Nico, 2013: 2) e cujo objetivo primacial, de entre outras propostas, consistirá na criação 

da ANEFA, o que virá a suceder um ano depois (Decreto-Lei n.º 387/99, de 28 de setembro). 

 

2.4.2.2. A Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 

 

A 25 de outubro de 1999, toma posse o XIV Governo Constitucional, novamente 

liderado pelo PS e, uma vez mais, sem maioria absoluta no Parlamento.164 No quadro do 

Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, resultante das conclusões do Conselho 

Europeu realizado em Lisboa, em março do ano seguinte (2000), e com uma Europa em 

velocidade de cruzeiro rumo à era do conhecimento, sendo “toda e qualquer actividade de 

aprendizagem, com um objectivo, empreendida numa base contínua e visando melhorar 

conhecimentos, aptidões e competências” (Comissão das Comunidades Europeias, 2000) o 

governo português, não esmorecendo a sua paixão pela educação, mormente no setor da EA, 

visará, com a criação da ANEFA (sujeita à dupla superintendência e tutela dos Ministérios da 

Educação e do Trabalho e da Solidariedade), o estabelecimento de uma entidade com 

competências e autonomia ao nível da “conceção de metodologias de intervenção, da promoção 

de programas e projetos e do apoio a iniciativas da sociedade civil, no domínio da educação e 

formação de adultos e ainda da construção gradual de um sistema de reconhecimento e 

validação das aprendizagens informais dos adultos” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 387/99, de 

28 de setembro). 

Projetada para funcionar em regime de instalação por um período de dois anos (art.º 

13.º), a sua presença no panorama nacional irá debater-se com o (eterno) problema das baixas 

qualificações escolares e a ausência de mecanismos destinados ao reconhecimento e validação 

                                                           
164 Terminaria o seu mandato a 6 de abril de 2002, na sequência da aceitação, por parte do Presidente da República (Jorge Sampaio), do pedido 
de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro (António Guterres), como resultado da derrota do Partido Socialista nas eleições 

autárquicas de 16 de dezembro de 2001. 
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de adquiridos experienciais, reflexo da impreparação do país nesta matéria, quando comparado 

com os seus congéneres europeus (Melo, Matos e Silva, 2001; Guimarães, 2009; Nico e Nico, 

2013). Por conseguinte, e de acordo com um referencial estruturado assente em competências-

chave, as quais, segundo Gomes (2006: 12, citando Comissão Europeia, 2004b), se traduzem 

num “conjunto articulado, transferível e multifuncional, de conhecimentos, capacidades e 

atitudes indispensáveis à realização e desenvolvimento individuais, à inclusão social e ao 

emprego”, do seu raio de ação farão parte, entre outras iniciativas, uma oferta sustentada em 

três modalidades de formação, a saber: (i) programas conducentes ao reconhecimento, 

validação e certificação de competências (RVCC), adquiridas fora do ambiente escolar; (ii) 

ações S@ber+; (iii) e cursos EFA (Barros, 2004, 2013; Gomes, 2012; Nico e Nico, 2013). 

 

2.4.2.2.1. O sistema RVCC 

 

No atinente ao sistema de RVCC, convém uma referência prévia para o facto de a sua 

existência preceder o trabalho desenvolvido nesta matéria pela ANEFA, nomeadamente através 

de alguns exemplos de experiências realizadas, das quais se citam: práticas promovidas pela 

Direção-Geral de Educação Permanente “que assentava[m] no trabalho por temas integradores, 

partindo-se das vivências e dos contextos dos adultos (aprendizagens contextualizadas e com 

significado para os adultos)” (Nico e Nico, 2013: 5); a introdução do Ensino Recorrente que, 

formalmente, atendia “à experiência de vida entretanto adquirida e ao nível de conhecimentos 

demonstrado pelos seus destinatários” (Decreto-Lei n.º 74/91, de 9 de fevereiro, art.º 4.º, n.º 2), 

apesar de, na sua execução, tal assim não suceder; e os exames ad-hoc,165 para admissão ao 

Ensino Superior, através dos quais eram avaliados os conhecimentos obtidos 

experiencialmente. 

Consignado na Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de setembro,166 o novo sistema de RVCC, 

perante um cenário de subcertificação de competências e de conhecimentos adquiridos ao longo 

de uma vida (Barros, 2013, citando ANEFA, 2001c), i.e., de “recursos que os indivíduos 

possuem mas que, até ao momento do seu reconhecimento formal, não têm qualquer 

visibilidade social, sendo para todos os efeitos considerados inexistentes” (Delgado, 2014: 86), 

compreenderá um referencial de competências-chave a adquirir ou a desenvolver (CNE, 

                                                           
165 Viriam a ser substituídos pelos exames destinados a ‘maiores de 23 anos’ (Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março). 
166 Normativo legal que procede à criação de uma rede nacional de centros de reconhecimento, validação e certificação de competências. 
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2013),167 a partir do qual se basearão abordagens biográficas destinadas ao seu reconhecimento, 

bem como a certificação escolar de aprendizagens experienciais, nesta etapa inicial, ao nível 

dos 4º, 6º e 9º anos de escolaridade (Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de setembro, art.º 8.º),168 

compondo, para o efeito, um modelo assente numa rede de centros de operacionalização 

(CRVCC), destinados ao reconhecimento, validação, certificação ou, ainda, formação 

complementar, necessária a uma certificação total (Melo, Matos e Silva, 2001; Guimarães, 

2009; Gomes, 2012; Barros, 2013; Capucha, 2013; Nico e Nico, 2013; Delgado, 2014).169 

Por conseguinte, e objetivando uma mais-valia de empregabilidade, de valores de 

cidadania, de participação social, para além de motivar ao retorno a projetos de educação e 

formação (Delgado, 2014), à arquitetura de todo este sistema serão concebidos: materiais 

auxiliares de enquadramento de práticas conducentes ao processo de RVCC (ex. kits de apoio); 

recursos complementares de apoio para os profissionais de RVCC e para os adultos, 

nomeadamente documentação atinente à composição do processo técnico-pedagógico; 

divulgação de instrumentos de suporte teórico ao processo de balanço de competências e 

diretrizes para a construção de portefólios pelos adultos (Barros, 2013, citando ANEFA, 2001b, 

2002b), tal “como instrumentos de aprendizagem e avaliação” (Capucha, 2013: 52). 

Desta forma, e no seguimento de uma política de implantação gradual no terreno, a sua 

atuação reger-se-á pelos pressupostos seguintes: acreditação de potenciais entidades 

promotoras de CRVCC; definição de procedimentos de gestão técnico-pedagógica; constituição 

de equipa multidisciplinar de acompanhamento ao processo de RVCC; criação de instrumentos 

de apoio, monitorização e avaliação dos CRVCC; registo nacional de avaliadores externos 

(Melo, Matos e Silva, 2001; Barros, 2013; Delgado, 2014). 

Desde a sua implementação que vários aspetos concernentes ao processo de RVCC têm 

vindo a ser aperfeiçoados. Refira-se a sua abrangência ao nível secundário, com a introdução e 

aplicação do concernente referencial de competências-chave (Gomes, 2006), bem como no 

campo profissional, com os referenciais de competências profissionais (Simões e Silva, 2008), 

para além de introduzidas novas concretizações, como a certificação parcial, certificação 

profissional ou dupla certificação (Gomes, 2012) e, ainda, mediante os adquiridos experienciais 

                                                           
167 O Referencial de Competências-Chave de Educação e Formação de Adultos: nível básico, da autoria de Alonso et al. (2002), surge como 
instrumento fulcral de uma estratégia de intervenção no campo da educação e formação de adultos, sendo aplicado, desde 2001, quer em 

processos de RVCC, quer em percursos formativos assentes em competências-chave, designadamente em cursos EFA (Capucha, 2013). 
168 A partir de 2006, será alargado ao nível secundário, com a introdução do Referencial de Competências-chave para a Educação e Formação 
de Adultos – Nível Secundário (Gomes, 2006). 
169 Sobre a organização do referencial de competências-chave referir-nos-emos mais adiante, quando nos debruçarmos sobre os cursos EFA. 
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demonstrados pelo adulto, a possibilidade de os processos de RVCC incidirem, somente, na 

vertente escolar, na profissional, ou em ambas. Procederemos, por isso, a uma breve aclaração. 

No que atine a componente escolar, desenvolve-se o processo de RVCC ao longo de um 

conjunto de sessões, durante as quais os candidatos vão sendo orientados por uma equipa de 

profissionais na identificação das competências adquiridas ao longo de uma vida e na recolha 

das respetivas evidências, que as atestem, ou na sua demonstração, sendo estas avaliadas à luz 

dos Referenciais (nível básico – 1º, 2º ou 3º ciclos – ou nível secundário). 

Caso tal se não verifique na totalidade, formações subsequentes serão desenvolvidas, 

nomeadamente em unidades de competência da formação de base, concernentes a áreas não 

validadas, de modo a se completar o processo. Refira-se, por isso, que tais procedimentos se 

concluem com a apresentação do candidato perante um júri, que validará as competências 

obtidas e formalizará a respetiva certificação escolar (Carneiro, 2011; Badalo, 2012; Gomes, 

2012; Capucha, 2013; Delgado, 2014). 

Quanto à vertente profissional, com um volume de certificações mais residual quando 

comparado com a escolar (Guimarães e Rosanna, 2015, citando ANQ, 2011), através da 

publicação do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, é estabelecido o regime jurídico 

do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ) e criado um Catálogo Nacional de Qualificações 

(CNQ), no qual passam a constar os referenciais de qualificação tendentes à realização de 

processos de RVCC profissional (RVCC Pro). 

Segundo Simões e Silva (2008), orientados de acordo com as saídas profissionais, tal 

como concebidos para cada uma das respetivas áreas, os referenciais de qualificação 

profissional visam nortear o trabalho do adulto, como também de técnicos e formadores, que o 

acompanham, ao longo de várias sessões, procedendo à identificação e reconhecimento das suas 

competências profissionais e à recolha de evidências que as comprovem, bem como à sua 

demonstração. Com o adulto submetido a sessão de júri aproxima-se a conclusão do processo 

de certificação, podendo este revestir as formas de certificação total ou parcial. Por conseguinte, 

se, porventura, se proceder à certificação total, o processo assume uma de duas vias: 

 

i. no caso do adulto ser certificado em todas as unidades de competência necessárias a uma 

certificação profissional, mas não possuir o correspondente nível de escolaridade, é-lhe 

emitido um Certificado de Qualificações;  

ii. no caso do adulto ser certificado em todas as unidades de competência necessárias a uma 

certificação profissional e for titular da habilitação escolar correspondente, é-lhe emitido, 
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não só, um Certificado de Qualificações, como também um Diploma que atesta a 

titularidade da qualificação obtida, a saber: nível 2 de qualificação profissional (caso o 

adulto seja titular do 3º ciclo do ensino básico), ou nível 4 de qualificação profissional (caso 

seja titular do nível secundário de educação). Por fim, é, ainda, elaborado um Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, visando orientar o adulto na continuação de um percurso de 

qualificação. 

 

Já, se o adulto vier a ser parcialmente certificado ser-lhe-á entregue um Certificado de 

Qualificações, contendo as competências validadas, e definido um Plano Pessoal de 

Qualificação, visando a conclusão do percurso formativo, seja através da realização de 

autoformação ou formação no posto de trabalho (neste caso haverá lugar a nova sessão de júri 

de validação), ou através de um percurso de formação (curso EFA; formações modulares 

certificadas, tal como definidas no CNQ e que preencham as necessidades de formação 

detetadas aquando do percurso de RVCC). Concluído o processo, o adulto recebe o Certificado 

de Qualificações e o Diploma (este último, caso detenha a correspondente habilitação escolar). 

 

2.4.2.2.2. As ações S@ber+ 

 

Passando à segunda inovação da ANEFA, as ações S@ber+, percussoras das atuais 

‘Formações Modulares Certificadas’170 (Gomes, 2012; Nico e Nico, 2013), e complementares 

aos cursos EFA e processos de RVCC (Gomes, 2012), consistiam em programas de formação 

de curta duração, assente em módulos, com a duração de 50h cada, que se distribuíam por 

diferentes graus de proficiência, nomeadamente iniciação, desenvolvimento ou consolidação 

de competências (Anexo do Despacho Conjunto n.º 261/2001, de 22 de março, art.º 4.º). 

Com a finalidade de poderem ser “mobilizadas em concomitância com o 

reconhecimento de competências, de modo a colmatar lacunas específicas de competências face 

aos referenciais utilizados” (Gomes, 2012: 86), desenvolviam-se por percursos flexíveis, 

capitalizáveis e certificáveis, em áreas de interesse do adulto, designadamente pessoais, 

profissionais ou escolares (Gomes, 2012; Barros, 2013; Nico e Nico, 2013; Delgado, 2014), de 

modo a melhor preparar este para o enfrentamento dos desafios de uma vida em sociedade e de 

um mercado de trabalho, cada vez mais, exigente nas suas escolhas (Anexo do Despacho 

Conjunto n.º 261/2001, de 22 de março, art.º 2.º). 

                                                           
170 Mais adiante, quando nos referirmos à Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, atentaremos na sua análise. 
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Refira-se, por fim, que, podendo ser promovidas por instituições públicas ou privadas, 

compreendiam estas ações distintos domínios do saber, salientando-se: literacia tecnológica; 

línguas (incluindo o português, enquanto segunda língua); internet; euro; oficinas da leitura e 

escrita; matemática para a vida; defesa do consumidor; cidadania e ambiente; higiene e 

segurança alimentar; cidadania europeia; gestão e contabilidade; eletrónica; mecânica; 

eletricidade; artes e ofícios tradicionais; expressão e comunicação (art.º 4.º). 

 

2.4.2.2.3. Os cursos EFA 

 

Criados pelo Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro, os cursos EFA 

surgiram no quadro da ANEFA e visaram a continuidade de uma estratégia de combate às 

reduzidas qualificações dos portugueses, como (mais) uma aposta da administração em uma 

“modalidade de formação (…) mais flexível e adaptada à educação permanente do que o ensino 

recorrente, que não cessava de definhar” (Capucha, 2013: 35). Com início em 2000, e em 

regime experimental, estes cursos compreenderam, nesta fase, um duplo desígnio de 

certificação escolar (somente ao nível do ensino básico) e profissional (níveis de qualificação 

1 e 2) e uma tentativa de resposta eficaz a situações de abandono precoce da escola ou de 

adaptação/(re)inserção no mercado de trabalho, de modo a possibilitar a adultos empregados, 

em processo de reconversão profissional, a inscritos nos centros de emprego do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), ou a beneficiários de reinserção social, a conclusão 

dos 1º, 2º ou 3º ciclos do ensino básico, bem como a obtenção de uma qualificação profissional 

de nível 1 (a detentores do 1º ou 2º ciclos) e nível 2 (a titulares do 3º ciclo), (cf. Regulamento, 

Despacho Conjunto n.º 1083/2000, n.º 15). 

Neste contexto, e de acordo com o desenvolvido pelo Despacho Conjunto n.º 

1083/2000, de 20 de novembro, os cursos EFA surgem como um espaço de aplicação de 

modelos inovadores, com base em percursos flexíveis e modulares (cf. n.º 2), definidos a partir 

de processos estruturados de reconhecimento e validação de competências, adquiridas ao longo 

de uma vida por via formal ou informal (cf. n.º 2.3), tal como sustentados na aplicação de um 

referencial de competências-chave para a formação de base (cf. n.º 2.1). 

Estes cursos baseiam-se, ainda, num referencial de formação para a vertente 

profissionalizante assente em itinerários de qualificação, organizados em unidades 

capitalizáveis (cf. n.º 2.2), de acordo com os referenciais em voga no Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (cf. Regulamento n.º 4.2), segundo os quais se procurava aferir de 
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competências técnicas e de mobilização de saberes teórico-práticos (n.º 4.2.1), podendo estes 

incluir formação em contexto real de trabalho,171 competindo, neste caso, a sua organização à 

entidade formadora, que, em conjunto com a entidade onde era realizada a formação (entidade 

enquadradora) e o formando, procediam à elaboração de um plano individual de formação (n.º 

4.2.2). 

No âmbito do desenvolvimento do processo formativo, incumbia ao mediador pessoal 

e social, ciente dos adquiridos experienciais, já reconhecidos e validados em anterior percurso, 

assumir a formação no módulo ‘Aprender com Autonomia’ (AA) – posteriormente, viria a ser 

autorizado que o formando realizasse um curso EFA sem um processo prévio de 

reconhecimento e validação de competências, iniciando-se este módulo a par com as restantes 

áreas de competências-chave (cf. Despacho n.º 26401/2006, de 29 de dezembro) – coordenar o 

trabalho da equipa pedagógica, bem como acompanhar e orientar o grupo de formandos, 

promovendo a articulação com a entidade promotora destes cursos, parceiros locais e demais 

intervenientes no processo (Delgado, 2014, citando Canelas, 2003). 

Com efeito, e no que ao módulo ‘Aprender com Autonomia’ diz respeito, refira-se a sua 

organização em três unidades de competência (Integração – Relacionamento Interpessoal – 

Aprender a Aprender) visando, na sua consecução, atender, entre outros objetivos: à definição 

de regras de conduta e de funcionamento do curso; ao aprofundamento de dinâmicas de 

formação adquiridas em anterior processo de reconhecimento e validação (quando a este tiver 

havido lugar); à consolidação do processo de integração dos formandos, de modo a potenciar 

relações interpessoais e de trabalho colaborativo; à ‘desescolarizarização’ do conceito de 

formação experienciado em contextos formais de ensino e aprendizagem; ao afastamento de 

resistências e receios face ao erro, bem como ao reforço do espírito de autonomia e de 

motivação para a formação (Canelas, 2008; Rodrigues, 2009). 

Como referimos, no seguimento do processo de RVCC, os formandos vão sendo 

posicionados em percursos de formação, consoante as competências validadas e de acordo com 

o referencial de competências-chave, assentando tais áreas em três níveis de desenvolvimento, 

tal como articuladas “verticalmente numa espiral de complexidade crescente, tanto no que se 

refere ao domínio das competências como ao âmbito de contextualização das mesmas” (Alonso 

et al., 2002: 11), a saber: B1 (correspondente ao 1º ciclo do ensino básico); B2 (2º ciclo); B3 

(3º ciclo).172 Possível é, ainda, a junção de percursos formativos B1+B2 (futuramente B2+B3), 

                                                           
171 Obrigatória para os cursos EFA-B3 (Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro, anexo n.º 3). 
172 Caso não seja possível fazer um diagnóstico de reconhecimento e validação de competências deve tomar-se em linha de conta as habilitações 

escolares de que o adulto é titular. 
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os quais, mantendo a totalidade das horas de formação de cada um dos percursos, reduzem, 

neste caso, a realização do módulo ‘Aprender com Autonomia’ a um só.173 

Quanto ao plano curricular, a formação de base dos cursos EFA assenta em quatro áreas 

de competências-chave, que se vão entrecruzando ao longo da realização de um programa de 

formação, numa relação de complementaridade, compreendendo estas: Linguagem e 

Comunicação (LC), Matemática para a Vida (MV), Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e Cidadania e Empregabilidade (CE). Situando-se esta última (CE) na esfera das atitudes 

e dos comportamentos, a sua abordagem dirige-se, sobretudo, ao uso apropriado de 

competências sociais e profissionais em situações da vida real e no local de trabalho (Badalo, 

2012, citando UE, 2008a, 2008b).  

Por outro lado, e objetivando a aquisição e/ou aprofundamento de competências de 

literacia e de numeracia, surgem os dois primeiros domínios-base (LC e MV), conglomerados 

por um outro (TIC), não menos relevante, tal como reflexo de avanços científicos verificados 

na ciência e tecnologia, com impacto direto no mercado de trabalho, objetivando combater 

fenómenos de infoexclusão e facilitar a integração do adulto numa nova realidade social e 

laboral (Alonso et al., 2002). Com efeito, ao promover a aquisição/desenvolvimento de 

competências no âmbito da «literacia digital» (Capucha, 2013), procura esta área de 

competências-chave uma articulação horizontal com os restantes domínios do saber, daí 

resultando novas aportações para este campo do conhecimento (Alonso et al., 2002). 

Organizadas as competências-chave em função de domínios nucleares, o referencial 

abarca, ainda, os ‘Temas de Vida’ e respetivas atividades integradoras, que, tal como com os 

cursos EFA de nível secundário (ver a seguir), se enquadram numa área transversal do saber, 

em torno do qual se contextualizam aprendizagens e se desenvolvem competências, segundo 

uma “diversidade de temas e problemas socialmente relevantes e necessários à compreensão do 

mundo e à resolução dos problemas que este nos coloca” (p. 11). 

Sugeridos pelos formandos e abordados pelos formadores nas sessões de formação,174 

enquadram-se estes Temas em matérias de especial interesse relacionadas com as suas vivências 

                                                           
173 Cf. Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro, anexo n.º 3. 
174 A Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro [altera (segunda alteração) a Portaria 230/2008, de 7 de março, que define o regime jurídico dos 

cursos EFA e das formações modulares previstos no Decreto-Lei 396/2007, de 31 de dezembro, e procede à sua republicação], incita-nos à 
utilização do vocábulo ‘formador’, o que, naturalmente, compreendemos, uma vez que, estes cursos permitem que, outros agentes não 

possuidores de uma qualificação profissional para o ensino, pese embora detentores de outras habilitações/qualificações, colaborem no processo 

de formação, nomeadamente na sua componente tecnológica, visando uma certificação profissional. Não será, contudo, o que sucede com a 
nossa investigação no terreno, pois não só os programas, a que nos referiremos, serão cursos EFA, que compreendem, somente, uma formação 

de base (escolar), bem como todos os elementos da Equipa Pedagógica, participantes na mesma, detêm habilitação profissional para a docência, 

tal como o estipulado no n.º 2 do art.º 26.º, do acima mencionado normativo legal. Por conseguinte, e de forma a se evitarem inconsistências 
de discurso, aquando da referência à pesquisa empírica realizada para este trabalho (cf. capítulo V), termos como ‘docente’ ou ‘professor’ 

recolherão a nossa primazia no seu tratamento. 
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e horizonte de expectativas, assumindo-se como importante fator de aglutinação de 

competências-chave, orientando a sua abordagem, nomeadamente em termos de planeamento, 

de pesquisa, de seleção, do trabalho em equipa, de procedimentos de auto e heteroavaliação e 

do transfer de habilidades do locus formativo para o social, bem como para o mercado de 

trabalho (Lagarto, Andrade e Marques, 2013). Fazendo com que os formandos se identifiquem 

com as atividades realizadas, porquanto a existência de um contexto claro e previamente 

definido em torno de ‘Temas de Vida’ mais facilmente nucleia o seu próprio desenho curricular, 

o modelo, em que estes cursos assentam, incita os seus intervenientes a agirem, a refletirem 

sobre as suas práticas e a destas retirarem ensinamentos, que conduzam a novos processos de 

(form)ação. 

No que atine o regime de avaliação (com idêntico molde procedimental extensível aos 

cursos EFA de nível secundário),175 para além do processo de reconhecimento e validação de 

competências – que, perante um resultado parcial, posiciona os formandos numa determinada 

etapa, a partir da qual se desenvolve o restante percurso de formação –, surge a avaliação 

formativa, que se constitui como ponto de partida a uma definição de estratégias de recuperação 

ou de aprofundamento, culminando numa avaliação sumativa, servindo de base a uma decisão 

sobre certificação com referência ao nível de aproveitamento em que o formando concluiu o 

processo (cf. Regulamento, Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro, n.º 12). 

Tendo sido esta a estrutura organizativa dos cursos EFA durante os primeiros tempos 

de vigência, algumas alterações vieram a ser introduzidas, de modo a se corrigir imperfeições 

detetadas, não só ao nível do desenho curricular, como do próprio modelo de funcionamento. 

Assim, das lacunas observadas, são de referir o seu reducionismo aos três ciclos da escolaridade 

básica (B1, B2 e B3) e níveis 1 e 2 de qualificação profissional, para além da particularidade 

destes cursos permitirem, unicamente, uma dupla certificação (escolar e profissional). Uma 

outra constatação prendeu-se com o facto de o certificado final poder ser, somente, atribuído a 

quem tivesse terminado, com sucesso, todo o percurso de formação, antecedido de um processo 

de RVCC, com os restantes a serem obrigados ao reingresso em um outro curso, com vista a 

um tal desiderato. Refira-se, por fim, o facto de os procedimentos de certificação envolverem 

um sem número de documentos (certificado, termo, registo de avaliação final e carteira pessoal 

de competências-chave, todos correspondentes a diferentes modelos da Imprensa Nacional-

                                                           
175 Ressalve-se, contudo, que a avaliação formativa, nos cursos EFA de nível secundário, é desenvolvida na área de ‘Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens’ (art.º 31.º, Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho), (ver adiante). Mais se refere que, este diploma definia, na altura, o regime 
jurídico dos cursos EFA, de nível básico e secundário e de níveis 2 e 3 de formação profissional, porém, fruto de alterações legislativas, estes 

(cursos) são, atualmente, regulamentados pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro. 
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Casa da Moeda) “emitidos manualmente, não existindo, à data, qualquer sistema de informação 

nacional de recolha e sistematização de dados” (Preâmbulo do Despacho n.º 3447/2010, de 24 

de fevereiro), o que dificultava sobremaneira todo o processo. 

Destarte, e de modo a agilizar a orgânica e funcionamento dos cursos EFA, foram 

introduzidas várias alterações visando o seu aperfeiçoamento, das quais se salientam as 

seguintes: para além dos cursos de dupla certificação (escolar e profissional), através do 

Despacho n.º 26401/2006, de 29 de dezembro, passou a ser possível a realização de cursos de 

certificação escolar, conferindo a respetiva certificação; obrigatoriedade, para os níveis de 

desenvolvimento B2 e B3, de validação de competências ao nível de uma língua estrangeira 

(idem);176 com a publicação do Despacho n.º 14019/2007, de 3 de julho, passou, também, a ser 

facilitada a apresentação e gestão do processo de candidatura dos cursos e gestão dos percursos 

dos formandos por via eletrónica, através do Sistema Integrado de Informação e Gestão da 

Oferta Educativa e Formativa (SIGO).  

No seguimento da publicação do Referencial de Competências-chave para a Educação 

e Formação de Adultos – Nível Secundário (Gomes, 2006), os cursos EFA virão a ser alargados 

ao nível secundário de educação, permitindo uma progressão para níveis mais elevados de 

qualificação e, deste modo, “uma evolução no grau de complexidade das competências e 

saberes a desenvolver, assente num modelo de formação que mantém um conjunto de critérios 

pedagógicos e metodológicos relativamente aos Cursos EFA de nível básico, numa perspectiva 

integrada e de continuidade” (Canelas, 2007: 11). 

Estes cursos passam a permitir a emissão de um “Certificado do ensino secundário e de 

nível 3 de formação profissional, nos cursos EFA de dupla certificação” (Portaria n.º 817/2007, 

de 27 de julho,177 art.º 34.º, n.º 1, b)), tendo por base o CNQ, entretanto criado,178 

nomeadamente em “unidades que correspondem a competências nucleares reconhecidas para 

efeitos de inserção profissional” (art.º 11.º, n.º 1), ou um “Certificado do ensino secundário, 

com a conclusão de cursos EFA de habilitação escolar de nível secundário” (art.º 34.º, n.º 1, n.º 

1, d)), bem como do respetivo diploma (n.º 2, b)).  

                                                           
176 Em nota, posteriormente, aduzida ao Referencial de Competências-Chave de Educação e Formação de Adultos: nível básico, de Alonso et 

al. (2002), encontra-se referido que entre julho (2002) e outubro (2004), foram concebidas quatro unidades de competência de língua estrangeira 

(Inglês e Francês), duas para o percurso B2 (iniciação) e outras duas para o percurso B3 (desenvolvimento), de modo a integrarem a área de 
competências-chave de Linguagem e Comunicação. 
177 Revoga o Despacho Conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro. 
178 Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro [estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas que 
asseguram o seu funcionamento]. No âmbito deste diploma são, ainda, criados o Quadro Nacional de Qualificações e a Caderneta Individual 

de Competências. 
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Neste enquadramento, a formação tecnológica (até então designada de profissional), 

encontrando-se organizada em unidades de formação de curta duração (UFCD), quer para o 

nível básico, quer para o secundário, objetiva dotar o formando de competências técnicas e 

operativas essenciais ao bom desempenho numa determinada atividade profissional (Rodrigues, 

2009). Podendo revestir o modo de formação prática em contexto de trabalho (continua a ser 

obrigatória para o formando de um curso EFA-B3, que não exerça atividade correspondente às 

saídas profissionais do curso frequentado), visa proporcionar-lhe saberes e práticas de 

operacionalização em situações concretas do quotidiano de uma profissão, difíceis de adquirir 

de outra forma, continuando a sua organização a competir à entidade formadora, que, em 

conjunto com a entidade enquadradora e o formando, elabora o plano individual de formação, 

contendo objetivos, conteúdos, programação, período, horário e local de realização das 

atividades, formas de monitorização e acompanhamento do adulto, com a identificação dos 

responsáveis, bem como dos direitos e deveres dos vários intervenientes (art.º 11, n.os 1 a 3), 

disposições, igualmente, aplicáveis ao nível secundário (art.º 16.º) 

No que concerne a formação de base, refira-se que, tomando em linha de conta, o caráter 

articulado e transversal em que assentam as áreas constantes do Referencial, objetiva-se que as 

temáticas a desenvolver, combatam o isolacionismo, a que muitas vezes são votadas, em sede 

de conteúdos disciplinares escolarizados, e que aportem tais características a uma efetiva 

aquisição/desenvolvimento de conhecimentos e competências dos formandos. Com efeito, o 

plano curricular, em que foram desenhados os cursos EFA de nível secundário, aponta para um 

tal desiderato, trazendo para a sua formação de base, áreas como Cultura, Língua, Comunicação 

(CLC); Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC); Cidadania e Profissionalidade (CP). 

Compreendendo tal documento áreas de CLC e STC como que incorporando uma 

natureza instrumental e operatória, considera Gomes (2006), envolverem estas competências 

específicas, nomeadamente em torno das dimensões cultural, linguística e comunicacional, por 

um lado, abarcando o quotidiano do adulto e contribuindo para uma visão da sociedade, onde 

cabem saberes formalizados e especializados, tal como baseados em suportes científico-

tecnológicos, por outro. No âmbito de um constructo de cidadania democrática, como resultado 

de processos reflexivos sobre a ação, a área de competências-chave de CP, numa visão 

articulada e integradora de saberes dos restantes domínios, engloba, na sua transversalidade, as 

dimensões social, cognitiva e ética, e objetiva uma preparação para a vida em comunidade e 

para o mercado de trabalho, com contributos efetivos para uma melhoria das condições de vida 

do adulto (idem). 
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No mesmo diapasão, e tal como sucede com o módulo ‘Aprender com Autonomia’ nos 

cursos EFA de nível básico, também os de nível secundário compreendem uma área específica 

do seu plano de formação, denominada de ‘Portefólio Reflexivo de Aprendizagens’ (PRA). 

Prevendo a possibilidade de esta área ter já sido operacionalizada no decurso de anterior 

processo de RVCC (compreendendo o trajeto biográfico do adulto, bem como a possibilidade 

de algumas competências terem sido certificadas), destina-se o PRA a proporcionar momentos 

de reflexão sobre a aquisição/desenvolvimento de saberes e competências, orientando a sua 

ação no decurso do processo formativo, assumindo-se como espaço privilegiado a práticas de 

auto e heteroavaliação de aprendizagens, tanto nas componentes de base como tecnológica 

(Canelas, 2007; Rodrigues, 2009; Gomes, 2012). 

Mais se refere, ficar esta área sob incumbência do mediador, que se vê, assim, instado a 

colaborar com o representante da entidade formadora na constituição dos grupos de formação 

(Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho, art. 26.º, n.º 1, a)); a garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos (idem, b)); a coordenar a equipa técnico-

pedagógica, no âmbito do processo formativo (idem, c)); a assegurar a articulação entre a equipa 

técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade formadora 

(idem, d)). 

Com a publicação da Portaria n.º 230/2008, de 7 de março,179 objetivou o legislador 

continuar o combate ao défice de qualificações da população portuguesa, atendendo a públicos, 

cada vez mais, heterogéneos e com necessidades distintas no campo da formação para o 

mercado de emprego e para a inclusão social, estimulando uma participação cidadã mais 

interventiva. Do seu caráter inovador, salienta-se, entre outras concretizações, a possibilidade 

do adulto, enquanto detentor de uma qualificação escolar, visar obter uma dupla certificação, 

frequentando, apenas, a correspondente componente tecnológica do curso EFA (cf. art.º 1, n.º 

4), permitindo as formações modulares certificadas, nesta constantes, um tal desiderato. 

 

2.4.2.2.4. As Formações Modulares Certificadas 

 

Surgem, pois, regulamentadas na Portaria n.º 230/2008, de 7 de março as Formações 

Modulares Certificadas (FMC), criadas pelo Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, 

nomeadamente as condições de acesso, de gestão e funcionamento, de avaliação e certificação, 

garantindo que “toda a formação é capitalizável para o aumento da qualificação da população 

                                                           
179 Revoga a Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho. 
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adulta” (Preâmbulo da Portaria n.º 230/2008, de 7 de março). Refere-se, desta forma, que as 

FMC (anteriores ações S@ber+) são capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais 

qualificações constantes do CNQ e permitem a criação de percursos flexíveis de duração 

variada, para além de se caracterizarem pela sua adaptação a diferentes públicos-alvo, 

metodologias, contextos formativos e modalidades de avaliação.180 Concernente à sua 

organização, para cada unidade de formação são tidos em conta os referenciais constantes do 

CNQ, quer estes digam respeito a unidades da componente de formação de base, da componente 

de formação tecnológica, ou a ambas (Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, art.º 37.º, n.º 1). 

Permitindo concluir um percurso formativo iniciado, por exemplo, através de um processo de 

RVCC, as FMC destinam-se a candidatos que pretendam atingir determinados níveis de 

qualificação académica e/ou profissional,181 tal como constantes do Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ), tendo como referência o Quadro Europeu de Qualificações,182 a saber: 

 

i. Nível Básico e nível 2 de qualificação profissional (destinando-se, prioritariamente, a 

candidatos que não concluíram o 3º ciclo do ensino básico);  

ii. Nível Secundário e nível 4 de qualificação profissional (apenas, para candidatos com 

habilitação escolar igual ou superior ao 3º ciclo); 

iii. Especialização Tecnológica e nível 5 de qualificação profissional183 (para candidatos 

titulares do nível secundário ou equivalente; titulares de qualificação profissional nível 4; 

candidatos com os 10º e 11º anos completos, ou equivalente, e frequência de 12º ano). 

 

A conclusão, com aproveitamento, de uma FMC, dá direito à emissão de um certificado 

parcial de qualificações que discrimina todas as unidades de competência (UC) ou UFCD 

realizadas, para além do registo das mesmas na Caderneta Individual de Competências do 

adulto (Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, art.º 44.º, n.º 1). Por sua vez, a conclusão, com 

aproveitamento, de uma qualificação prevista no CNQ, permite a emissão do certificado de 

qualificações, onde constam todas as UCs ou UFCDs, bem como do respetivo diploma (art.º 

44.º, n.º 2). Podendo, a duração de um percurso de formação modular, variar entre as 25 e as 

                                                           
180 Tal como vimos com os cursos EFA de nível básico e de secundário, também as FMC adotam um processo de avaliação formativo 
(permitindo obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias 

pedagógicas), (cf. art.º 41.º, a)) e sumativo (servindo de base a uma decisão sobre a certificação – cf. art.º 41.º, b)).  

181 Portaria n.º 230/2008, de 7 de março (art.º 36.º). 
182 Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, cujo ponto n.º 4, do art.º 5.º é regulamentado pela Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho 

[regula o Quadro Nacional de Qualificações e define os descritores para a caracterização dos níveis de qualificação nacionais]. 
183 A entrada em funcionamento dos cursos técnicos superiores profissionais será acompanhada da cessação progressiva de funcionamento, no 
âmbito das instituições de ensino superior, dos cursos de especialização tecnológica, tendo como prazo limite 31.12.2016 (cf. Decreto-Lei n.º 

43/2014, de 18 de março, art.º 42.º). 
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600 horas, deve ter-se em atenção que, se este for superior a 300 horas, exige-se que 1/3 seja 

realizado na componente de formação de base (art.º 37.º, n.º 3). 

Refira-se, por fim, que, os cursos EFA e as FMC se encontram, atualmente, 

regulamentados pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro (segunda alteração à Portaria n.º 

230/2008, de 7 de março), que visou, sobretudo, para além da continuidade do esforço de 

qualificação da população nacional, dando resposta às suas necessidades e especificidades, 

proceder a modificações no funcionamento dos cursos EFA, propondo novas regras de 

constituição dos grupos, em ordem a uma sustentabilidade do sistema, por via de uma gestão 

mais rigorosa dos recursos públicos disponíveis (cf. Preâmbulo da Portaria n.º 283/2011, de 24 

de outubro). 

 

2.4.3. Da Iniciativa Novas Oportunidades à atualidade 

 

Regressando a 2002, com a aceitação, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, do 

pedido de demissão do Primeiro-Ministro, António Guterres, do XIV Governo Constitucional, 

o regime saído das eleições legislativas, realizadas a 17 de março do mesmo ano, e que consistiu 

numa maioria absoluta dos PSD e Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP), 

viria, no âmbito da promulgação da Lei Orgânica do Ministério da Educação (Decreto-Lei n.º 

208/2002, de 17 de outubro), a extinguir a ANEFA184 e em seu lugar criar a Direção-Geral de 

Formação Vocacional (DGFV), como um serviço central do ME, com o objetivo claro de 

conceção da componente pedagógica e didática do sistema educativo no tocante a políticas de 

formação vocacional (cf. art.º 16.º). 

Em articulação com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho a gestão da EA, 

viria a ser feita numa divisão de responsabilidades, entre este organismo (através do IEFP) e o 

ME (pela DGFV), perdurando tal situação até 2007, altura em que viria a ser criada a Agência 

Nacional para a Qualificação, I.P. (ANQ), incumbida de concretizar no terreno a Iniciativa 

Novas Oportunidades (INO), bem como a gestão e coordenação do SNQ, voltando, de novo, a 

tutela a um modelo inicial, tal como havia sucedido com a ANEFA (cf. Decreto-Lei n.º 387/99, 

de 28 de setembro), desta feita, com suporte nos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade 

Social (MTSS) e da Educação. 

Porém, neste intermezzo, e para além das ações implementadas pela ANEFA terem 

seguido o seu curso, o período compreendido entre os anos de 2002, data da extinção desta 

                                                           
184 Relembramos que tal estava já previsto aquando da criação desta entidade pelo Decreto-Lei n.º 387/99, de 28 de setembro. 
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entidade, e 2005, lançamento da INO, caracterizou-se, segundo vários autores, por alguma 

estagnação da EA em Portugal, seguindo-se uma fase de desilusão à ilusão inicial (Barros, 2004; 

Badalo, 2012; Gomes, 2012; Capucha, 2013; Rebelo, 2013; Delgado, 2014). Refira-se que, 

mesmo assim, no período mediado entre 2000 e 2005, foram criados 98 CRVCC, 8.000 

formandos foram certificados em cursos EFA e 50.000 através de processos de RVCC 

(MTSS/ME, 2005). 

Com um novo ciclo político prestes a iniciar-se, o XV Governo Constitucional, chefiado 

por Durão Barroso, e formado por um acordo de incidência parlamentar (PSD e CDS-PP), 

terminaria o seu mandato a 17 de julho de 2004, na sequência do pedido de demissão do 

Primeiro-Ministro, que, entretanto, havia aceitado a nomeação para o cargo de Presidente da 

Comissão Europeia. Nomearia o Presidente da República o XVI Governo Constitucional, 

dirigido por Pedro Santana Lopes, uma vez mais fruto de coligação no Parlamento (PSD e CDS-

PP), contudo, seria «sol de pouca dura», pois a 22 de dezembro do mesmo ano (2004), Jorge 

Sampaio dissolveria a Assembleia da República e convocaria eleições legislativas, dando por, 

antecipadamente, concluída a vigência deste executivo. 

O Partido Socialista, liderado por José Sócrates, conquistaria a maioria absoluta, nas 

eleições legislativas de 2005 e governaria durante 6 anos, primeiro entre 2005-2009, formando 

o XVII Governo Constitucional e, de seguida, entre 2009-2011, onde, somente com maioria 

relativa no Parlamento, veria o seu XVIII Governo Constitucional apresentar a demissão, na 

sequência do chumbo, pelas restantes forças partidárias, do Plano de Estabilidade e 

Crescimento 2011-2014 (PEC 4). 

Voltando a recuar no tempo, no final de 2005 seria apresentada ao país uma das mais 

emblemáticas medidas no campo da educação a que este assistiria na sua história recente 

(Carneiro, 2011; Gomes, 2012; Capucha, 2013; Delgado, 2014; entre outros). Objetivada como 

‘meio para atingir um fim’ seria a Iniciativa Novas Oportunidades implementada com o intuito 

de potenciar o desenvolvimento económico e social do Estado português, através de políticas 

dirigidas à qualificação da sua população (jovem e adulta)185 e de investimento na inovação, 

em ordem a uma maior coesão social interna e externa, nomeadamente quando comparada com 

os parceiros europeus nesta matéria (MTSS/ME, 2005). 

Num breve retrato do país, em meados da década passada registavam-se, cerca de 

3.500.000 ativos com nível de escolaridade inferior ao secundário, sendo que, destes, 2.600.000 

não detinham, sequer, o 9º ano. Relativamente a jovens com idades compreendidas entre os 18 

                                                           
185 No quadro da presente análise centrar-nos-emos, com maior acuidade, na população adulta. 
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e os 24 anos, aproximadamente 485.000 (45% do total), encontravam-se a trabalhar, não 

contabilizando 12 anos de escolaridade, e 266.000 não haviam, sequer, concluído o 9º ano. 

Sobre esta situação, a OCDE no seu relatório Education at a Glance 2005, citado por 

MTSS/ME (2005) referia que o número médio de anos de escolarização da população adulta 

em Portugal era inferior (8.2 anos) ao dos restantes países membros deste organismo (12 anos), 

aumentando esta décalage à medida que se avançava na idade da população ativa nacional. 

O objetivo centrava-se, agora, no nível secundário como referencial de escolaridade e 

na qualificação profissional da população ativa. As metas apresentadas eram ambiciosas, tal 

como o desafio a que eram convocados os portugueses. Todos sem exceção, ninguém podia 

ficar para trás. Destarte, os seus pressupostos consistiam em qualificar, entre 2006-2010, um 

milhão de portugueses, principalmente através de cursos EFA (205.000 de nível secundário e 

145.000 de nível básico) e de processos RVCC (255.000 de nível básico e 345.000 de nível 

secundário), (cf. MTSS/ME, 2005). 

Mesmo assim, se os fundamentos não fossem suficientemente convincentes, indicadores 

de natureza económico-financeira ajudariam a dissipar qualquer dúvida: a elevação em 1 ano 

do nível médio de escolaridade traduzir-se-ia no aumento do PIB entre 0.3% a 0.5% (idem, 

citando DGEP, 2005) e de 1.1% a 1.7% no crescimento do emprego (idem, citando OCDE, 

Employment Outlook, 2004). 

Assentando as suas linhas de ação nos cursos EFA, em processos RVCC e nas FMC, 

juntar-se-ia o Decreto-Lei 357/2007, de 29 de outubro, a permitir que indivíduos com o ensino 

secundário incompleto (até seis disciplinas por realizar) e cujos planos de estudo tivessem já 

sido extintos, pudessem concluir este nível de ensino, por entre outras possibilidades, através 

da realização, com aproveitamento, de UCs da formação de base e/ou de UFCDs da componente 

tecnológica, independentemente da natureza do curso de origem. 

Com a aprovação, um ano antes, da Lei Orgânica do Ministério da Educação (Decreto-

Lei n.º 213/2006, de 17 de outubro) a DGFV seria substituída pela ANQ, ficando esta sob tutela 

conjunta dos MTSS e ME, passando a sua missão e atribuições a serem definidos pelo Decreto-

Lei n.º 276-C/2007, de 31 de julho e estatutos aprovados pela Portaria n.º 959/2007, de 21 de 

agosto. Como elemento chave de toda a orgânica e funcionamento da INO, a esta nova entidade 

iria competir, entre outras incumbências, a coordenação e execução de políticas de educação e 

formação profissional de jovens e adultos, assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema 

de RVCC, para além da elaboração dos referenciais de competências e de formação a integrar 

e/ou a atualizar no CNQ (cf. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 276-C/2007, de 31 de julho), sendo 
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de realçar que muito do sucesso da INO assentou na capacidade de articulação da ANQ com 

ambas as tutelas – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e Ministério da Educação 

(Carneiro, 2011). 

De facto, uma das suas principais funções residia na coordenação da rede de Centros 

Novas Oportunidades (CNO), criados pela Portaria n.º 370/2008, de 21 de maio. Em 

substituição dos CRVCC, e podendo ser criados por entidades públicas ou privadas, 

objetivaram os CNO conferir, ainda, maior consistência a uma estratégia que se começava a 

consolidar no país, nomeadamente através dos cursos EFA, ações S@ber+ (posteriormente 

FMC) e de processos RVCC, formalmente iniciados, no começo da década, com a ANEFA 

(Carneiro, 2011; Gomes, 2012; Capucha, 2013; Delgado, 2014), desta vez com a missão de 

elevar o patamar mínimo de qualificação dos portugueses ao nível secundário. 

Aquando do lançamento da INO a rede de CRVCC havia sido projetada de modo a se 

atingirem 500 centros em 2010 (MTSS/ME, 2005). Em dezembro de 2010 este número havia 

sido praticamente alcançado, com 453 centros em funcionamento (Carneiro, 2011). Entre 2006 

e 2011 haviam-se inscrito na INO mais de 1.500.000 portugueses, sendo que destes, cerca de, 

425.000 foram certificados totalmente e mais de 291.000 parcialmente (Capucha, 2013). Mais 

se refere que vários foram os fatores que concorreram para o sucesso da INO e que fizeram 

congregar em si uma parte significativa da população adulta, salientando-se, de entre estes: 

  

a) financiamento desta iniciativa, através da alocação de verbas do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional 2007-2013 (constituiu o enquadramento para a aplicação da política 

comunitária de coesão económica e social em Portugal), designadamente através do 

Programa Operacional Potencial Humano, sendo de realçar o eixo prioritário 2 – 

“Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida”, a partir do qual foram assegurados 

3,2 mil milhões de euros (Capucha, 2013);  

b) campanhas publicitárias sob o lema ‘Aprender Compensa’, a contarem com a participação 

de figuras públicas nacionais que mobilizaram grande parte da população em torno deste 

programa (Carneiro, 2011; Capucha, 2013); 

c) estabelecimento de protocolos de cooperação, nomeadamente com escolas públicas e 

profissionais, centros de formação do IEFP, empresas, autarquias, associações empresariais, 

associações de desenvolvimento local, cooperativas, etc., de modo a, entre outros públicos, 

ser, também, prestada formação aos seus colaboradores (idem); 
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d) criação da plataforma SIGO que permitiu, num único sistema, o registo de toda a informação 

sobre modalidades de educação e formação constantes do CNQ, simplificando o 

acompanhamento das certificações, bem como da emissão de diplomas aos formandos e, 

mais facilmente, situando as instituições face às metas com que se comprometeram, no 

quadro de mecanismos de autoavaliação e de autorregulação (idem); 

e) escrutínio permanente, a que foi sujeito o programa:  

i. procedimentos de autoavaliação, implementados pelos CNOs, baseados no Common 

Assessment Framework (modelo de autoavaliação do desempenho organizacional 

específico para o sector público, visando uma estratégia de aperfeiçoamento do serviço 

prestado), (idem); 

ii. apreciação externa a cargo de organismos internacionais (UNESCO, OCDE, UE), que 

elogiaram a iniciativa empreendida no país, bem como os resultados obtidos, 

colocando Portugal a um elevado nível nesta matéria a par de países como França, 

Noruega, Finlândia e Holanda (Capucha, 2013, citando European Comission, 2009).186  

 

Em 21 de junho de 2011 toma posse o XIX Governo Constitucional apoiado pelos 

partidos PSD/CDS-PP. Com o PSD a sair vitorioso das eleições realizadas a 5 de junho, pese 

embora em minoria no Parlamento, a coligação com o CDS-PP seria a solução encontrada para 

assegurar um governo de maioria absoluta até ao final da legislatura (30 de outubro de 2015). 

Num cenário de pedido de assistência económica e financeira às instâncias internacionais 

(Fundo Monetário Internacional e União Europeia) e atido a um memorando de entendimento 

acordado com estes, viu-se Portugal obrigado a uma série de contingências na condução dos 

seus destinos. 

Com reflexos em vários setores da governação a Educação seria uma das principais 

áreas visadas e dentro desta a primazia competiria à EA. Cortes relegá-la-iam para um lugar de 

somenos importância no panorama educativo nacional. Uma vez mais repetia-se a história. Mas, 

já lá iremos. 

Em 2012 a ANQ é extinta e, em sua substituição, criada a Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP), pelo Decreto-Lei n.º 36/2012, de 15 de 

fevereiro, com os respetivos estatutos a serem aprovados pela Portaria n.º 294/2012, de 28 de 

setembro. Sob a tutela conjunta dos Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e 

                                                           
186 Em contraciclo com várias críticas internas advindas de alguns quadrantes da sociedade e com alvos bem definidos, tal como dirigidas ao 
facilitismo em que assentavam, nomeadamente os processos de RVCC, sobretudo de promoverem a «certificação da ignorância» (Capucha, 

2013). 
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Ciência, em articulação com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, e em 

conformidade com a missão e atribuições que lhe são cometidas pela Lei Orgânica do 

Ministério da Educação e Ciência, visará esta nova entidade, entre outros objetivos, coordenar 

a execução de políticas de educação e formação profissional de jovens e adultos, bem como 

assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de RVCC, nomeadamente de melhorar a 

sua qualidade e de contribuir para o aumento da competitividade nacional e da empregabilidade 

(Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 36/2012, de 15 de fevereiro). 

No ano seguinte, são também extintos os CNO e, em sua substituição, criados os Centros 

para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), (Portaria n.º 135-A/2013, de 28 de março). 

Num total de 214 centros espalhados pelo país (menos de metade do número de CNOs no seu 

apogeu),187 e com base no diploma que os instituiu, a sua ação objetivará a informação, 

orientação e encaminhamento de jovens e adultos que procurem uma formação escolar, 

profissional ou de dupla certificação e/ou visem uma integração qualificada no mercado de 

trabalho (art.º 2.º a)); o desenvolvimento de processos de RVCC adquiridas pelos adultos ao 

longo de uma vida, por vias formais, informais e não-formais, nas vertentes escolar, profissional 

ou de dupla certificação, e em articulação com outras intervenções de formação qualificantes 

(idem, b)); uma melhor resposta à necessidade de assegurar, a integração na vida ativa e 

profissional de pessoas com deficiência e incapacidade (idem, c)); apoiar a ANQEP na 

definição de critérios de estruturação da rede e na implementação de mecanismos de 

acompanhamento e de monitorização das ofertas no âmbito do sistema de formação de dupla 

certificação (idem, d)). 

Por conseguinte, e na sequência de uma análise aturada a este documento, somos a tecer 

os seguintes comentários: 

 

i. a possibilidade de criação de CQEPs em estabelecimentos de ensino públicos ou em centros 

de gestão direta ou participada do IEFP, como também em demais entidades formadoras 

(desde que certificadas para o efeito ou com reconhecido estatuto nos âmbitos educativo, 

científico e tecnológico), sendo, contudo, somente autorizada a sua criação na 

impossibilidade de cobertura de necessidades territoriais pelas duas primeiras, traduz, por 

si só, um princípio claro de redução de custos, tendo em conta o número de centros que, 

efetivamente, vieram a entrar em funcionamento; 

                                                           
187 Cf. Carneiro (2011). 
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ii. seguindo uma mesma política de contenção, nos CQEPs a funcionar em escolas, quer estas 

fossem entidades promotoras destes centros ou entidades parceiras, o recurso a docentes, 

que aqui se encontrassem, com ausência ou insuficiência de componente letiva, como 

formadores, bem como para o desempenho de ações de orientação, reconhecimento e 

validação de competências, ou de psicólogos, dos Serviços de Psicologia e Orientação, para 

procedimentos de informação, orientação e encaminhamento – para as quais estes 

profissionais, tendo em conta a especificidade de tais tarefas, e não obstante as suas 

qualificações, poderiam não possuir as melhores aptidões –, evidenciou uma maior 

preocupação com a racionalização dos recursos existentes, do que com a eficácia dos seus 

resultados, sendo bem revelador de uma ‘visão neoutilitarista’ de que nem sempre «fazer 

mais com menos», significa fazer melhor; 

iii. a atribuição de classificações de 0 a 200 em processos de autoavaliação, de heteroavaliação 

e a provas de demonstração de competências (elaboradas pelo CQEP, de acordo com uma 

matriz construída centralmente pela ANQEP), nomeadamente prova escrita, oral, prática ou 

ambas, organizada preferencialmente por áreas de competências-chave, no caso do processo 

de RVCC escolar, ou por referencial de competências profissionais, no caso do processo de 

RVCC profissional (art.º 22.º, n.º 2) “aproxima este processo dos exames escolares, 

orientando-o para a memorização de conteúdos, em contraciclo com as orientações 

europeias, que defendem a valorização das competências adquiridas ao longo da vida, numa 

perspetiva integradora dos saberes” (CNE, 2013: 15760); 

iv. a ausência da figura do avaliador externo nos júris de cerificação, para além de estes (júris) 

deixarem de poder integrar profissionais envolvidos no processo de orientação, 

reconhecimento e validação de competências (a não ser como observadores), visando, 

segundo o diploma, “garantir uma avaliação externa rigorosa e independente”188 (art.º 23.º, 

n.os 6 e 7), não reforçou, em nossa opinião, a sua credibilidade; 

v. numa perspetiva de inclusão, a atividade a desenvolver pelos CQEP passou a incluir, 

também, a valência destinada a pessoas com deficiência e incapacidade, visando responder 

à necessidade de assegurar a sua integração na vida ativa e profissional (art.º 32.º) – a 

merecer, neste particular, o nosso aplauso. 

 

                                                           
188 Itálico nosso (pelo contrassenso, ficamos sem saber se, o que estava em causa no anterior modelo, era a figura do avaliador externo, se 
procedimentos de RVCC, se a composição do júri, se o próprio processo de avaliação em si, ou todas estas situações em conjunto). Assim 

sendo, a questão que se coloca[va]: “Como garantir uma avaliação externa rigorosa e independente?”. 
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Tendo em conta a entrada tardia em funcionamento dos CQEP (durante o ano de 2014 

e com, cerca de, dois anos de existência à data de elaboração desta tese), não nos é, ainda, 

possível proceder a uma avaliação cabal dos resultados alcançados até ao momento, sendo certo 

que limitações, quer de financiamento, quer de composição das equipas pedagógicas, fizeram 

com que muitos centros não se candidatassem sequer, reduzindo a capacidade de resposta do 

país face às necessidades de qualificação da população portuguesa. 

Relembra-se, contudo, que, nos últimos censos efetuados (2011) Portugal registava 

aproximadamente 500.000 analfabetos, mais de 60% da sua população ativa não possuía o 

ensino secundário e em 2013/14, reflexo do desinvestimento feito, pouco mais de 39.000 

adultos encontravam-se inscritos em programas de formação, 1/3 do número registado em 

2000/01 (aquando do seu impulso inicial com a ANEFA), sendo um tal cenário bem mais 

devastador se nos reportarmos ao ensino secundário, que registou uma quebra de 87% de 

adultos inscritos em igual período (2013/14), relativamente a 2008/09, momento áureo da INO, 

quando, então, mais de 169.000 inscrições eram contabilizadas (in Preâmbulo da Portaria n.º 

232/2016, de 29 de agosto). 

Se o objetivo consistia, fundamentalmente, em ‘aproveitar bem’ os recursos existentes, 

aumentando o desempenho do país em quantidade e qualidade suficientemente esclarecedoras 

nesta matéria, convenhamos que as metas atingidas claramente o contradisseram, quedando-se 

estas muito aquém de uma ação política preconizada de desenvolvimento económico, social e 

cultural, redutora de um espaço de intervenção nacional na Europa e no mundo e, em 

consequência, influenciando as condições de vida de muitos portugueses, bem como a sua 

capacidade de assunção de uma cidadania mais ativa, democrática e participativa nos destinos 

da nação. 

Em outubro de 2015, a coligação PSD/CDS-PP vencedora das eleições (realizadas a 4 

de outubro), sem maioria absoluta no Parlamento, via o seu programa rejeitado (10 de novembro 

de 2015), pelos restantes partidos no hemiciclo, o que conduziu à sua demissão. Resultante das 

mesmas eleições, seguiu-se o XXI Governo Constitucional, liderado pelo PS, que, com base 

num acordo de incidência parlamentar, conseguiu fazer aprovar o seu programa de governo 

para o país. Aquando da campanha eleitoral, ressaltava-se a (enorme) vontade demonstrada, por 

esta força partidária, em um retomar de políticas de promoção da educação de adultos 

(relembra-se que nesta altura, cerca de 3 milhões de adultos não possuía o ensino secundário, 

patamar mínimo de habilitações em Portugal), sendo que, após a entrada em funções do 
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executivo, e ao momento de redação deste trabalho, regista-se já iniciativa legislativa produzida 

nesta área (Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto).189 

Em traços gerais, sugere-nos a leitura deste documento, que a criação dos Centros 

Qualifica, em substituição dos CQEP, é efetuada numa lógica de adaptação às demandas do 

mercado de trabalho, para o qual a não titulação de uma habilitação mínima, como o ensino 

secundário, poderá acarretar uma maior exposição a situações de desemprego, de exclusão 

social e de dificuldades económicas, tendo em conta que no dealbar de uma nova revolução 

industrial (Indústria 4.0),190 ameaçando destruir a grande maioria de empregos desqualificados 

existentes, políticas de qualificação dos adultos, mais do que necessárias, serão urgentes, pois 

permitem que estes invistam na sua formação, apetrechando-se de ferramentas do 

conhecimento e de competências, de modo a, não somente serem capazes de manter os seus 

postos de trabalho, como a progredirem escolar e profissionalmente, de acordo com uma 

mobilidade laboral e social desejada. 

Desde logo começando por uma alteração à sua designação procuram os ‘Centros 

Qualifica’ apostar numa lógica de qualificação de adultos (com idade igual ou superior a 18 

anos e, excecionalmente, de jovens que não se encontrem a estudar ou a trabalhar),191 em 

detrimento de um enfoque anterior na sua certificação. Pese embora não abandonar a tónica 

nesta (toda a formação/qualificação deve ser objeto de certificação), pressupõe um tal processo 

que o adulto tenha na sua posse um conjunto de conhecimentos e competências a serem 

validados em sede de RVCC, acrescido de frequência de formação complementar adequada às 

suas necessidades (Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto, art.º 16.º). 

No caso de estes serem portadores de deficiência ou incapacidade, e à semelhança dos 

CQEP, também os Centros Qualifica, salvaguardando as devidas adaptações à aplicação das 

                                                           
189 Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto (procede à regulação da criação e do regime de organização e funcionamento dos ‘Centros Qualifica’). 
190 De acordo com Hermann, Pentek e Otto (2015) o termo ‘Indústria 4.0’ «usado para caracterizar a próxima revolução industrial, que está a 

acontecer agora», tornou-se, conhecido do grande público, primeiramente na Alemanha, no início da presente década, nomeadamente em 2011, 

quando uma associação de empresários, políticos e académicos promoveram a ideia como uma abordagem para fortalecer a competitividade 
da sua indústria transformadora (Hermann, Pentek e Otto, 2015, citando Kagermann, Lukas, e Wahlster, 2011). Consignada, desde logo, pelo 

governo federal na sua “High-Tech Strategy 2020 for Germany” – visando (re)colocar o país na liderança da inovação tecnológica no setor 

industrial –, as recomendações de um grupo de trabalho, entretanto criado, apresentadas num relatório final em abril de 2103, intitulado 
Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, da responsabilidade 

do Prof. Dr. Henning Kagermann (National Academy of Science and Engineering), Prof. Dr. Wolfgang Wahlster German (Research Center 

for Artificial Intelligence) e Dr. Johannes Helbig (Deutsche Post AG), apontam para que: “In the future, businesses will establish global 
networks that incorporate their machinery, warehousing systems and production facilities in the shape of Cyber-Physical Systems (CPS). In 

the manufacturing environment, these Cyber-Physical Systems comprise smart machines, storage systems and production facilities capable of 

autonomously exchanging information, triggering actions and controlling each other independently. This facilitates fundamental improvements 
to the industrial processes involved in manufacturing, engineering, material usage and supply chain and life cycle management. The Smart 

Factories that are already beginning to appear employ a completely new approach to production. Smart products are uniquely identifiable, may 

be located at all times and know their own history, current status and alternative routes to achieving their target state. The embedded 
manufacturing systems are vertically networked with business processes within factories and enterprises and horizontally connected to 

dispersed value networks that can be managed in real time – from the moment an order is placed right through to outbound logistics. In addition, 

they both enable and require end-to-end engineering across the entire value chain.” (Hermann, Pentek e Otto, 2015: 5, citando Kagermann et 
al., 2013). 
191 Cf. Portaria n.º 232/2016, de 29 de Agosto (art.º 1.º, n.º 2). 
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normas previstas na presente portaria, por via da integração nas suas equipas de técnicos 

habilitados, conferem a possibilidade de tais adultos poderem, igualmente, adquirir ou melhorar 

as suas qualificações (art.º 24.º). 

Digno de realce, o ‘sistema de créditos’ (uma inovação do sistema) possibilitará ao 

adulto potenciar todas as qualificações de que é detentor, em termos de uma melhor definição, 

para posterior conclusão, de um percurso formativo a realizar “permitindo uma melhor 

legibilidade e reconhecimento do sistema de ensino e formação profissionais por parte dos 

diversos atores, nomeadamente por parte dos empregadores” (in Preâmbulo da Portaria n.º 

232/2016, de 29 de agosto). 

Este será, por sua vez, complementado pelo ‘Passaporte Qualifica’, documento onde 

ficará registado todo o seu percurso (competências e qualificações) numa lógica de currículo 

ou de caderneta (art.º 20.º, n.º 4), que, de igual modo, auxiliará a “(…) identificar as 

competências em falta para completar um determinado percurso de formação, por forma a 

possibilitar a construção de trajetórias de formação mais adequadas às necessidades de cada 

indivíduo, de entre as diferentes trajetórias possíveis” (in Preâmbulo da Portaria n.º 232/2016, 

de 29 de agosto). 

Por fim, e mantendo-se a necessidade de realização de uma prova de certificação final 

perante um júri, a novidade prende-se com o facto de esta melhor se ajustar aos programas EFA, 

mormente na sua vertente de RVCC, afastando-o de um processo de escolarização formal, 

considerando a sua natureza mais expositiva sobre uma temática integradora das diversas áreas 

de competências-chave do referencial, no caso de uma certificação escolar (art.º 18.º, n.º 3); ou 

de caráter eminentemente prático e, por isso, mais demonstrativa do domínio de competências 

profissionais, de acordo com o referencial, visando uma certificação profissional (idem, n.º 4). 

 

3. A Educação em Contexto Prisional 

 

A frequência de atividades de aprendizagem/desenvolvimento de conhecimentos e de 

competências, durante o período de reclusão, apresenta-se, na maior parte das vezes, como um 

desafio a enfrentar quer por formandos, quer por professores/formadores, tendo em conta que, 

para além de contribuírem para o aumento de habilidades pessoais, sociais e intelectuais, se 

assumem, também, como fator potenciador da sua reinserção na sociedade e no mercado de 

trabalho. Não será por demais referir que estudos realizados sobre taxas de analfabetismo e 

baixos níveis de escolarização demonstram que este flagelo atinge, preferencialmente, um tipo 
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de população mais carenciada e, por isso, mais exposta a dificuldades económicas e de 

mobilidade social (Leite, 1989; Sutherland, Cressey e Luckenbill, 1992; Gonçalves, 2000; 

Leme, 2007; Onofre, 2007; Costelloe, 2014; Vryonides, 2016). 

Efetivamente, se tivermos em conta as reduzidas qualificações da população prisional, 

rapidamente chegaremos à conclusão que a escola foi (mais) uma etapa de insucesso nas suas 

vidas, contribuindo para um aumento do risco de exclusão social,192 ao ponto de Alvim (1983), 

citado por Leite (1989), considerar mesmo a ‘inadaptação escolar’ como a primeira 

manifestação de marginalidade por parte destes indivíduos. No mesmo diapasão refere, 

também, Gonçalves (2000) que esta (inadaptação escolar) “(que toma por vezes nomes como 

indisciplina ou comportamentos disruptivos na sala de aula) e ao mau desempenho académico, 

aparece sempre correlacionada, em maior ou menor grau, com o futuro envolvimento em 

actividades delinquentes.” (p. 216). Devemos, por isso, tomar em linha de conta que, a prisão, 

como «instituição total»,193 contém no seu seio uma outra instituição – a Escola. Destarte, ao 

nos intrincarmos pela temática da educação nas prisões, teremos em mente o facto de, a sua 

população-alvo, pese embora situada num palco de idiossincrasias e tendo como antagonista a 

privação do direito à liberdade, mantem a titularidade de um outro, universal e inalienável – a 

Educação. 

Arrojando-nos a seguir por entre uma narrativa espácio-temporal, concentraremos a 

nossa análise na evolução da EnP à luz de conjunturas políticas, sociais, religiosas, económicas 

e respetivas finalidades no quadro da reabilitação do indivíduo delinquente. 

 

3.1. Educação na Prisão – uma aproximação ao conceito 

 

Tal como referido nas secções precedentes, a educação de adultos compreende em si o 

recurso a todo um compêndio de aprendizagens e de experiências de vida que enformam a 

                                                           
192 Segundo um relatório emanado da Direção-Geral da Política de Justiça (2015), do total de indivíduos sujeitos a medidas de privação da 
liberdade e jovens internados em centros educativos, não possuem o 1º ciclo do ensino básico (7,2%); são detentores do 1º, 2º ou 3º ciclo 

(78,3%); ensino secundário (11,8%); ensino superior (1,4%). Cf. Direção-Geral da Política de Justiça (2015). “Estatísticas da Justiça – 2014”. 

In Boletim de Informação Estatística, 37 – reclusos nos estabelecimentos prisionais e jovens internados em centros educativos (2010-2014). 
Direção-Geral da Política de Justiça – Destaque Estatístico, n.º 37, maio 2015. Ministério da Justiça: Direção-Geral da Política de Justiça. 
193 De acordo com o sociólogo Erving Goffman (1974), pode-se definir uma «instituição total» 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” (p. 11). Destarte, segundo esta linha de pensamento, e com referência a este autor, podem-se 

subdividir, por entre cinco, os tipos de instituições totais existentes, a saber: (i) estabelecimentos destinados a pessoas incapazes e inofensivas 

(lares de idosos, orfanatos, casas de acolhimento de pobres); (ii) instituições para acolhimento de pessoas incapazes, que, pese embora 
involuntariamente, são consideradas uma ameaça à sociedade (sanatórios, hospitais psiquiátricos, lazaretos); (iii) instituições de defesa dos 

cidadãos de pessoas potencialmente perigosas (prisões, campos de concentração, campos de prisioneiros de guerra); (iv) instituições 

vocacionadas para realização de uma missão específica ou de trabalho ao serviço da comunidade/Estado (quartéis, navios, campos de trabalho, 
colónias); (v) estabelecimentos destinados a retiro espiritual, normalmente motivados por questões religiosas (conventos, mosteiros, templos), 

(cf. pp. 16-17). 
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personalidade e competências da pessoa humana, intrincando-a por entre a vertente humanística 

e a formação para o mercado de trabalho, não descurando, num processo, que se pretende, de 

aprendizagem ao longo da vida, uma componente de legitimação social. Cientes da sua 

importância para a melhoria dos níveis de produtividade e de competitividade, para além de 

uma participação mais esclarecida nos diversos espaços de intervenção na sociedade, (saúde, 

educação, cultura, política, economia, justiça), antes de empreendermos o nosso caminho por 

uma análise à temática da educação em contexto prisional, procederemos, primeiramente, a 

uma aproximação ao seu campo conceptual. 

Recorremos, para o efeito, a Sutherland, Cressey e Luckenbill (1992), que se referem 

ao desenvolvimento de atividades de EnP como significando, por um lado, meros programas 

curriculares ofertados a reclusos e, por outro, todo o tipo de esforços visando desviar a atenção 

destes para bem longe do crime, assentando o seu core em abordagens “nonacademic as well 

as academic” (p. 511), i.e., o tipo de instrução onde se incluem educação escolar e programas 

de formação vária ou de formação profissional, permitindo a sua semântica, no sentido mais 

lato deste conceito, enquadrar a EnP como ‘tratamento’ prisional (idem). Colocam, para o 

efeito, a sua tónica na reabilitação, envolvendo o processo, segundo estes autores, uma 

conversão da passagem de uma ‘fidelização’ a um grupo ligado a práticas criminosas, a um 

outro, cumpridor das regras em vigor na sociedade, visando a correção de comportamentos e a 

capacitação do indivíduo em competências relacionais e profissionais. 

Numa política de mudança de paradigma será importante uma maior abertura da prisão 

à comunidade, preparando, de antemão, os reclusos para os intercâmbios que, seguramente, se 

gerarão. Desenvolvendo a sua literacia, através de práticas de escrita e de leitura, em contexto 

de sala de aula, e fomentando debates sobre as mais variadas temáticas, que os envolvam na 

sua análise e discussão, constarão as medidas corretas do trabalho a efetuar, sendo que, não 

somente se estará a promover a construção do conhecimento, como a incrementar um sentido 

de pertença social, servindo tais atividades como ‘tubo de ensaio’ no desenvolvimento de 

estratégias de relacionamento interpessoal. 

Assim, propõem Sutherland, Cressey e Luckenbill (1992) que, ao contexto prisional 

sejam facilitados contactos com a sociedade civil através da vinda de voluntários, dos mais 

diversos quadrantes e causas sociais (religião, cultura, desporto, atividades recreativas), a que 

se deverá seguir um trabalho psicoterapêutico individualizado, realizado no âmbito do 

tratamento prisional, potenciador da sua recuperação. Mais aduzem, defendendo que a 

participação dos reclusos nestas atividades, bem como noutras ligadas ao trabalho nas oficinas 
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dos EPs, é crucial para o êxito da sua reintegração nas respetivas comunidades e mercado 

laboral. 

Onofre (2007), por seu turno, partindo da realidade prisional brasileira, defende o 

princípio de que a EnP representa uma oportunidade soberana de os reclusos conquistarem a 

sua independência, bem como privacidade, surgindo esta das mais variadas formas e feitios, 

nomeadamente a não sujeição a terceiros, para que lhes leiam ou escrevam uma carta de/a um(a) 

amigo(a), familiar, juiz, este último no âmbito da sua situação criminal, porque tal significa 

ficar a dever um favor e na cadeia um favor, de uma forma ou de outra, paga-se. Mas, mais 

importante ainda, segundo esta autora, simboliza a EnP uma forma de libertação espiritual que 

oferece a possibilidade do recluso reaprender a viver com os demais, num espaço de partilha e 

de interação, longe do ódio e do ajuste de contas que proliferam por entre o presídio. Por 

conseguinte, ao permitir adquirir “um capital que não é roubado” (p. 25), mas conquistado pelo 

próprio, facilita-lhe, na sua apreensão, um soltar da sua criatividade intelectual e artística, para 

além de um mais consciente espírito de cidadania, como também uma melhor compreensão de 

si e do mundo à sua volta, em ordem a um ‘começar de novo’ em forma de emancipação. 

Vem, a propósito, uma situação que presenciámos num EP onde lecionámos e no qual 

nos deparámos com um recluso, que se encontrava detido pelo facto de não possuir carta de 

condução. Pese embora tal situação não nos parecer estranha, tendo em conta os vários casos 

do género com que fomos e somos confrontados ao longo da nossa atividade, o que nos chamou 

a atenção foi o motivo da ausência deste documento. Com efeito, tal devia-se ao facto de o 

indivíduo, em questão, não saber ler nem escrever e, por isso, não conseguir aprovação no 

exame de código. Como o próprio nos confidenciou nas aulas, a que nos pedia para assistir, a 

sua libertação, no final do cumprimento da pena, consistiria, não na saída do EP, mas em 

«aprender a ler e a escrever», pois esta seria, de facto, a sua carta para a liberdade.194 

Continuando, menciona Costelloe (2014) que à definição de EnP acresce um problema 

de taxonomia, uma vez que, o modo como a entendemos se reflete nas abordagens que 

colocamos em prática. Segundo a autora, em alguns países, atividades de formação profissional 

são consideradas como educação; noutros, programas promovidos sobre “comportamentos 

                                                           
194 Refira-se que, naquele ano letivo, no EP não se encontravam a decorrer cursos que conferissem a certificação ao nível do 1º ciclo do ensino 
básico, mas outros, que permitiam a certificação em níveis de ensino subsequentes. O recluso, em causa, pedia para assistir às nossas aulas, ao 

que, obviamente, anuíamos. Para o efeito, levávamos-lhe, da escola associada, materiais pedagógicos do 1º ciclo (manuais, cadernos de 

atividades, fichas de trabalho), que lhe facultávamos, enquanto lecionávamos aos restantes, acompanhando, sempre que possível, a sua 
evolução. Acabou sendo transferido para um outro estabelecimento prisional, onde se encontrava a decorrer um curso do 1º ciclo. Viemos, 

mais tarde, a saber que o havia frequentado, e concluído, com sucesso. 
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desviantes”195 são-no também assim consignados; por fim, outros ainda, em que a oferta de 

ensino ao nível da educação formal, tal como a promovida no exterior, corre o risco de 

inadaptação ao contexto prisional. 

Destarte, a diferença entre educação e formação é, de acordo com Costelloe, o elemento-

chave numa panóplia de significados existentes, nomeadamente no seio prisional, pois muito 

do que se considera como educação deve antes ser enquadrado como atividades de (in)formação 

ou de formação profissional.196 Ademais, defende a autora que a EnP deve ter por base o 

enquadramento da Educação de Adultos, pois voltada para a ressocialização, deve conter uma 

perspetiva self-centred, identificada com o recluso e com a comunidade, para onde este 

regressará. Com efeito, deverá favorecer o seu crescimento pessoal, respaldado num sentimento 

de responsabilidade social, contribuindo para uma transformação duradoura, pelo 

conhecimento e pela aquisição de competências promotoras de emprego, para além de uma 

visão de aprendizagem ao longo da vida. 

A este respeito, Leme (2007) arroja-se um pouco mais na caracterização da EnP, pois, 

não descurando a EA como princípio basilar à sua orientação, entende que esta deve conter em 

si mesma uma classificação sólida que a discrimine positivamente, pois o público a que se 

destina e o locus onde se desenvolve a isso obriga. Consignando-a a uma forte adjetivação, 

somos, assim, confrontados com conceitos-chave tipo, “educação cidadã, (…) 

conscientizadora, (…) libertadora, (…) ecológica libertária” (p. 129) e, ainda, remetidos para o 

carácter idiossincrático de uma “’educação de adultos presos’” (idem) concentrados em uma 

“cela de aula” (p. 130), assumindo este o seu espaço de liberdade. 

Para além da exposição das condicionantes à existência da Escola no meio prisional, 

nomeadamente o histórico de crime e violência do seu público-alvo, a fazerem com que o mais 

corajoso dos professores, pense várias vezes antes de aceitar o lugar, bem como os vários 

procedimentos de segurança internos a, muitas vezes, colidirem com o normal desenvolvimento 

das atividades letivas, assim se processa a EnP por entre o espírito de compromisso que assume 

com a EA e o caráter idiossincrático da sua efetivação num local de desesperança, sendo de 

ressaltar o seu contributo para a libertação intelectual do indivíduo recluído. 

                                                           
195 Segundo Gonçalves (1989) o conceito de “comportamento desviante” (p. 39) resulta da análise efetuada a uma determinada conduta, que 

não deve ser circunscrita em função do que, num dado momento, sucede na vida de um indivíduo, mas segundo “uma perspectiva global e 

abrangente no estudo deste tipo de fenómenos” (idem). 
196 Costelloe (2014) considera formação, no sentido profissional do termo, como a aprendizagem de um ofício e a capacitação profissional de 

um indivíduo visando um fim de empregabilidade. No que concerne a educação, esta compreende um sentido mais vasto de apreensão da 

realidade e dos valores atinentes, pois baseia-se numa capacidade de reflexão crítica na construção e na utilização de um conhecimento. Refere, 
por isso a autora, que “Training tends to be measured by what you can do when you have completed it, education is measured by what you 

know and your ability to apply and analyse that knowledge.” (p. 9, nota n.º 2). 
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Por fim, um outro aspeto de capital importância a qualquer investigação na área 

prisional prende-se com a problemática da recidiva no crime. Sobre esta matéria somos a referir 

que a EnP assume ser esta uma das suas principais preocupações, pois do seu sucesso resultará 

a diminuição da reincidência. De acordo com vários estudos realizados nesta área,197 podemos 

sublinhar que a EnP se deve posicionar como uma referência no combate à exclusão social, 

induzindo os reclusos a aproveitarem, da melhor forma, o tempo da prisão, de modo a 

ultrapassarem lacunas nos seus conhecimentos escolares, bem como a desenvolverem 

competências profissionais, no caso da existência de programas de formação profissional nas 

cadeias, com vista à sua empregabilidade. Com enfoque na regeneração do ser humano, o seu 

principal objetivo visa conduzir a uma reflexão profunda sobre os motivos e as consequências 

dos seus atos, neste congregando um padrão de identidade e alteridade, em ordem a uma maior 

consciencialização de si e da comunidade envolvente, a que objetiva regressar. 

Reforçando esta convicção, Hawley, Murphy e Souto-Otero, num relatório patrocinado 

pela Comissão Europeia e publicado em maio de 2013, intitulado Prison Education and 

Training in Europe: Current state-of-play and challenges, referem que, em 1999, em Inglaterra 

e no País de Gales, o custo total do sistema de justiça criminal rondava os €71 biliões/ano,198 

sendo que, incluído neste valor, se incluíam os custos com a manutenção do sistema prisional, 

às vítimas, ao património, ao sistema de saúde, entre outros. Mais mencionam que, 

relativamente a 2007-08, entre, €11.2 biliões a €15.3 biliões representava o preço a pagar pela 

reincidência criminal.199 Como medida a tomar em termos de enfrentamento deste fenómeno, 

citam, estes autores, um estudo desenvolvido pelo Matrix Knowledge Group, o qual revelou 

que, relativamente ao custo/benefício da EnP para o Estado Inglês, por cada €1 investido, o 

retorno seria de €2.5, ou seja, duas vezes e meia o valor inicial (cf. p. 10). 

Relativamente à problemática do emprego, Hawley, Murphy e Souto-Otero (2013) 

referem, ainda, que as baixas competências escolares e profissionais dos reclusos são, por 

norma, um entrave à obtenção de um trabalho.200 Mais aduzem que, à medida que o 

desenvolvimento europeu se concentra em torno da «economia do conhecimento», por volta do 

                                                           
197 Não sendo objetivo da presente investigação uma análise aturada à relação da EnP com a redução da recidiva no crime, remetemos, contudo, 

para alguns trabalhos que nesta matéria foram produzidos e que permitem avalizar o seu alcance, a saber: Gehring, Thom (2000). “Recidivism 

as a measure of correctional education program success”. Journal of Correctional Education, 51, pp. 197-205; Steurer, Stephen & Smith, Linda 
(2006). Education reduces crime: Three states recidivism study. Lanham, MD: Correctional Education Association and Centerville, UT: 

Management and Training Corporation; Gaes, Gerald (2008). “The impact of Prison Education Programs on Post-Release Outcomes”. Reentry 

Roundtable on Education (March 31 and April 1, 2008). John Jay College of Law, NY. 
198 Hawley, Murphy e Souto-Otero (2013), citando National Audit Office (2010). 
199 Idem. 
200 A título de exemplo observam estes autores que 53% da população prisional na Irlanda possuía o nível 1 de qualificação (o nível mais baixo 
do quadro de qualificações irlandês). No caso da Holanda, dos que abandonaram precocemente o sistema de ensino deste país, 27% eram 

suspeitos de envolvimento em práticas criminosas. 
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final da presente década (2020), será expectável que mais de 16 milhões de postos de trabalho 

requeiram uma qualificação de nível superior, enquanto empregos com menor qualificação 

diminuirão para os 12 milhões,201 constatando, desta forma, que, quanto mais baixas as 

qualificações, maior a dificuldade em se conseguir um trabalho no futuro. Veja-se, por isso, que 

entre 2006-2010, somente 1 em cada 10 empregos se destinaram aos menos qualificados, 

situando-se a taxa de desemprego, neste grupo, nos 80%.202 Se a este cenário aduzirmos a 

condição de ex-recluso, então a situação seguramente que adquirirá proporções bem mais sérias. 

Ainda sobre esta temática, um outro relatório é-nos referenciado, por estes autores. 

Datado de 2002, de seu nome, Reducing Re-offending by Ex-prisoners, da responsabilidade da 

Social Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister,203 revela-nos que, ex-presos 

encontrando-se empregados, o risco de recidiva reduz substancialmente para 1/3 ou, até mesmo, 

para 1/2, o que, na sua perspetiva, configura uma «win-win situation» com ganhos para o ex-

recluso e para a sociedade, e conferindo à EnP importância fulcral no processo de reinserção 

social.204 

 

3.2. EnP – o despertar de uma realidade 

 

Tendo dedicado, no primeiro capítulo, um olhar ao ideal penal e ao seu desenvolvimento 

ao longo da história, numa diacronia, a que nos lançámos, desde a Idade Antiga à atualidade, 

escusando-nos, agora, a uma repetição da sua narrativa, quedamo-nos pela época medieval, na 

qual, de acordo com os estudos efetuados por Sutherland, Cressey e Luckenbill (1992), bem 

como de Gillard (2007), citado por Nahmad-Williams (2011), situamos o surgimento da 

educação em contexto de reclusão. 

Se bem nos recordamos, o modelo penitenciário atual reporta as suas raízes ao período 

medievo, designadamente à criação, pela Igreja, de cárceres em mosteiros, conventos, palácios 

episcopais, destinados à prática de penitência pelo clérigo errante. Paradoxalmente, será 

também esta mesma instituição a dar início à instrução escolar nas prisões. Vejamos o que, 

sobre esta matéria, nos refere Nahmad-Williams (2011), citando Gillard (2007), “The influence 

                                                           
201 Hawley, Murphy e Souto-Otero (2013), citando (Europe 2020, A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Internet: 

<http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>). 
202 Idem, citando Cedefop (2008). 
203 Social Exclusion Unit – denominação atribuída a um departamento governamental britânico que, sob a égide do Primeiro-Ministro, em 

conjunto com outros departamentos e organizações não-governamentais, tem como principal função avaliar e intervir em situações de exclusão, 
coordenando e promovendo políticas de justiça social e de qualidade de vida a todos os cidadãos. Cf. relatório citado, disponível em: 

<http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/reducing_report20pdf.pdf> [acesso em: 8 dez. 2015]. 
204 Num relatório divulgado em dezembro de 2015, pelo Council of Europe Annual Penal Statistics, contendo os dados mais recentes sobre a 
população prisional na Europa (dados recolhidos a 01.09.2014), esta cifrou-se nos 1.600.324. Cf. relatório disponível em: 

<http://wp.unil.ch/space/files/2016/03/Council-of-Europe_SPACE-I-2014__Final_160308.pdf> [acesso em: 11 mar. 2016]. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/reducing_report20pdf.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2016/03/Council-of-Europe_SPACE-I-2014__Final_160308.pdf
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of religion on prison reforms and the education of prisoners mirrored the mainstream education 

sector where church control of education for the privileged had been in place since the twelfth 

century.” (p. 15). 

Referem, ainda, Sutherland, Cressey e Luckenbill (1992) que, durante a Idade Média, 

os presos eram, normalmente, visitados por ministros do Clero que percorriam, com alguma 

regularidade, as cadeias, de modo a discutir os mistérios da fé e a instruir na religião, em sessões 

de grupo ou individuais. Nos inícios da Idade Moderna, algumas bridewells tinham mesmo um 

capelão residente, destacando-se entre as suas funções, para além do serviço religioso, a 

educação, em particular das crianças aqui confinadas, sobre princípios elementares de algumas 

disciplinas. A este respeito, afirma Esteves (2010) que, por volta de 1600, igual prática era tida 

em conta para com os adolescentes recluídos nas casas de correção holandesas. Ainda, no séc. 

XVII, segundo Trigueiros (2000), no hospício de San Felipe Neri (Florença), aos jovens 

delinquentes, para além de educação religiosa e escolar, era também promovida formação num 

ofício. 

Do outro lado do oceano, o hábito de visitas aos presídios, foi introduzido pelos Quakers 

em Filadélfia, no período que antecedeu a Guerra da Secessão (1775-1783), no sentido de 

assistir os reclusos na instrução na religião, distribuindo Bíblias e pregando a palavra de Deus 

(Sutherland, Cressey e Luckenbill, 1992). A partir daqui desbravar-se-ia o caminho para o 

ensino das primeiras letras. Todavia, não se julgue que foi fácil o seu percurso. 

Remontando à história, referem Fulmer e Hevener (1996) poder considerar-se que as 

primeiras práticas de EnP, na América, remontam a 1789, tendo como cenário a Walnut Street 

Jail, em Filadélfia, e, como protagonista, o seu capelão, William Rogers. Assim relatam que, 

quando este procedeu, pela primeira vez, à educação dos presos, o governador da prisão, 

receoso que um motim pudesse advir no decurso de tal «medida revolucionária», ordenou que 

dois guardas estivessem presentes durante a aula, com um canhão carregado e apontado aos 

reclusos, pronto a disparar. Sem qualquer incidente a registar, escusado será referir que, num 

jogo de «medos e de educação», saiu premiada a revolução. Segundo Dixon e Mentor (2005), 

em 1798, estabelecer-se-ia aqui uma escola, em definitivo, conjuntamente com uma biblioteca, 

contando com um primeiro acervo de 110 livros (cf. p. 274). 

Regressando ao velho continente, somos confrontados com um mesmo cenário de temor 

em equipar os reclusos com a «poderosa arma» da instrução, nomeadamente em França. De 

acordo com Esteves (2010), citando Perrot (1992), existia a convicção de que a educação dos 

presos não deveria ultrapassar o nível elementar ou, então, direcionar-se mais para a 
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aprendizagem de um ofício, caso contrário a autonomia intelectual adquirida poderia 

transformá-los numa séria ameaça à sociedade. 

Por seu turno, em Portugal refere-nos Ferreira-Deusdado (1889), citado por Santos 

(1999), o papel pernicioso que as populações atribuíam à instrução, quando viam aumentar o 

número de criminosos não analfabetos entregues ao seu uso, para o bem ou para o mal, pese 

embora sabendo de antemão que, esta podendo muito, não podia tudo “(…) isto é, a instrução 

nada valia sem a educação” (p. 292). 

No mesmo diapasão, em Inglaterra, relata-nos McConville (2015), reportando-se a 

Kingswell, então capelão da prisão de Pentonville (Londres), que, nas palavras deste ministro 

da Igreja proferidas em 1852, “the advantages of a superior education on criminals I hold to be 

wrong in principle (…) what such men need is principle and not mere intellectual development’ 

(p. 409). Mais aduz, a este respeito, entenderem os, então, diretores das prisões de Pentonville 

e Millbank (também em Londres) a instrução destes, não resolver, per si, o problema do crime, 

podendo, mesmo, considerar-se perniciosa nas mãos de quem lhe não souber confiar bom uso, 

pois, no limite, poderia representar um sinal convincente “«the greater the crime, the higher 

will be found the degree of education»” (p. 410).  

Para a formulação de tais juízos muito contribuíram as ideias de Cesare Lombroso 

(1835-1909), influente criminólogo italiano, que criticava abertamente o ensino nas prisões. 

Em sua opinião, para além de desadequado ao «L’Uomo Delinquente», este somente serviria 

para refinar criminosos na arte do crime, conduzindo-os, indubitavelmente, à reincidência. Com 

efeito, na sua obra, Le crime, causes et remèdes (1907), defendia o autor, citado por Santos 

(1999), que: 

 

A instrução sendo útil à população em geral não deve estender-se às prisões, onde uma cultura elementar 

que não possa ser acompanhada duma educação especial, visando mais a mitigar as paixões e os instintos 

que desenvolver a inteligência, é absolutamente nociva; é mais uma arma nas mãos do criminoso para o 

aperfeiçoar no crime e torná-lo reincidente. Não posso explicar senão pela introdução das escolas na 

prisão, que facilitam a aproximação entre os indivíduos de maus costumes (…) o grande número de 

reincidentes instruídos (p. 298). 

 

Ainda em matéria de educação, um outro prisma da nossa análise remete-nos para o 

grau de instrução do público prisional e da sua relação com o tipo de crimes cometidos. Sobre 

este assunto, e recuando ao início da segunda década do século passado, socorremo-nos de 

Caeiro da Matta, à altura docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que, na 

sua obra Direito Criminal Português (1911), nos remete para uma conceção de correlação que, 

sobre crime e educação, perpassava no seio da comunidade científica, designadamente no 
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campo da criminologia. De facto, ao aludir a uma correspondência entre o grau de instrução 

dos criminosos e os crimes por estes praticados, refere tal entroncar numa diminuição da sua 

ferocidade ou no aumento da sua sofisticação, verificando-se, esta última característica, numa 

maior incidência em crimes contra os costumes, crimes comerciais e crimes políticos, como 

apanágio de um maior contacto humano no seio das sociedades, do progresso dos negócios e 

do aumento da atividade cerebral, proporcionado, precisamente, pelo grau de instrução 

recebido. 

Com efeito, e recorrendo a Fayet e Lacassagne (n.d.), menciona-nos terem tais 

criminólogos demonstrado existir um tipo de delinquência caracterizadora de uma classe 

analfabeta “a mais feroz” (p. 121), em contraponto a uma “mais doce e a mais astuciosa” (idem), 

representativa dos instruídos. Pormenorizemos, assim, a sua distinção (cf. pp. 120-121): 

 

i. entre os analfabetos prevaleciam os infanticídios, os roubos, os incêndios e a sua associação 

em bandos de criminosos; 

ii. dos que conheciam o rudimentar da leitura e da escrita, sobressaíam a extorsão de títulos, 

as ameaças por escrito, os crimes contra a propriedade e as ofensas corporais; 

iii. dos detentores de instrução média, destacavam-se a corrupção, os desfalques e a fraude de 

documentos; 

iv. com os de elevada cultura predominavam a extorsão de fundos, a falsificação de 

documentos oficiais e os crimes políticos. 

 

De volta ao lado de lá do Atlântico, em 1824, numa primeira tentativa de instruir os 

reclusos da prisão de Auburn, também aqui se opôs o seu governador, pois, em sua opinião, tal 

resultaria num “increased danger to society of the educated convict” (Sutherland, Cressey e 

Luckenbill, 1992: 512). Da sua resistência resultava a ideia que delinquentes educados 

poderiam aperfeiçoar a sua atividade criminosa, elevando-a, por exemplo, ao nível da 

falsificação de todo o tipo de documentos. Todavia, e pese embora o sentimento de alguma 

apreensão ou desconfiança, os ideais humanitaristas e o espírito filantrópico acabariam por 

vingar e, paulatinamente, a instrução nas prisões começaria por fazer escola. 

Ainda segundo estes autores, dois anos depois (1826), declarava perante a assembleia 

legislativa do Estado de Nova Iorque o juiz Greshom Powers que, cerca de, 1/8 dos presos de 

Auburn ou soletravam mal as palavras ou não sabiam ler de todo. Nesse mesmo ano, o capelão 

desta prisão passaria a ser assistido por seminaristas de Teologia. Em conjunto, ambos 
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procederiam à organização dos reclusos em pequenos grupos e, em pouco tempo, 160 destes, 

divididos por entre 31 grupos, eram já alvo de educação escolar, com especial relevo para a 

leitura, escrita e aritmética. 

Assim, aos Quakers seguir-se-iam os padres que distribuíam Bíblias e tratados 

teológicos pelas celas, fomentando a leitura e a discussão com os reclusos, visando a redenção 

dos seus pecados. Para além destas atividades, destinavam os elementos do Clero grande parte 

do seu tempo à instrução religiosa e à educação nas primeiras letras, aos que não as sabiam, 

com a mesma finalidade. De facto, e sem colocar em causa o contributo da Igreja nesta matéria, 

regista-se que a instrução escolar, claramente, advém de um propósito religioso. Com efeito, e 

persistindo na crença de que a EnP servia como meio de prevenção a uma possível continuidade 

no crime, os capelães residentes das prisões americanas, foram, numa primeira fase, os 

primeiros educadores a providenciar a educação básica a reclusos. 

Refira-se, por fim, que, o reconhecimento legal da EnP, na América, surgiria, pela 

primeira vez, em 1847, e uma vez mais no Estado de Nova Iorque. Neste, autorizaria a 

assembleia legislativa a afetação de professores por cada prisão estadual, em número 

proporcional ao tamanho de cada estabelecimento e quantidade de reclusos iletrados, sob 

supervisão dos capelães residentes, para proporcionarem instrução no Inglês, durante, cerca de, 

1h e meia/dia. Em pouco tempo, viria tal medida a ser alargada a outros Estados (idem). 

Coincidência ou não, refere Gehring (1995), citado por Messemer (2011), que neste período, 

elementos da Boston Prison Discipline Society,205 verificaram ser inferior o número de 

mortes/ano nas prisões que detinham escolas em relação às que não as tinham. 

A este respeito, convém referir que, num contexto de isolamento e de 

incomunicabilidade a que os reclusos eram sujeitos (além da permitida, e somente quando 

permitida), quer pelo sistema pensilvânico, quer pelo auburniano, não nos admiramos da 

ocorrência de tal facto, porquanto a educação no processo de reclusão, representa (ainda hoje) 

a concretização de uma necessidade básica – a de comunicação –, e através desta, a 

possibilidade de se quebrar a barreira do isolamento pela interação, permitindo a resolução de 

situações várias, que, de outra forma, e sem a sua intervenção, normalmente terminam em 

conflito. 

                                                           
205 Segundo Barnes (1921) a Boston Prison Discipline Society consistia numa associação religiosa e filantrópica, criada por Louis Dwight em 

1825 (à qual presidiu até à sua morte, em 1854), que pugnava pela reforma do sistema penal, nomeadamente a revogação de leis que puniam 
de forma indiscriminada, e por demasiado tempo, os devedores. Esta instituição lutou, também, pelos direitos dos reclusos, pela atribuição de 

condições dignas de internamento e de tratamento prisional, simultaneamente apregoando o combate à ociosidade. Acérrimo defensor do 

regime auburniano, em detrimento do pensilvânico, o que viria a originar acesos debates com membros da Philadelphia Society for Alleviating 
the Miseries of Public Prisons, apologistas deste último (ver capítulo anterior), os seus princípios assentaram, ainda, na penitência e na 

regeneração do condenado pela religião e pelo trabalho. 
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3.3. Da educação na religião à educação para o trabalho 

 

Antes de progredirmos na nossa análise, um ponto de situação se impõe. Mais 

importante do que saber ler e interpretar as Sagradas Escrituras, era chegado o tempo de 

confinar marginais delinquentes e de os transformar em indivíduos ‘educadamente 

trabalhadores’, devolvendo-os, de seguida, à sociedade. Revisitando os princípios calvinistas, 

somos a referir que, da salvação pela religião, impunha-se a redenção pelo trabalho, sendo 

reservado à educação o papel de mediador entre uma existência espiritual e uma vida material. 

Por conseguinte, e ocupando um papel de charneira na EnP, à Igreja se ficou a dever os 

primeiros passos na instrução elementar, pese embora o enfoque se dirigisse à salvação das 

almas, nomeadamente pela leitura de livros religiosos, sobretudo, e tal como vimos, da Bíblia. 

Contudo, o progresso industrial e o pulsar da máquina, mormente a partir do séc. XIX, 

obrigariam a uma mudança de paradigma. Sinal dos tempos, a redenção do condenado, passaria 

a exigir, também, a sua instrução num ofício. Com efeito, e se na constituinte prática, a 

observação dos mestres e posterior repetição de iguais técnicas, sob sua supervisão, não oferecia 

grandes problemas, já na componente teórica, suporte-base à formação integral numa profissão, 

as dificuldades adensavam-se. 

O magistério dos capelães revelava-se já insuficiente para responder a tamanha 

exigência. A solução residia em alargar o seu raio de ação a técnicos (mestres de ofícios) e a 

professores, porquanto mais do que saber ler e interpretar, obrigava a proficiência profissional 

a um cálculo de valores patentes na equação: E+T=SR2 (Educação + Trabalho = Sucesso da 

Reinserção2) → sabendo, de antemão, que da sua elevação à potência(2) estaria assegurada a 

reinclusão na sociedade e no mercado de trabalho. 

Veremos, de seguida, como o paradigma da instrução, acompanhado de respetivos 

programas de implementação, irá influenciar os sistemas prisionais, um pouco por toda a parte. 

Comecemos pelos Estados Unidos. 

 

3.3.1. O reformatório de Elmira 

 

 Em julho de 1876 dava-se início a uma nova era no sistema correcional norte-americano 

com a transferência de 30 reclusos provenientes da prisão de Auburn para o Reformatório de 

Elmira (Estado de Nova Iorque). Com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, Elmira 
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assistia à criação do primeiro reformatório a nível mundial (Maia Neto, 1989),206 passando a 

receber jovens-adultos primários condenados. Durante 24 anos esta instituição foi dirigida pelo 

superintendente Zebulon Reed Brockway (1827-1920), um categórico opositor dos sistemas 

pensilvânico e auburniano, em vigor na altura, os quais, em sua opinião, mais do que corrigir, 

acabavam distorcendo os seus utentes, pela humilhação e pela coação física e psicológica que 

impunham (Roberts, 2006). 

Elmira acabaria, assim, com o silêncio absoluto, o uso de uniformes listados, a marcha 

para o trabalho, baseando as suas práticas na progressividade do tratamento prisional, à luz do 

preconizado por Maconochie, Crofton e Montesinos.207 Encorajaria, deste modo, à reabilitação, 

através de um modelo de avaliação, que variava entre o mínimo e o máximo de privilégios a 

conceder, consoante a performance atingida, para além de compreender, no extremo oposto, a 

sua regressividade. 

 

 

Fig. 7 – Elmira Reformatory - School of letters class 

 

Por sua vez, o tratamento individualizado, em que Elmira se baseou, constituiu a sua 

pedra de toque, e aqui residia a diferença com o sistema progressivo puro, pois considerava 

que, para indivíduos com comportamentos diferentes, também, uma abordagem diferenciada 

deveria ser adotada (idem). Colocava-se, desta forma, a primazia na individualização do 

                                                           
206 A este propósito refere Maia Neto (1989) que “Elmira é considerado o primeiro dos reformatórios penais, visando à reforma da personalidade 

do recluso através da assistência educacional.” (p. 67). 
207 Segundo Sánchez Sánchez (2013), citando Férnandez Arévalo e Nistal Burón (2012) poder-se-á considerar o sistema reformatório uma 

variante do sistema progressivo, distinguindo-se, contudo, deste, na medida em que se dirige a jovens-adultos delinquentes. 
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tratamento prisional repercutindo-se a sua influência pelas múltiplas “(…) program-oriented 

correctional facilities” (p. 81), que seriam criadas ao longo do século seguinte. 

De acordo com Coley e Barton (2006) a execução das penas consistia num regime de 

indeterminação temporal, não podendo estas, por norma, serem inferiores a um mínimo de um 

ano, sendo que, de uma avaliação à participação do recluso no processo de reabilitação, 

dependia a duração da sua estadia em Elmira. A este propósito, refere Sánchez Sánchez (2013) 

assentar a sua classificação, sobretudo, em três graus de desempenho: 

 

i. À entrada o recluso era entrevistado pelo próprio Brockway que o informava dos 

regulamentos em vigor na instituição e do que dele, em termos de conduta, era esperado.208 

De seguida, este era colocado no nível intermédio (2º grau), efetuando-se um estudo sobre 

o seu entorno familiar e social e um exame clínico às suas (in)capacidades mentais, no 

intuito de se analisar o grau de propensão para atividades criminosas. Durante os 6 meses 

seguintes era sujeito a observação e os seus dados registados; 

ii. Passado este tempo, e tendo conseguido boa avaliação, ascendia ao 1º grau. Nos 6 meses 

seguintes, se persistisse no bom comportamento e performance nas atividades escolares, 

profissionais, desportivas e recreativas, podia aspirar à liberdade condicional; 

iii. Em sentido oposto, ao incorrigível era destinado o 3º, e último, grau da escala, que impunha 

o cumprimento da pena na cela até ao término da sentença. 

 

Ainda segundo Coley e Barton (2006), os procedimentos reformadores desta instituição 

tiveram como modelo inspirador a educação, a formação profissional, desportiva e cultural, 

para além do trabalho industrial e agrícola. Contudo, ao contrário dos modelos educativos até 

então em vigor, se é que assim podem ser considerados, a inovação consistia em colocar as 

áreas disciplinares nas mãos de profissionais da educação. De facto, assente num rigoroso 

cumprimento de regras da instituição, o ensino em Elmira, em vez de dirigir a sua atenção à 

conversão religiosa, compreendia uma orientação para o trabalho concebendo a aprendizagem 

e não a produção como fator fundamental a uma profícua reinserção do jovem-adulto no 

mercado laboral e na sociedade. 

Para o efeito foram contratados professores à Elmira Women’s College e ao Michigan 

State Normal School, passando estes a exercer a atividade em regime full-time (Hall, 2006, cf. 

                                                           
208 A este respeito, ver também, New York Correction History Society. Disponível em: 

<http://www.correctionhistory.org/html/chronicl/docs2day/elmira.html>. 

http://www.correctionhistory.org/html/chronicl/docs2day/elmira.html
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p. 14, citando Gehring, 1997). Ainda segundo Hall (2006), de entre as unidades curriculares 

lecionadas constavam a geografia, a economia e a história, para além da religião e da ética. Para 

uma formação mais profissionalizante, direcionada ao ramo industrial, assentava a oferta 

formativa em setores como alfaiataria, canalização, telegrafia e tipografia (Roberts, 2006), 

prevendo-se, ainda, a possibilidade de certificação das aprendizagens por entidades externas. 

No que tangem as áreas de instrução cultural e física, em Elmira funcionava uma banda de 

música composta por reclusos, bem como o jornal da instituição, The Summary (primeiro jornal 

prisional a nível mundial). Por fim, e para além de um exigente programa de treino físico 

militar, coexistiam programas de educação física e torneios de desporto, nomeadamente, 

basebol, basquetebol, futebol americano e atletismo, como forma de ‘tratamento’ e não de 

diversão (também aqui a inovação). 

Continuando, refere Barnes (1921) a enorme influência em Elmira do coronel 

Montesinos. Com a ênfase no trabalho e a atividade produtiva a servirem de abordagem-base à 

correção do recluso (cf. p. 59), tal como sucedera em Auburn e San Agustín, a produção 

industrial em Elmira viria, também, a enfrentar uma série de problemas com os sindicatos 

locais. Uma vez mais, concorrência desleal não era bem-vinda. Destarte, e em resultado da sua 

forte oposição, em 1888, a assembleia legislativa do Estado de Nova Iorque promulgaria a Yates 

Law, que proibiria a produção industrial, autorizando, apenas, o fabrico de bens destinados ao 

setor público, medida igualmente extensível a outras prisões deste Estado (New York Correction 

History Society, n.d.). 

Outra importante inovação de Elmira, no contexto norte-americano, consistiu na 

atribuição da liberdade condicional, segundo Hall (2006) “(…) the first to employ the concept 

of parole” (p. 14). Pese embora tal instrumento de flexibilização de pena ser já utilizado em 

sistemas progressivos anteriormente analisados, a inovação consistia no facto de um 

reformatório recorrer a tal medida. Por conseguinte, o recluso continuava sob supervisão da 

direção desta instituição, quer por um voluntário, nomeado por estes serviços, quer por um 

agente da polícia local, que aferiria da evolução do seu comportamento, durante um período 

adicional de seis meses (Hall, 2006, citando Association of Paroling Authorities International, 

2006).  

Dado o sucesso verificado com este modelo, entre 1876-1913, foram criadas instituições 

do género em dezassete Estados dos EUA (Roberts, 2006), sendo que as suas influências 

haveriam de cruzar o oceano rumo ao lado de cá do Atlântico, no início do séc. XX – primeiro 

em Borstal (1902), (sudeste de Inglaterra), espalhando-se, depois, pelo velho continente. 
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3.3.2. O sistema Borstal 

 

Em Inglaterra, no final do século XIX, a crença na punição e na dissuasão, como 

principais objetivos do aprisionamento, para além da confiança no confinamento celular como 

estratégia eficaz de tratamento prisional começavam a ser postos em causa. Casos de loucura, 

bem como de reincidência no crime sucediam-se. Inaceitável passou também a ser considerado 

o encarceramento continuado de jovens delinquentes com criminosos convictos. De acordo com 

McConville (1998), sob pressão da opinião pública, o Parlamento Britânico institui uma 

comissão de inquérito para proceder a uma investigação sobre o funcionamento do sistema 

prisional. Sob responsabilidade do, então, Subsecretário de Estado para os Assuntos Internos 

(1892-95), Herbert Gladstone, seria elaborado um relatório, do qual adviria o seu nome, 

contendo várias recomendações. 

Segundo Menis (2012), o relatório apresentado, em 1895, pela Gladstone Committee, 

entre as várias sugestões formuladas, em termos de melhoramento do sistema prisional inglês, 

e no que à nossa análise importa salientar, propôs a separação de jovens delinquentes de adultos 

condenados e a criação de estabelecimentos adequados a este público. A implementação de tais 

medidas no terreno competiria a Sir Evelyn Ruggles-Brise, comissário prisional (1895-1921), 

e a primeira instituição penal do género viria a ser instalada, em 1902, na localidade de Borstal, 

numa ala anexa à prisão local. 

A partir desta adquiriria o nome um sistema que, com base num pioneirismo, em termos 

de regime aberto, viria a ser expandido pelo Reino Unido, formalizado seis anos depois (1908) 

na Prevention of Crime Act (idem). Em detrimento da punição, o regime nestas instituições, 

passaria a privilegiar o trabalho, a educação (escolar e profissional), com enfoque na disciplina, 

na autoridade e no controlo dos internos em liberdade. Impressionado com o que viu em Elmira, 

aquando da sua visita a este reformatório, refere-nos o próprio Ruggles-Brise (1921), citado por 

Menis (2012), 

 

The elaborate system of moral, physical, and industrial training of these prisoners, the enthusiasm which 

dominated the work, the elaborate machinery for supervision of parole, all these things, if stripped of their 

extravagances, satisfied me that a real, human effort was being made in these States for the rehabilitation 

of the youthful criminal. (p. 987) 

 

Ainda segundo Menis (2012), na versão inglesa do modelo implementado em Elmira, 

duas possibilidades saltam, desde logo, à vista para Ruggles-Brise: a primeira que, 

comportamentos criminógenos podem ser vencidos por um sistema de reabilitação do 
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delinquente, assente no cumprimento de etapas; a segunda, apontando a uma fase inicial de 

surgimento de tendências criminais, defendia Ruggles-Brise que, através do internamento 

prolongado no tempo e com finalidade terapêutica, seria possível quebrar um ciclo evolutivo e 

propenso à delinquência. 

De acordo com tais princípios, viria o sistema Borstal a ser posto em prática, pese 

embora com uma diferença em relação ao seu congénere norte-americano. Na sua génese, não 

seriam descriminados primários de reincidentes, sendo ambos aceites, porém, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 21 anos.209 Igualmente, seriam objeto de rigorosa seriação, 

aquando da pronúncia de sentença condenatória e indeterminada pelos tribunais, variando esta 

de 1 a 3 anos. De seguida, e já no âmbito das competências dos estabelecimentos, seriam 

sujeitos a apurada classificação,210 disciplina, instrução, atividade física, trabalho (na esteira de 

Elmira, valorizando a aprendizagem profissional em detrimento do fator produção) e, ainda, a 

supervisão pós-libertação.211 

De acordo com Santa Gadea (1972) e Sánchez Sánchez (2013), na esteira do regime de 

Elmira, o sistema progressivo de tratamento individualizado seguido por Borstal assentava, por 

norma, em quatro fases, durante as quais, o grau de liberdade conseguido e o tempo de 

permanência, em cada uma, seria proporcional ao desempenho do recluso, encontrando-se, 

igualmente, prevista a sua regressividade, a saber: 

 

i. Fase ordinária – com duração de 3 meses, o interno era sujeito a rigorosa observação; testes 

sobre as suas aptidões criminógenas; quando necessário, investigação sobre o seu 

background familiar; trabalho diário em comum; instrução à noite. Durante este período, 

tinha direito a receber 1 carta e 1 visita; 

ii. Fase intermédia – por sua vez dividida em 2 secções, com a duração de 3 meses cada: 

a) Possibilidade de reunião aos sábados e prática de jogos em espaços fechados; 

b) Instrução profissional e prática de jogos ao ar livre; 

                                                           
209 A Prevention of Crime Act (1908) previa a possibilidade do Ministro do Interior autorizar o internamento, nestas instituições, até aos 23 

anos. Tal viria a acontecer, principalmente, no período entre as duas guerras mundiais, durante o qual, motivado pela depauperada economia 

do país e por problemas de desemprego, se verificou um aumento dos índices de criminalidade, o que originou situações graves de sobrelotação 
destes estabelecimentos. Porém, com a Criminal Justice Act de 1948 a idade máxima viria, novamente, a ser fixada nos 21 anos (Fox, 1952). 
210 Refere Menis (2012) que, de modo a separar condenados primários de reincidentes em diferentes dependências do mesmo estabelecimento, 

foi adotado um sistema de classificação que considerava estes em duas categorias: “Star Class” (p. 992) destinada aos primeiros, normalmente 
com sentenças mais curtas e, por isso, auferindo de maiores privilégios; e “Ordinary Class” (idem), na qual faziam parte o grupo dos 

contumazes, normalmente com sentenças mais longas e com menos regalias. 
211 Segundo Fox (1952), para um correto funcionamento de um estabelecimento Borstal, nomeadamente que permitisse uma eficiente aferição 
do percurso dos internos, a sua lotação não deveria exceder o número máximo de 50 reclusos, sendo estes colocados em dependências de uma 

mesma instituição, sob a liderança de “Housemaster or Housemistress and House Staff” (p. 358). 
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iii. Fase probatória – permissão para prática de jogos no interior e exterior do edifício, leitura 

de jornais e de receber correspondência a cada 15 dias; 

iv. Fase especial – possibilidade de trabalho sem vigilância, de receber correspondência e 

visitas 1 vez/semana, para além de poder desempenhar a função de monitor de reclusos mais 

novos na instituição. Numa fase de liberdade condicional, ficava sob supervisão da Borstal 

Association, a qual, seguindo-o desde a entrada na instituição, acompanhava o seu processo 

de reinserção na sociedade e mercado de trabalho.212 

 

Relativamente à área da educação, segundo Fox (1952), para os detentores de 

conhecimentos básicos em escrita, leitura e cálculo, era obrigatória a frequência de, pelo menos 

6h de aulas/semana, ao final do dia, destinadas ao desenvolvimento de competências neste 

domínio, sendo, para o efeito destacado um professor em regime full-time. Para os iletrados e 

para os que demonstrassem maiores dificuldades na aprendizagem eram destinadas 2h de 

instrução, durante o período da manhã, incluídas na componente diária de trabalho. 

Ainda de acordo com este autor, no tocante à formação profissional, entre outras áreas, 

sobressaíam a construção civil, agricultura, carpintaria, mecânica, com a possibilidade de 

certificação das aprendizagens por entidades externas ao próprio sistema prisional. Sobre estes 

cursos, a instrução na componente prática ficava a cargo de um agente prisional, com 

qualificação na área profissional lecionada, ou procedia-se à contratação direta de um mestre 

no ofício. Quanto à componente teórica, aos internos que revelassem dificuldades em aptidões 

literárias e numéricas, instrução era-lhes proporcionada ao final do dia. De igual modo, cursos 

técnicos e por correspondência faziam parte da oferta educativa, com alguns a terem lugar em 

escolas próximas destes estabelecimentos.  

O desporto preenchia, também, as preferências dos reclusos, principalmente nas 

modalidades de futebol, cricket, ténis e atletismo, com torneios a serem frequentemente 

organizados com equipas locais. Nas atividades recreativas, a primazia ia para as artes e para a 

música, com especial destaque para a apresentação de peças de teatro e espetáculos musicais. 

Por fim, a religião. Com caráter instrutivo e assistencialista, o culto da religião, a frequência da 

igreja e a participação nas cerimónias religiosas, sobretudo, na missa semanal aos domingos, 

era obrigatória. 

                                                           
212 Refere Fox (1952) que, nas atribuições desta instituição para com o recluso, consistiam, entre outras, “(…) finding him employment and 

guiding him for some years after his discharge” (p. 359). 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

 

207 

Examinaremos, de seguida, as influências destas duas instituições penais (Elmira e 

Borstal) no tratamento prisional proporcionado a jovens e adultos, nomeadamente na área da 

educação e do que, nesta matéria, a nível de eventos internacionais, foi discutido, reportando-

nos, para o efeito, e a título de quadro-síntese, ao congresso penal e penitenciário de Haia, 

realizado em 1950, atentando nas participações dos representantes das nações que neste 

tomaram parte. 

 

3.4. Congressos Internacionais Penitenciários 

 

Fruto de encontros anteriores213 e das preocupações evidenciadas em vários países, 

pelos mais diversos quadrantes, nomeadamente organizações não-governamentais dedicadas à 

assistência prisional, filantropos, criminólogos, administradores prisionais, juristas, 

governantes, entre outros, realizaram-se congressos internacionais, visando discutir a reforma 

dos sistemas penais e penitenciários, propondo alteração de normas judiciais, bem como de 

tratamento prisional e, simultaneamente, assegurar maior uniformidade e confiança nos dados 

estatísticos fornecidos pelos Estados.214 

O primeiro congresso teve lugar em Londres, em 1872. Resultante das suas conclusões 

uma comissão permanente foi criada, com sede em Genebra,215 bem como aprovada uma 

proposta de realização quinquenal de congressos internacionais, a terem lugar, à altura, nas 

capitais dos Estados-membros, sendo estes, somente, interrompidos durante os períodos das 

duas guerras mundiais. De acordo com Silveira (2009), competiria a esta comissão: 

 

(…) orientar e uniformizar as estatísticas penitenciárias dos países membros, assim como inspecionar as 

mais diversas instituições e reformatórios penais, a fim de comparar as atividades desenvolvidas nos 

estabelecimentos prisionais e salvaguardar uma organização mínima dessas instituições, dentro do 

estabelecido nos Congressos. (p. 112) 

 

Outros se seguiram, nomeadamente Estocolmo (1878), Roma (1885), S. Petersburgo 

(1890), Paris (1895), Bruxelas (1900), Budapeste (1905), Washington, DC (1910), Londres 

                                                           
213 De acordo com Shafir (2014), tais encontros têm sido muitas vezes confundidos com congressos internacionais. Com a finalidade de 

comparar os vários modelos de tratamento prisional e abordagens à delinquência juvenil, citam-se, entre outros, os encontros de Bruxelas 

(1847) e Frankfurt (1857). Das suas concretizações e numa, cada vez maior, importância atribuída à implementação dos sistemas penitenciários 
a nível mundial, resultou a necessidade de criação de uma comissão internacional permanente, encarregue da organização destes eventos com 

caráter regular. 
214 A Comissão Internacional Penitenciária daria lugar à Comissão Internacional Penal e Penitenciária (CIPP), em 1929, no âmbito da sua 
integração na Liga das Nações, criada após a I Guerra Mundial, sendo a terminologia dos congressos, também, alterada, aquando da realização 

do evento em Praga (1930), para Congresso Penal e Penitenciário Internacional. Em 1951, viria a adquirir a atual designação de Fundação 

Internacional Penal e Penitenciária (FIPP) e as suas funções transferidas para a ONU, onde passou a deter estatuto consultivo, o mesmo 
sucedendo, posteriormente, no Conselho da Europa. 
215 Em 1926, mudar-se-ia para Berna.  
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(1925), Praga (1930), Berlim (1935) e Haia (1950).216 Deter-nos-emos no último congresso 

realizado em Haia, antes da integração desta instituição na ONU, de modo a estabelecermos 

uma comparação com o movimento iniciado em Elmira e das suas repercussões noutros países, 

nomeadamente no estabelecimento de instituições Borstal nas ilhas britânicas, estendendo-se 

estas aos países nórdicos, sob o mesmo sistema; à Suíça, com a Maison d’Education au Travail; 

a França, Bélgica e a Portugal, sob a forma de Prisões-Escola, no caso português, a Prisão-

Escola de Leiria, que analisaremos, mais em detalhe, na secção seguinte. Por conseguinte, 

teremos em mente, na análise a encetar, anteriores eventos penais e penitenciários, realçando, 

no seu decurso, o que começou como medida dirigida, principalmente a crianças e jovens 

delinquentes, e se foi, paulatinamente, alargando a adultos, com um ponto de situação a ser feito 

no, então, congresso de Haia. 

 

3.4.1. Congresso Penal e Penitenciário Internacional de Haia 

 

Em 1950, teria lugar, em Haia, o último congresso organizado pela Comissão 

Internacional Penal e Penitenciária. Passados quase 80 anos do primeiro, realizado em Londres 

(1872), em matéria de educação, e através dos seus representantes, somos confrontados com o 

estado da arte de várias nações presentes no evento. 

Começando por Inglaterra, referiu-se Fry (1950) a uma discussão, que vinha ocupando 

o panorama prisional, nomeadamente sobre ‘prisões fechadas’ e ‘prisões abertas’, requerendo 

maior ou menor segurança e vigilância, tendo em conta a colocação de reclusos, em um ou 

outro regime, não ser de fácil decisão. A avaliação da sua personalidade, os antecedentes 

criminais, a possibilidade de fuga, a necessidade de ser assegurada a proteção de pessoas e bens, 

surgiam como principais busílis a uma maior abertura na implementação de medidas menos 

restritivas da liberdade. 

A este respeito, mencionava Fry medidas tomadas com jovens delinquentes, 

nomeadamente em ‘Borstals’ implementadas no país, estarem a resultar, também, com adultos, 

o que permitia a sua colocação em ‘prisões abertas’, registando uma maior individualização do 

tratamento prisional progressos notáveis, destacando-se, no tocante à educação, a oferta de 

programas escolares e de cursos profissionais, bem como a afetação de professores e o 

apetrechamento das bibliotecas prisionais, contando, nesta matéria, com o envolvimento das 

                                                           
216 Para informação mais detalhada sobre estes eventos, aconselha-se a leitura de: Teeters, Negley (1949). Deliberations of the International 
Penal and Penitentiary Congresses: Questions and Answers 1872-1935. Philadelphia: Temple University Book Store. Disponível em: 

<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3914948;view=1up;seq=11>. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3914948;view=1up;seq=11
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autoridades locais. Salientou, por fim, uma novidade digna de nota nas prisões inglesas, que 

consistia na preparação de reclusos para a obtenção de diplomas universitários, designadamente 

em prisões de regime fechado.  

No que concerne a Suíça, confidenciou Gautschi (1950), que o sistema implementado 

na penitenciária que dirigia (penitenciária de St. Gallen) consistia na progressividade do 

tratamento em ordem à reabilitação do recluso, através do desempenho de um trabalho diurno, 

nas oficinas da instituição e na agricultura. Para o final do dia encontravam-se reservadas 

atividades educativas, baseando-se, para o efeito, em exemplos de sucesso implementados em 

estabelecimentos correcionais, destinados a camadas mais jovens da população. Da sua oferta 

educativa destacou, entre outros, programas de educação para a saúde e para a higiene pessoal; 

cursos de trabalhos manuais [permitindo estes, com a venda dos seus produtos, a obtenção de 

um pequeno pecúlio, servindo parte como auxílio ao sustento dos filhos e/ou para pagamento 

de danos causados à(s) vítima(s)]; cursos de línguas; componente teórica de cursos 

profissionais; atividades de tempos livres (leitura, cinema); programas de ginástica e jogos 

desportivos. 

Mais aduziu, sublinhando serem tais programas fundamentais, nomeadamente para o 

cumprimento de um duplo propósito: manutenção da segurança no estabelecimento 

(verificando-se a diminuição de situações de indisciplina), bem como de problemas de saúde 

dos reclusos, por via do exercício físico (através da prática de desporto), pela ocupação de 

tempos livres (em atividades de lazer) e pela exercitação mental (em atividades de sala de aula 

e/ou artísticas). 

Relativamente à Bélgica, mencionou Gunzburg (1950) terem as primeiras prisões-

escola sido instituídas, neste país, em 1918, consistindo a sua criação numa “expérience de 

réadaptation des adolescents sur des bases nouvelles, faisant en premier lieu appel à la 

coopération active des détenus pour la rééducation de leurs volonté.” (p. 328). Com efeito, 

declarou terem sido, primeiramente, estabelecidas uma Prisão-Escola com enfoque na vertente 

agrícola em Merksplas e uma Prisão-Escola de cariz industrial em Gand, ambas destinadas a 

condenados menores de 25 anos. Em 1931, viriam ambas a ser agrupadas em uma única Prisão-

Escola (agrícola e industrial) na cidade de Hoogstraten.  

Igualmente em representação da Bélgica, observou Matton (1950) que, após a II Guerra 

Mundial, seria instituída uma Prisão-Escola agrícola em Marneffe. Mais referiu que, nesta havia 

sido estabelecida uma secção especial destinada a condenados adultos primários. Situada no 
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campo, esta ‘prisão-aberta’, tal como ficou conhecida, privilegiava o trabalho na agricultura, 

consistindo a sua originalidade no ideal de escutismo, em que baseava o tratamento prisional. 

Assim, à entrada desta instituição, os internos eram exortados à obtenção de insígnias 

através de um regime de avaliação do seu desempenho nas componentes moral, intelectual, 

física, social e profissional, sob supervisão dos anciãos (reclusos adultos) – os chefes das 

patrulhas, em que se dispunham os jovens delinquentes. De igual modo, os contactos com o 

exterior faziam-se através da sua filiação em organizações de escutismo, que se dirigiam a 

Marneffe para realização de encontros locais, sendo que, muitos dos jovens ali detidos, 

acabavam por integrar estas estruturas após a sua libertação. 

No que concerne os Estados Unidos, o então diretor do centro de receção do 

reformatório de Elmira, Glenn Kendall (1950) – sustentando a sua opinião no renomado 

psicólogo Lee Thorndike, nomeadamente na investigação, por este conduzida, no campo da 

aprendizagem com adultos (parte desta efetuada com reclusos na prisão de Sing Sing - Estado 

de Nova Iorque)217 –, defendeu que a maior parte dos investigadores, nomeadamente na área da 

educação, partiam de um ponto de vista incorreto nesta matéria, uma vez que, segundo, 

Thorndike podiam os seres humanos continuar a desenvolver as suas aprendizagens por um 

período mais longo do julgado possível até então.218 De um ponto de vista empírico, 

argumentou Kendall (1950) que criminosos mais velhos, pela maturidade revelada e pelas 

experiências de vida alcançadas, demonstravam maior aptidão para aprender do que 

delinquentes mais jovens, que se encontravam ainda num “unstable period of childhood or 

adolescence.” (p. 339). 

Tal como em reformatórios e outras instituições dirigidas a jovens delinquentes, também 

a instrução escolar, a formação profissional, atividades recreativas, bibliotecas, sentença 

indeterminada, uso de disciplina com enfoque reabilitador face a comportamentos 

desobedientes, e terapias de grupo (neste caso utilizadas pelo Exército norte-americano com 

militares refratários), revelavam-se de enorme importância no tratamento prisional dedicado a 

adultos, sendo adotadas com sucesso em várias prisões dos EUA. 

Mais aduziu que, no que tangia o objetivo da reabilitação, e ao contrário, do até então 

considerado por muita da pesquisa realizada, os números de sucesso com esta camada da 

                                                           
217 Cf. Kendall (1950, p. 339, nota n.º 3), citando Thorndike, Edward (1932). Adult Learning. New York: The MacMillan Co. 
218 Edward Lee Thorndike (1874-1949), investigador de relevo no campo da Psicologia da Educação e percussor das teorias behavioristas, 
realizou uma série de estudos comparativos, conjuntamente com seus colaboradores, sobre a capacidade de aprendizagem em vários estádios 

de desenvolvimento do ser humano, nomeadamente na infância, na adolescência e em idades mais avançadas. Dos resultados obtidos, concluiu 

que a infância não se apresentava como a idade mais proveitosa para a aprendizagem, em comparação com a compreendida entre os 20-30 
anos. De igual modo, constatou que, qualquer idade situada entre os 30-45 seria, ainda, mais produtiva neste campo, do que a mediada entre 

os 10-14 anos (Fávero e Freitas, 2011, citando Lourenço Filho, 1945). 
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população prisional, nomeadamente em termos de sua colocação em liberdade condicional,219 

eram superiores relativamente a uma franja de delinquentes mais jovem. A este respeito, e 

reforçando o conceito de tratamento individual, refutou a ideia de que metodologias apropriadas 

a um determinado grupo obtivessem igual, ou até mesmo, sucesso com outro. O conceito de 

seleção do delinquente revestia-se, neste quadro, de extrema importância, pois somente uma 

análise à sua personalidade permitia avaliar características, necessidades e tendências 

criminógenas e, por esta via, determinar o tratamento prisional mais adequado. 

Segundo Pompe (1950), o sistema penitenciário holandês destinado a jovens-adultos 

com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, podendo, a título excecional, abranger 

indivíduos entre os 16-25 anos, assentava num regime progressivo com base no modelo 

reformatório de Elmira e as modificações introduzidas pelo sistema Borstal inglês. Ainda no 

atinente a este sistema, e de acordo com van Eck (1950), dividido por três fases, após a entrada 

no estabelecimento o recluso era confinado a isolamento celular, simultaneamente sujeito a um 

regime de observação e de estudo do seu background familiar, seguindo-se uma avaliação 

psíquica e etiológica tendo em conta o(s) crime(s) cometido(s). 

Ao fim de um mês, tinha início a segunda fase, com um tempo de permanência de 5 a 6 

meses, consoante a duração da sentença. Nesta, as refeições e atividades recreativas tinham 

lugar em regime de isolamento celular. Ao longo do dia, e dispensando medidas restritivas 

mantidas nas prisões para maiores de 25 anos, era promovido o trabalho nas oficinas, em 

silêncio e em congregação com os restantes internos, para além de atividades agrícolas, pese 

embora dirigidas somente aos cuja confiança fosse merecedora de poderem trabalhar ao ar livre. 

Ainda nesta fase, sublinhou Pompe que, aos ‘mais dotados’, era ofertado o ensino primário 

complementar, cursos de educação geral e de formação, com base nas necessidades do mercado 

de trabalho, enquanto, para os ‘menos dotados’ jardinagem e faxina compunham a rotina diária. 

De igual modo, atividades de educação física, competições desportivas e sessões culturais, sob 

supervisão de um tutor, para além de instrução/assistência religiosa eram promovidas. 

Numa 3ª fase, e em regime de preparação da liberdade condicional, durante o dia, a vida 

do recluso era feita em comunidade e para aqueles, a quem fosse possível colocar a trabalhar 

no exterior em empresas privadas, tal assim sucedia durante um período de 2-3 meses, com 

regresso ao estabelecimento ao final do dia. Refira-se, por fim, que, como medida punitiva, 

estava prevista a regressão a uma fase anterior. 

                                                           
219 Remete, a propósito, para “Annual Reports”, Division of Parole of the Executive Department, New York State (1939 a 1950), (cf. p. 339, 

nota n.º 7). 
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Em representação da Suécia, destacou Thurén (1950) o espírito humanitarista de 

tratamento prisional dirigido aos mais novos ter sido, de igual modo, adotado para com os mais 

velhos. Relativamente a estes, cujas penas fossem de, pelo menos, 6 meses, mencionou serem 

sujeitos a minuciosa avaliação, de forma a seriar possíveis incorrigíveis, prevenindo-se, assim, 

as suas influências aos restantes, para além de permitir, tal medida, a adoção de um tratamento 

individual mais apropriado. Tal como o regime em vigor para os jovens, também os adultos 

eram objeto de um modelo progressivo de tratamento (contudo, sem a sua inserção em fases), 

cumprindo as suas penas em instalações relativamente pequenas (10-40 lugares), localizadas 

no campo e em espaços abertos. 

No tocante à educação, programas de autoaprendizagem e cursos por correspondência, 

ginástica, atletismo e atividades de recreação eram promovidos, bem como o apetrechamento 

de pessoal qualificado à sua supervisão. A este púbico era, ainda, permitido o acesso a formação 

profissional e ao trabalho. Como medida preparatória da reinserção, e de acordo com critérios 

de conduta e grau de reabilitação atingidos, podiam, também, ser autorizados a trabalhar para 

entidades privadas, no exterior. 

 

 3.4.2. A integração na ONU 

 

Antes, e posteriormente, ao Congresso Penal e Penitenciário Internacional de Haia, em 

1950, vários encontros preparatórios foram realizados visando a inserção da CIPP no seio da 

Organização das Nações Unidas. A prevenção do crime e o tratamento prisional, cujo enfoque 

havia concentrado a atenção deste organismo, desde o primeiro congresso (Londres – 1872), 

passou a merecer, também, a atenção das Nações Unidas, nomeadamente a partir de 1946, por 

parte do seu Conselho Económico e Social (ECOSOC). De modo a evitar a duplicação de 

esforços destas duas organizações, e dado que a maior parte dos seus membros o eram também 

da ONU, representantes da CIPP e ONU conduziram várias negociações visando nesta integrar 

a CIPP, o que viria a acontecer em 1951 (Bolle, 1995), adquirindo a atual designação de 

Fundação Internacional Penal e Penitenciária. 

Em 1955, teve lugar, em Genebra, o 1º Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime 

e o Tratamento dos Delinquentes, no qual foram adotadas as ‘Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos’ (RM).220 Com efeito, este documento passou a compreender um 

                                                           
220 Posteriormente aprovadas pelo ECOSOC através da resolução 663 C (XXIV), de 31 de julho de 1957 e aditadas pela resolução 2076 (LXII), 

de 13 de maio de 1977. 
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conjunto de normas elementares, significando o qualificativo ‘mínimo’ que tais não poderão 

ser, em momento algum, rejeitadas, quaisquer que sejam as circunstâncias, as pessoas 

envolvidas ou o regime político vigente. De facto, e de acordo com Bolle (1995), no seu corpo 

constituinte são assumidos um conjunto de princípios fundamentais constantes de deliberações 

penais e de execução das penas, especificando, tanto nos campos jurídico como constitucional, 

os ‘procedimentos mínimos’ que visam proporcionar uma melhoria das condições de vida em 

reclusão e um processo facilitador de reinserção na sociedade. 

A adoção das RM, nas quais se inclui o dever dos Estados de promoção de programas 

de educação nas suas prisões (cf. Regra 77),221 aplicáveis a todas as categorias de prisioneiros, 

criminais ou civis, preventivos ou condenados, assumiu-se como um marco significativo no 

desenvolvimento de sistemas penitenciários em todo o mundo e um padrão de referência no 

tratamento prisional de indivíduos privados do direito à liberdade, permitindo, nomeadamente, 

a salvaguarda de demais direitos e garantias (não impeditivos da sua efetivação pela privação 

da liberdade) e abrindo a porta à sua supervisão, não somente a entidades governamentais, como 

também a organizações não-governamentais. Refere, a propósito, Bolle (1995) 

 

For the first time in criminology, a universal set of rules was published that was based by its creators on 

declarations and instruments in the field of human rights. This approach led them to produce a body of 

rules, a full and consistent list of principles to regulate relations between the state and a specific class of 

citizen, the detainee. (p. 296) 

 

 3.4.3. Recomendações do Conselho da Europa sobre Educação nas Prisões 

 

No seguimento das regras mínimas fundamentais destinadas ao tratamento dos detidos 

nas prisões, tal como proclamadas pela ONU, também o Conselho da Europa viria a estipular 

um preceituado de princípios elementares, em termos de procedimentos a efetuar nas prisões,222 

ao qual, entre outros, se deve o inestimável contributo prestado por uma das suas organizações 

com estatuto consultivo – FIPP, visando tais, igualmente, contribuir para um mesmo desiderato, 

vindo, posteriormente, a redundar num conjunto de orientações sobre a EnP, objetivando a sua 

adoção pelos vários Estados-membros. 

                                                           
221 Cf. ONU (1955). “Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos”. In Congresso das Nações Unidas para a prevenção do Crime e o 
Tratamento dos Delinquentes, 1., Genebra, 1955. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-

dh/tidhuniversais/dhaj-NOVO-regrasminimastratareclusos.html> [acesso em: 26 dez. 2015]. 
222 As ‘Regras Penitenciárias Europeias’ adotadas, pela primeira vez, em 1973, pela Resolução n.º (73)5 do Comité de Ministros do Conselho 
da Europa, foram alvo de subsequentes revisões, a saber: em 1987 [Resolução n.º (1987)3] e 2006 [Recomendação Rec(2006)2], aquando da 

952ª reunião de Delegados dos Ministros, de 11 de janeiro de 2006, sendo esta última a versão, que se encontra, atualmente, em vigor. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-NOVO-regrasminimastratareclusos.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-NOVO-regrasminimastratareclusos.html
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Reunido a 13 de outubro de 1989 em Estrasburgo, com o intuito de analisar esta 

problemática, procedeu o Comité de Ministros do Conselho da Europa, à elaboração de uma 

série de diretrizes, que passaram, desde então, a regular a amplitude e o conteúdo de políticas a 

adotar pelas administrações prisionais de cada país. O documento, então produzido, e designado 

de Recomendação n.º R(89)12, passou a contemplar todo um agregado de conceções dirigidas 

não só a reclusos, mas também a educadores, a administradores prisionais e à comunidade civil 

em matéria de EnP, que se mantém ainda em vigor. 

Com base numa análise ao seu texto (cf. Council of Europe, 1990), do qual, abaixo se 

transcrevem as respetivas recomendações, encontramos patente no capítulo I a 

conceptualização da temática educativa. Por sua vez, o capítulo II preocupa-se com os objetivos 

da EnP compreendendo a ‘educação como um direito fundamental’, também para indivíduos 

privados do direito à liberdade e a que se dirigem as Recomendações (Recs) 1 e 2. Já no capítulo 

III é realizada uma análise às potencialidades/dificuldades da inserção da educação no seio do 

regime prisional, nomeadamente do papel a desempenhar pelos vários atores (Rec 4), bem como 

da competição desta com o trabalho prisional (Rec 5). Por seu turno, o capítulo IV encontra-se 

reservado a questões concernentes à importância da motivação e da participação do recluso no 

processo educativo (Rec 6). Ao capítulo V, tal como patente na Rec 7, compete a ênfase na 

formação de profissionais da educação, no sentido de melhor os apetrechar na adoção de 

metodologias/estratégias atinentes à EnP. O capítulo VI remete para problemas de 

aprendizagem, nomeadamente relacionados com fenómenos de iliteracia (Rec 8). Por sua vez, 

o capítulo VII preocupa-se com a importância da formação profissional e respetiva adequação 

ao mercado de trabalho (Rec 9). Já o capítulo VIII é confiado ao papel das bibliotecas no interior 

dos EPs (Rec 10). A importância da educação física e do desporto, como garante do 

cumprimento de regras e de formação de um espírito de cidadania, através da competição 

saudável, não são descuradas (Rec 11), sendo a estas dedicado o capítulo IX. A criatividade e 

as atividades culturais como fatores potenciadores da liberdade de expressão e de 

desenvolvimento artístico, compõem o capítulo X, para o qual nos remete a Rec 12. A 

importância da Educação Social, no capítulo XI, como complemento a uma instrução 

escolar/profissional é, também, apontada como veículo facilitador de reinserção (Rec 13). O 

capítulo XII realça aspetos que se prendem com a problemática da educação no interior e 

exterior das prisões (Rec 14), advogando a frequência do ensino, sempre que possível no 

exterior, por motivos que se prendem com uma potencial continuação de estudos pós-libertação 

(Rec 16), sendo que, da sua impossibilidade, é defendido um maior envolvimento da 
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comunidade externa, porquanto se sentem os reclusos mais motivados a participar em 

programas por esta organizados (Rec 15). A última recomendação (Rec 17) remete-nos para o 

capítulo XIII e para a necessidade de serem oferecidas condições que garantam qualidade à 

EnP, nomeadamente de pessoal habilitado, voluntários da sociedade civil, para além de recursos 

disponibilizados pela administração prisional (salas de aula, biblioteca, ginásio, oficinas, 

auditório). 

Atentemos, por fim, nas Recomendações do Conselho da Europa (Council of Europe, 

1990, cf. pp. 4-5):223 

 

1. A todos os reclusos deverá ser possibilitada educação, devendo esta assentar em áreas 

disciplinares, ensino profissional, arte e atividades culturais, educação física e desporto, 

educação social, bem como acesso a uma biblioteca; 

2. Os programas de educação destinados a reclusos deverão ser iguais aos do ensino 

ministrado para indivíduos de idade similar no espaço exterior e o leque de oportunidades 

de aprendizagem ser tão alargado quanto possível; 

3. A educação na prisão tem por objetivo desenvolver a pessoa como um todo, levando em 

linha de conta o seu contexto social, económico e cultural; 

4. Todos os envolvidos na administração do sistema prisional e na gestão das prisões devem 

facilitar o acesso, bem como, na medida do possível, apoiar a participação dos reclusos em 

programas de educação; 

5. O estatuto da educação não deve ser inferior ao do trabalho dentro da prisão e os reclusos 

a nível financeiro, ou de qualquer outra forma, penalizados, por participarem em programas 

de educação; 

6. Todos os esforços deverão ser envidados, de modo a encorajar os reclusos a participar 

ativamente em programas de educação; 

7. Programas de formação devem ser proporcionados a educadores, de modo a assegurar que 

estes põem em prática metodologias de ensino adequadas à educação de adultos; 

8. Atenção especial deverá ser prestada a reclusos com dificuldades de aprendizagem e, em 

particular, aos que evidenciem problemas na leitura ou na escrita; 

9. A formação profissional deve visar o desenvolvimento global do indivíduo (recluído), bem 

como ter em atenção as tendências do mercado de trabalho; 

                                                           
223 Tradução nossa. 
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10. Os reclusos devem ter acesso incondicional a uma biblioteca condignamente apetrechada, 

pelo menos, uma vez por semana; 

11. Devem, ainda, ser incentivados à prática da educação física e do desporto; 

12. Maior importância a atividades criativas e culturais, deverá ser atribuída visto o seu caráter 

facilitador de um melhor desenvolvimento e capacidade de expressão; 

13. A Educação Social deve incluir atividades práticas do dia a dia no interior da prisão, 

visando facilitar o retorno dos reclusos à sociedade; 

14. Onde for possível, deverão os reclusos ser autorizados a participar em programas de 

educação fora da prisão; 

15. Sempre que a educação ocorra dentro da prisão, a comunidade exterior, tanto quanto 

possível, deverá ser envolvida; 

16. Medidas deverão ser tomadas, de forma a permitir que os reclusos continuem os seus 

estudos após a libertação; 

17. Recursos, equipamento e profissionais da educação deverão ser disponibilizados em 

número suficiente, para que os reclusos recebam uma educação condigna. 

 

Procederemos, de seguida, a uma análise contextualizada à concretização destas 

recomendações, em termos de produção legislativa e do tratamento prisional atinente, 

mormente no modelo de organização da EnP em Portugal. 

 

4. A Educação em Contexto Prisional em Portugal 

 

Tal como vimos no capítulo anterior, questões prementes que dominaram o debate sobre 

o estado das prisões no país, nomeadamente de insalubridade, promiscuidade, segurança, de 

administração, e às quais tardavam respostas, foram protelando a introdução do ensino dirigido 

a reclusos. Se alargarmos a discussão a uma intervenção de fundo no parque prisional, 

rapidamente constatamos que, pese embora necessária, do ponto de vista dos princípios 

humanitaristas, esta não era considerada urgente, tendo em conta as depauperadas finanças do 

Reino, para além da discutibilidade dos benefícios de um tal investimento, em termos de 

acautelamento da proteção e segurança públicas. Por conseguinte, e perante este cenário, não 

será de estranhar que, somente, na segunda metade do séc. XIX se viesse a assistir à introdução 

da EnP na legislação e no terreno. 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

 

217 

4.1. O período pós-liberal 

 

Se bem o referíamos, a inclusão da temática da educação na agenda legislativa prisional 

conduziria à sua efetivação na prática. Contudo, se no plano das intenções o enquadramento 

legal precederia a sua inserção no terreno, a ordem seguida foi precisamente a inversa, ou seja, 

somente após se ter iniciado no locus prisional é que viria a ser consignada no plano legislativo. 

A este respeito refere Santos (1999) que, num relatório enviado ao então Ministro da Justiça, 

em 1857, sobre a situação das cadeias do Distrito Judicial do Porto, o Presidente da Relação se 

queixava da inexistência de quaisquer programas de instrução destinados à população reclusa, 

para além do estado deplorável em que muitos edifícios se encontravam, o que dificultava 

também a sua efetivação. 

Sendo bem-sucedido nos seus intentos, passados quatro anos, fruto de obras de 

melhoramento das suas instalações, a Cadeia da Relação do Porto viria a acolher a primeira 

experiência de ensino nas prisões em Portugal (Esteves, 2010). Em agosto de 1861, dava-se 

início à instrução dos aí recluídos e seis anos depois, seria consagrado o ensino em meio 

prisional a nível nacional pela promulgação da Lei da Reforma Penal e de Prisões, de 1 de julho 

de 1867, art.os 24.º e 25.º (Santos, 1999). Todavia, e tal como algumas situações, já aqui 

analisadas, o caminho não foi fácil. No caso da Cadeia da Relação do Porto, e baseados em 

Santos (1999), podemos considerar que o processo se desenvolveu por entre três fases 

complementares entre si, pese embora nem sempre sucedâneas, a saber: 

 

1. Os primeiros passos na instrução dos presos foram dados, precisamente, por um recluso, 

nomeadamente por um mestre-escola, à altura detido na Relação.224 Com efeito, a solução 

encontrada pela instituição permitiu que vários destes, maioritariamente crianças e jovens, 

bem como filhos dos próprios presos, tomassem um primeiro contacto com as primeiras 

letras.225 Todavia, a libertação do instrutor fez com que o projeto tivesse de ser interrompido, 

pelo menos até 1874, altura em que viria a ser reativado; 

2. Numa segunda fase, e à míngua de apoios por parte da administração central, a contratação 

de um professor seria feita com arte e engenho. Corria o ano de 1874 e a necessidade de 

mais um guarda prisional, a afetar a este estabelecimento, fez com que, para o lugar, fosse 

admitido um antigo professor do ensino primário. Com um horário de quatro horas diárias, 

                                                           
224 Situações do género sucedem ainda na atualidade, em alguns países. A este assunto regressaremos no próximo capítulo. 
225 Referências ao ensino na Cadeia da Relação advêm de Camilo Castelo Branco, quando nesta esteve preso (1860-61), e cuja experiência nos 

confidencia nas suas Memórias do Cárcere. 
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distribuído por entre as manhãs e tardes, e com os mesmos programas e manuais utilizados 

nas escolas comuns, os reclusos dedicavam-se à caligrafia, leitura, aritmética e sistema 

métrico, gramática, história e geografia de Portugal, para além da instrução moral e religião. 

A assiduidade era controlada num livro de ponto e aos sábados era feita uma avaliação oral 

das aprendizagens adquiridas durante a semana, sendo esta registada e enviada, 

mensalmente, à Procuradoria, conjuntamente com uma prova escrita de cada aluno. No final 

do ano, e depois de coligidos, eram todos estes dados remetidos ao Governo para posterior 

apreciação; 

3. Numa terceira fase, e num regresso às origens, em 1878 novamente seria um professor 

detido nesta instituição a tomar as rédeas do ensino e a aqui introduzir o método de João de 

Deus e a sua Cartilha Maternal, quando somente algumas escolas públicas e privadas o 

começavam a aplicar a título experimental. Porém, desta vez, a iniciativa não passaria 

despercebida junto da opinião pública. Segundo nos relata Santos (1999), tal acabou 

merecendo honras de publicação no Comércio do Porto, nomeadamente ao trabalho 

desempenhado pelo “snr. José Geraldes dos Santos, tambem alli encarcerado, o qual é 

incontestavelmente muito hábil para bem desempenhar a difficil e espinhosa missão de 

ministrar o pão do espirito aos infelizes que lhe são confiados” (idem, p. 296, citando O 

Comércio do Porto, de 22 de janeiro de 1879). Pela distinção do serviço prestado e pelos 

resultados obtidos pelos seus alunos-reclusos, a este valer-lhe-ia um perdão de pena. Em 

1881, já na qualidade de guarda prisional, estratégia delineada pela Procuradoria para que a 

Escola, por falta de verbas, não encerrasse, continuaria o seu trabalho de instrução, desta 

feita a ex-compagnons de route. 

 

Ainda secundados em Santos (1999), somos a referir que, por esta altura, várias escolas 

foram implantadas em outras tantas prisões do país. Na segunda metade da centúria de 

oitocentos, foi promovida a instrução nas primeiras letras, em Braga (1874); em 1878, no 

Funchal, repetindo-se o exemplo da Cadeia da Relação do Porto, com a sua regência entregue 

a um recluso, o mesmo sucedendo, também, em Coimbra; por fim, na Régua, pese embora, 

neste caso, se ficasse a dever a sua criação ao município local. Mais se aduz que, nesta última, 

de tal forma foram gratificantes os resultados obtidos, que o Presidente da Câmara Municipal, 
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em missiva enviada a D. António da Costa,226 a 3 de novembro de 1880, se referia nos termos 

que passamos a descrever: 

 

«A escolla dos presos tem dados resultados excellentes, tanto que, sendo a cadeia um foco de desordens, 

incommodando constantemente os vizinhos e as auctoridades, tudo desapareceu depois da sua abertura, 

transformando-se aquelles desgraçados a ponto de pedirem a sua conservação ali, depois mesmo de 

expiada a pena para poderem completar a sua instrucção» (idem, p. 297, nota n.º 217, citando Costa, 

1884). 

 

 

Fig. 8 – Parlatório do Limoeiro 

 

Relativamente à imagem exposta de uma das mais emblemáticas cadeias do país (cadeia 

do Limoeiro),227 segundo nos confidencia Vaz (2000), de modo a conciliar princípios de 

reeducação pelo trabalho e ensino com as suas exíguas e desadequadas instalações, por Portaria 

do Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, de 13 de fevereiro de 1863, é incumbido, 

o procurador régio da Relação de Lisboa, de elaborar um projeto de regulamentação das 

atividades laborais e de instrução elementar para os reclusos. 

Com efeito, e designadamente no âmbito da educação, ficou previsto o estabelecimento 

de locais de instrução “para ensinar os presos a ler e a contar, as quais serão de frequência 

obrigatória para todos os detidos com menos de 40 anos.” (idem, n.p.). Cabendo a 

                                                           
226 D. António da Costa foi o primeiro dos ministros a ocupar a pasta da Instrução Pública em Portugal (entre 22 de junho e 29 de agosto de 

1870). 
227 Segundo Gabriel (2007) à cadeia do Limoeiro, reconhecida como tal desde o reinado de D. João II (1481-1495), eram destinados os 

condenados ao degredo nos territórios ultramarinos, que aqui aguardavam pelo dia de embarque. Com efeito, desde o “final do século XVI e 

durante o século XVII, o Limoeiro constituía um verdadeiro depósito de gente disponível para o povoamento do vasto Império Português, 
convertendo-se na prisão mais importante do país” (p. 24). Por esta passariam ainda ilustres da nossa cultura, destacando-se, entre outros, os 

poetas Pedro Correia Garção (em 1771), Bocage (1797), o pintor Domingos Sequeira (1808) e o escritor Almeida Garrett (1827). No séc. XIX, 

a cadeia do Limoeiro, conjuntamente com a cadeia do Aljube, formavam as principais instituições prisionais de Lisboa (Afonso, 2005). No 
final deste século, designadamente em 1895, verificavam-se já fenómenos de sobrelotação das cadeias. A título de exemplo, refere Afonso 

(2005), citando Vaz (2003), que o número de reclusos condenados, na capital era de 6542, e no Porto 2224. 
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responsabilidade do ensino a um recluso, foi aproveitado o parlatório (espaço onde estes 

recebiam as suas visitas) como escola, funcionando também, e alternadamente, como capela 

para serviços religiosos aos domingos e dias santos. A este respeito refere-nos, ainda, Santos 

(1999), citando Lopes (1894), que, entre 1886-87 se encontraram aqui detidos, cerca de, 7744 

indivíduos, sendo que destes, 4775 (61.7%) eram analfabetos e que, de livre vontade, acabaram 

por frequentar esta escola, 182 reclusos. 

A 20 de novembro de 1884, é criado o Conselho Geral Penitenciário, com a função de 

acompanhar a implementação do regime penitenciário em Portugal. Em simultâneo é também 

estabelecido o Regulamento da Penitenciária de Lisboa (a inaugurar no ano seguinte), o qual, 

nos seus art.os 89.º a 98.º, estabelecia já um conjunto de orientações tendentes ao funcionamento 

do ensino nesta instituição.228 

Refere Santos (1999) que, pese embora esta incluir a presença, a tempo inteiro, de dois 

professores; de proceder à separação dos discentes em classes diferentes (de acordo com o seu 

nível de conhecimentos); de, durante 1h/dia, serem cobertas áreas como leitura, aritmética, 

escrita, gramática, história e geografia de Portugal, geometria e desenho linear, para além de 

educação moral e religiosa a cargo de capelães; os seus resultados foram tudo menos 

animadores, pois, o sistema pensilvânico, que imperou até 1913, impedia a interação 

aluno/professor – professor/aluno, sendo tal somente possível na cela, o que, perante o elevado 

número de reclusos matriculados, comprometia, sobremaneira, o processo de ensino-

aprendizagem. Ademais, aduz Trigueiros (2000) que, o regime implementado era de tal forma 

rigoroso que 

 

O seu primeiro director, Jerónimo da Cunha Pimentel, ao estabelecer aulas nos anfiteatros, semelhantes 

aos de Louvain, para as 2ª e 3ª classes, opta pelo ensino individual dado na cela, aos prisioneiros colocados 

na 1ª classe. Isto deve-se ao facto de haver necessidade de emitir sons, na primeira classe. (p. 301) 

 

De acordo com Vaz (2000), o modelo auburniano, que se lhe seguiu (1913-1927), veio 

introduzir algumas alterações, caracterizadas, de um modo geral, pelo abrandamento das 

medidas restritivas, o que permitiu que, reclusos com maior instrução pudessem lecionar aos 

menos letrados, pese embora sob vigilância dos guardas. Ainda segundo a autora, durante este 

                                                           
228 A respeito da sua construção, escrevia Ramalho Ortigão – crítico profundo das avultadas verbas despendidas nesta prisão, em detrimento 

do investimento na instrução das classes populares e, progressivamente, a uma melhor prevenção do crime –, uma década antes da sua 

inauguração (verão de 1875), em As Farpas, 14, citado por Santos (1999), “«(…) Há um certo meio, manifesto, infalível de atenuar a 
criminalidade, de chegar talvez a extingui-la. Este meio consiste em instruir o povo. Em vista dessa verdade científica, plenamente confirmada 

pelos factos, o que faz com relação ao crime a política portuguesa? Em vez de lhe fazer um túmulo, que seria a escola, faz-lhe um viveiro que 

é a masmorra»” (p. 291). Ainda sobre a Penitenciária de Lisboa, acrescente-se que, de um orçamento inicial de 300:000$00 réis em 1873, 
consequência de várias derrapagens, o custo final da obra rondou os 1:200:000$000 réis (quatro vezes mais o orçamento proposto), (Adriano, 

2010). 
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período, foi, ainda, intensificado o trabalho e a formação profissional, através da contratação 

de vários professores, passando as oficinas a, finalmente, apresentar lucro. Do vencimento dos 

reclusos era retirada parte devida ao fardamento e calçado distribuído inicialmente, sendo este, 

somente saldado ao fim de quatro anos de consecutivas amortizações (idem). 

 

4.2. O período do Estado Novo 

 

No seguimento da análise efetuada aos sistemas reformatório de Elmira e Borstal, 

atentaremos, de seguida, na sua concretização em Portugal, lançando o nosso enfoque ao 

binómio educação e trabalho. Para o efeito, concentrar-nos-emos numa camada específica da 

população nacional, nomeadamente a população jovem-adulta, que, tal como considerada pela 

legislação concernente (ver a seguir), se encontra ainda em processo de formação de 

personalidade e, por isso, passível de ser mais facilmente recuperada do crime e reabilitada para 

a sociedade. 

 

4.2.1. A Prisão-Escola de Leiria 

 

No seguimento dos sistemas progressivos implementados nos EUA e em Inglaterra, a 

década de 30 da centúria de novecentos viria a entrar para a história do sistema penitenciário 

português, em grande parte, devido à criação de um estabelecimento prisional inovador, com 

características próprias, que visava enfrentar a delinquência juvenil com base numa ação 

educativa e pedagógica dirigida a jovens-adultos, com idades compreendidas entre os 16 e os 

21 anos (com possibilidade de permanência até aos 25).229 

Pese embora, o parque prisional apresentar já uma taxa de cobertura do território, 

considerada pelo legislador, de suficiente, em termos de estabelecimentos corretivos destinados 

à contenção e regeneração de delinquentes infantis (cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 24476, 

de 8 de setembro, de 1934), relativamente aos jovens-adultos verificava-se, ainda, uma lacuna 

no panorama nacional a que urgia responder. Sob o ponto de vista da idade, este confrontava-

se com o dilema de delinquentes que, por um lado, sendo jovens, eram já avançados no tempo 

para se inserirem na categoria dos menores, por outro, sendo mais velhos do que estes, não eram 

ainda adultos formados, para serem considerados como tal. No limbo entre uma fase juvenil e 

                                                           
229 Após os 25 anos, se a pena, ainda, a cumprir, ultrapassasse esta idade, o recluso seria enviado para uma prisão de adultos, se não estivesse 

corrigido, ou colocado em liberdade, se o estivesse (cf. Decreto-Lei n.º 24476, de 8 de setembro, de 1934, art.º 14.º). 
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adulta residia o espaço a preencher. Em pleno processo de implementação do Estado Novo, o 

Decreto-Lei n.º 24476, de 8 de setembro, de 1934, procuraria colmatar tal necessidade, 

instituindo a Prisão-Escola de Leiria com capacidade para acolher, pelo menos, 200 reclusos.230 

Com a aquisição do Estado de uma propriedade rústica (130ha), designadamente a 

Quinta do Lagar d’El Rei, esta destinar-se-ia a receber condenados primários com penas 

superiores a 3 meses (podendo, tais sanções, ser reduzidas ou ampliadas no decurso do seu 

cumprimento),231 nomeadamente indivíduos que, habitualmente, praticassem, atos antissociais, 

por perversão; que vivessem em libertinagem, vadiagem, ociosidade ou falsa mendicidade; que 

fossem indisciplinados e rebeldes entre as suas famílias, na escola ou no trabalho (art.º 3.º). 

Iniciada a sua construção oito anos depois (1942), somente em 1947 é que receberia os 

primeiros 50 reclusos. Dividida entre pavilhões de habitação acrescidos de cozinha, portaria e 

parlatório, culto e conferências, lavandaria, oficinas e administração, para além dos destinados 

a armazéns, lagares de vinho e azeite, adega, estábulos, pocilgas, aviários e palheiros, o 

internamento na Prisão-Escola de Leiria consistiria na reabilitação de delinquentes pela 

educação no trabalho, com relevo na vertente agrícola, almejando um triplo objetivo: 

 

1. Assegurar um tratamento mais salutar e benéfico, ao nível do desenvolvimento físico e 

mental do recluso, nomeadamente pela possibilidade de trabalho ao ar livre; 

2. Sendo a maioria dos reclusos oriundos da província, a execução de uma ocupação na 

agricultura não seria encarada como um castigo, antes como continuação de uma atividade 

anteriormente exercida; 

3. Evitar situações de concorrência com outros produtos no mercado (caso a opção inicial 

tivesse recaído no modelo industrial), destinando-se a sua maioria a consumo interno, 

simultaneamente contribuindo para o sustento da instituição. 

 

Pela aplicação do sistema progressivo, aos reclusos ia sendo concedida maior autonomia 

e responsabilidade, de acordo com o sucesso alcançado na execução das suas penas, bem como 

o retrocesso a uma etapa anterior, se o contrário se verificasse, competindo tais decisões ao 

conselho técnico do estabelecimento. Com efeito, e de modo a aferir do tratamento mais 

                                                           
230 Com a publicação da Portaria n.º 98/81, de 22 de janeiro, esta instituição penal passaria a denominar-se ‘Estabelecimento Prisional de 
Leiria’. Mais recentemente, com a publicação da Portaria n.º 13/2013, de 11 de janeiro, adquiriu a designação de ‘Estabelecimento Prisional 

de Leiria (Jovens)’, tendo em conta que, os mesmos propósitos com que foi criada, presidem, ainda hoje, ao seu funcionamento. Todavia, e 

não obstante as alterações efetuadas, continua a ser conhecida no meio carcerário, pelo seu epíteto inicial: ‘Prisão-Escola de Leiria’. 
231 Findo o cumprimento da pena, se o recluso não se mostrasse reabilitado, poderia esta ser prorrogada por períodos sucessivos de dois anos 

(idem, cf. art.º 13.º). 
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adequado a prestar, entre os procedimentos tidos na instituição consistia uma apreciação às 

características da personalidade do recluso, sendo as suas origens, sempre que necessário, 

perscrutadas, de forma a se compreender o(s) episódio(s) de delinquência registado(s). No 

mesmo diapasão, uma avaliação clínica ao estado de saúde era efetuada, visando despistar 

possíveis enfermidades ou incapacidades físicas. De igual modo, eram analisadas as aptidões 

profissionais com o objetivo de, no âmbito dos recursos disponíveis no EP, tentar potenciar 

estas através da execução de um trabalho ou da formação num ofício. Por fim, todos estes 

elementos eram coligidos e guardados num dossiê individual. 

Destarte, dividida por entre quatro secções, acrescida de mais uma (de natureza 

disciplinar, reservada a refratários ou contumazes), e ainda uma outra, destinada a indivíduos 

com deficiência mental, compreendia o regime de internamento desta instituição as seguintes 

etapas (art.º 20.º): 

 

i. Secção A – de observação, com caráter disciplinar e confinamento celular contínuo; 

ii. Secção B – de confiança limitada, igualmente de caráter disciplinar e natureza celular 

constante; 

iii. Secção C – de inteira confiança em regime celular, destinando-se este, apenas, ao período 

noturno; 

iv. Secção D – de semiliberdade e de preparação para a liberdade condicional, podendo esta 

ser, somente, concedida após um ano de cumprimento da sentença e de acordo com proposta 

favorável do conselho técnico do estabelecimento, outorgada pelo Conselho Superior dos 

Serviços Criminais. 

 

No tocante ao tratamento prisional, e de acordo com Nascimento (2009), a vertente 

educativa compreendia áreas como: 

 

i. Ação moral e social – podiam ser realizadas palestras, preleções, conferências, sobre 

assuntos do interesse dos reclusos, para além do acompanhamento, influência e 

ensinamentos transmitidos pelo staff do EP, estratégias que, no seu conjunto, objetivavam 

um ideário de reabilitação; 

ii. Formação profissional – compreendendo a área agrícola como prioritária, poderia seguir-se 

formação em áreas como o artesanato ou a indústria; 
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iii. Ensino – a frequência da escola era obrigatória e a conclusão do ensino elementar 

considerada imprescindível; 

iv. Educação física – da responsabilidade dos internos, existia a possibilidade de se poderem 

constituir em uma associação, elegendo, para o efeito, os seus representantes, de modo a 

que estes, entre outras funções (e após permissão do diretor do EP), procedessem à 

preparação de eventos culturais, artísticos, desportivos, para além de prestação de auxílio a 

reclusos com dificuldades de adaptação à instituição. 

 

4.2.2. A EnP e a Reforma da Organização Prisional de 1936 

 

Aquando da Reforma Prisional de 1936, promulgada pelo Decreto-Lei n.º 26643, de 28 

de maio, e pese embora as contingências do regime político imposto, a EnP não viria a ser 

descurada no processo de reabilitação do indivíduo (pelo menos no plano das intenções), sendo-

lhe dedicada nota de destaque no âmbito do tratamento prisional. Com efeito, considera o 

capítulo VI deste diploma todos os estabelecimentos prisionais, independentemente da sua 

tipologia, como fazendo parte de um processo alargado à escala nacional de correção pela 

educação, nomeadamente ao nível da instrução elementar, acompanhado, se possível, de cursos 

de aperfeiçoamento e cursos profissionais (art.º 291.º). 

A frequência da escola era considerada obrigatória para os analfabetos, com menos de 

40 anos de idade, e facultativa para os demais, salvo parecer em contrário do diretor do EP (art.º 

292.º), a este competindo a decisão do seu afastamento, por motivos de segurança interna (art.º 

294.º), bem como a inclusão da sua frequência no horário de trabalho (art.º 296.º). De igual 

modo, é de destacar a obrigação da existência de bibliotecas em todos os EPs, sobressaindo a 

referência para livros “que não prejudiquem moralmente os reclusos” (art.º 298.º) e ainda, a 

autorização para a elaboração de jornais, que estimulassem a produção intelectual dos reclusos, 

pese embora “o respectivo original ser sempre submetido à censura” (art.º 301.º). Salienta-se, 

por fim, a possibilidade dos diretores dos EPs ou outras pessoas “devidamente autorizadas pelo 

Ministério da Justiça” (art.º 302.º) poderem organizar colóquios e palestras com fins educativos, 

e em torno de áreas de interesse dos reclusos ser, igualmente, prevista neste diploma. 

Recuando no tempo, em termos de EnP em Portugal, poder-se-á considerar que, através 

da criação da Associação do Patronato das Prisões (Decreto-lei n.º 21175, de 22 de abril, de 

1932), organismo a que já nos referimos no capítulo anterior, seria dado um importante passo 

na ação de assistência aos reclusos, com o beneplácito da administração prisional, ação essa a 
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ser, também, alargada à vertente educativa. A sua passagem, em 1951, para a alçada da DGSP 

(Decreto-lei n.º 38386, de 8 de agosto de 1951), visou um aperfeiçoamento da articulação entre 

as atividades educativas e laborais, para além da assistência moral e religiosa a prestar. Quanto 

ao recrutamento de técnicos para as prisões e respetiva atribuição de funções, tal viria a ser 

previsto no Decreto-Lei n.º 40876, de 24 de novembro, de 1956, sendo que, até 1979, a EnP foi 

sendo assegurada por elementos do MJ, pese embora sem formação adequada e em acumulação 

com outras tarefas nos EPs. Com o fim da ditadura este cenário viria a mudar. 

 

4.3. O pós-25 de Abril 

 

Partindo dos diplomas legais, que enformaram as reformas prisionais, nos quais, de um 

modo geral, constam referências várias à importância da EnP em termos de tratamento 

prisional, e que ao longo deste trabalho temos vindo a aludir, concentramo-nos, de seguida, na 

produção legislativa, que procedeu a sua regulamentação, com início do nosso trajeto no 

período que se seguiu ao 25 de Abril, nomeadamente com a Reforma Prisional de 1979 ao 

momento presente. Finalizaremos com um comentário às suas influências no terreno. 

 

4.3.1. Reflexos da Reforma Prisional de 1979 na EnP 

 

No âmbito da Reforma Prisional, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de 

agosto, é referida a necessidade de organização de “cursos de ensino que garantam a 

escolaridade obrigatória ao recluso” (art.º 80.º, n. 1). A este propósito surgiria o Despacho 

Conjunto n.º 211/MJ/ME/79, de 1 de agosto, no qual ficava este último (ME) incumbido de 

assegurar o funcionamento dos cursos de ensino básico nos EPs (ensinos primário e 

preparatório), indicados pela DGSP, passando, a partir de então, a instrução de reclusos a ser 

garantida por professores. A desistência da criação de um quadro próprio de docentes afetos ao 

MJ é justificada no seu preâmbulo, não somente por imperativos de ordem económica, mas 

sobretudo por motivos de natureza pedagógica. 

Entre os pontos a destacar neste documento, e secundados em Leite (1989), referem-se 

o destacamento de professores para o ensino primário, por proposta do Diretor-Geral da 

Educação Permanente; o ensino preparatório a ser assegurado por professores de escolas 

preparatórias mais próximas, integrando-se a componente letiva do EP no seu horário escolar; 

o currículo no ensino preparatório equivalente ao dos cursos supletivos noturnos (duração de 1 
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ano), sendo facultativas as disciplinas de Ed. Física, Ed. Musical e Trabalhos Manuais; turmas 

constituídas por 20 alunos, salvo se o número de inscritos fosse inferior, a poderem funcionar 

com um mínimo de 10; o transporte dos docentes a cargo da DGSP, assim como o 

apetrechamento das salas e recursos materiais. 

Segundo Leite (1989), no ano letivo de 1979/80, deu-se início à experiência de 

funcionamento do ensino primário nos EPs de Beja, Castelo Branco, Guarda, Porto, Setúbal, 

Sintra e Tires. De acordo com os resultados alcançados, este foi alargado a Alcoentre, Bragança, 

Coimbra, Évora, Guimarães, Leiria,232 Paços de Ferreira, Viana do Castelo e Vila Real. Quanto 

ao ensino preparatório tal experiência teve lugar nos EPs de Leiria, Porto, Santa Cruz do Bispo 

e, posteriormente, Coimbra, Lisboa, Paços de Ferreira e Tires. 

Fruto dos resultados obtidos, em 1983, este modelo seria, também, aplicado no ensino 

secundário. Novamente num diploma a cargo dos Ministérios da Justiça e da Educação, 

Despacho Conjunto n.º 112/MJ/ME/83, de 2 de novembro, ao ME competia assegurar o 

funcionamento dos cursos de ensino secundário nos EPs, indicados pela DGSP; os planos de 

estudo seriam os mesmos do ensino oficial, podendo nestes ser incluída Ed. Física com caráter 

opcional; estabelecido um número mínimo de 10 alunos para o funcionamento de cada curso; 

o ensino ser assegurado por professores de escolas mais próximas, integrando-se a componente 

letiva do EP no seu horário escolar; transporte dos docentes a cargo da DGSP, bem como o 

apetrechamento das salas e recursos didáticos. Ainda neste ano letivo (1983/84) teria início o 

ensino secundário nos EPs de Coimbra e Paços de Ferreira. 

Com rápida expansão pelas prisões portuguesas (Leite, 1989), refere-se, a título de 

exemplo, o ano letivo de 1987/88, no qual, o ensino primário decorria já nos EPs de Alcoentre, 

Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Covilhã, Elvas, Évora, Guarda, Guimarães, Lamego, Leiria, 

Linhó, Lisboa, Paços de Ferreira, Pinheiro da Cruz, Porto, Santa Cruz do Bispo, Sintra, Tires, 

Vale de Judeus, Viana do Castelo e Vila Real. O ensino preparatório nos EPs de Alcoentre, 

Coimbra, Leiria, Linhó, Lisboa, Paços de Ferreira, Porto, Sintra, Tires, Vale de Judeus. E o 

ensino secundário nos EPs de Coimbra, Linhó, Paços de Ferreira e Vale de Judeus (idem). 

Em 1992, o Despacho Conjunto n.º 303/MJ/ME/92, de 11 de novembro,233 determinava 

que o ME asseguraria o funcionamento do ensino básico recorrente nos estabelecimentos 

prisionais indicados pela DGSP, sendo os professores do 1º Ciclo destacados por proposta dos 

coordenadores de área educativa, onde estivessem sediados os EPs; os 2º e 3º Ciclos do Ensino 

                                                           
232 Para além da Prisão-Escola de Leiria, em 1956 foi, também, criada a cadeia de Leiria (cf. http://www.dgsp.mj.pt). 
233 Revoga os Despachos Conjuntos n.os 211/MJ/ME/79, de 1 de agosto e 112/MJ/ME/83, de 2 de novembro. 

http://www.dgsp.mj.pt/
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Básico Recorrente seriam, igualmente, garantidos por professores da respetiva área educativa, 

integrando-se a componente letiva do EP no seu horário escolar, como também o 3º Ciclo 

passaria a funcionar segundo o SEUC. Considerando a especificidade do trabalho docente 

prestado em EPs, era recomendada a manutenção da equipa pedagógica; pela DGSP seria 

atribuído, aos professores, um suplemento de risco, para além de contabilizado um acréscimo 

de 20% na contagem do tempo de serviço efetivamente prestado, para efeitos de aposentação; 

as turmas continuavam a ser constituídas por 20 alunos, salvo se o número de inscritos fosse 

inferior, podendo estas funcionar com um mínimo de 10; uma vez mais, e de modo a respeitar 

o currículo do ensino no exterior, os planos curriculares, os programas e o regime de avaliação 

dos 1º, 2º e 3º Ciclos seriam os mesmos adotados pelo ensino recorrente de adultos. Com caráter 

facultativo podiam, ainda, ser abrangidas áreas disciplinares como Ed. Musical, Ed. Visual, Ed. 

Física, para além de componentes de formação profissional, podendo estas últimas ser objeto 

de certificação; a formação contínua de docentes, a lecionar nos EPs, competiria ao ME em 

colaboração com a DGSP; o apetrechamento das salas e recursos didáticos continuaria a cargo 

da DGSP, assim como o transporte de docentes, contudo, caso tal não fosse possível e se o EP 

distasse mais de 5km da escola do professor, procederia, este organismo, ao pagamento de 

despesas de deslocação. 

Em 1997, surgiria o Despacho Conjunto n.º 48/MJ/ME/97, de 3 de junho, que veio 

definir as condições de funcionamento do ensino secundário recorrente também através do 

SEUC. De um modo geral, este diploma remetia para o anterior (Despacho Conjunto n.º 

303/MJ/ME/92, de 11 de novembro), designadamente nas disposições respeitantes ao 

funcionamento do 3º Ciclo por unidades capitalizáveis, com as devidas alterações para o ensino 

secundário. 

Por fim, resulta o, ainda em vigor, Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho, que, 

não somente revoga os anteriores despachos conjuntos (n.º 303/MJ/ME/92, de 11 de novembro 

e n.º 48/MJ/ME/97, de 3 de junho), como concentra num único documento a gestão pedagógica 

dos ensinos básico e secundário recorrente nos EPs. Numa análise a efetuar a este diploma, 

salientaremos os aspetos que nos parecem ser merecedores de especial atenção, no âmbito da 

educação de reclusos, alguns deles pela primeira vez, outros constantes já de legislação anterior: 

 

i. elaboração de um Projeto Educativo (PE), de caráter anual, que reflita as características de 

cada EP (prática que se mantém ainda em vigor), com particular atenção para as 

necessidades educativas da população reclusa; que inclua planos curriculares, programas e 
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regime de avaliação, adotados no ensino recorrente de adultos “com ajustamentos ao perfil 

dos alunos e às condições próprias de funcionamento do estabelecimento prisional devendo 

ainda contemplar componentes de formação sociocultural, atividades extracurriculares, 

designadamente; de natureza desportiva e de animação sociocultural.” (cf. n.º 1.2). Tendo 

por base o PE, a oferta do ensino recorrente resulta de solicitação do diretor do EP à direção 

regional de educação234 da área onde este se situe, competindo a sua organização à escola 

pública mais próxima, designada de ‘escola associada’;  

ii. no âmbito da construção e desenvolvimento do PE, o docente responsável pela coordenação 

pedagógica da oferta educativa, assegura a ligação entre o interlocutor do EP responsável 

pela área da educação, os restantes elementos da equipa pedagógica e a direção da escola 

associada. Inicialmente prevista a figura de destacamento do coordenador pedagógico (cf. 

n.º 2.1.1), por ordem da administração educativa, tal deixou de se verificar, resultando, por 

vezes, na colocação deste professor noutro estabelecimento de ensino, o que origina 

situações de alguma indefinição, em termos de coordenação do corpo docente, bem como 

do desenvolvimento das atividades educativas no EP; 

iii. possibilidade de constituição de turmas por um número mínimo de 10 alunos (cf. n.º 2.4); 

iv. matrícula do aluno fundamentada na sua habilitação escolar ou através de uma avaliação 

diagnóstica de ingresso ou de posicionamento (cf. n.º 2.6); 

v. colocação de docentes no EP de acordo com critérios de experiência de lecionação em 

contexto prisional, primeiro, e de EA, segundo (cf. n.º 3.1); 

vi. integração da componente letiva do EP no horário escolar do professor (cf. n.º 4), devendo 

a escola associada, na feitura dos horários, dar prioridade aos dos docentes que lecionem 

em EPs, e não devendo nestes incluir, num mesmo turno, serviço letivo em locais diferentes 

(cf. n.º 5.2); 

vii. continuidade de acréscimo de 20% na contagem do tempo de serviço efetivamente prestado 

no EP, para efeitos de aposentação (cf. n.º 8);235 

viii. possibilidade de formação contínua para professores a lecionar em EPs a cargo do ME ou 

através de protocolo celebrado, pela tutela, com instituições de ensino superior (cf. n.º 9); 

                                                           
234 Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro [aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência] as direções 
regionais de educação foram extintas e suas atribuições integradas na Direção-Geral da Administração Escolar. Posteriormente, com a 

aprovação do Decreto-Lei n.º 266-G/2012, de 31 de dezembro [procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro], 

tais atribuições seriam cometidas a uma nova direção-geral, então criada, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
235 Nos termos do art.º 3.º, do Decreto Regulamentar n.º 38/82, de 7 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/91, de 16 de agosto. Contudo, 

este artigo (art.º 3.º) viria a ser revogado pelo art.º 2.º, alínea f), do Decreto-Lei n.º 229/2005, de 29 de dezembro. 
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ix. continua a competir à DGSP assegurar o apetrechamento das salas e recursos didáticos (cf. 

n.º 11.1); transporte de docentes ou, na sua impossibilidade, suportar as suas deslocações, 

em caso de distância superior a 5km entre o EP e a escola do professor (cf. n.º 11.2); 

x. continuidade de pagamento de subsídio de risco (cf. n.º 11.3); 

xi. no seguimento da Reforma Prisional de 1979 (Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto, art.º 

79.º, n.º 3 e art.º 81.º, n.º 1) e das recomendações do Conselho da Europa [R(89)12, Rec 5], 

a frequência, pelos reclusos, de atividades educativas, deve ser considerada como tempo de 

trabalho (cf. n.º 12); 

xii. atividades de formação sociocultural e extracurriculares devem ser alargadas a toda a 

população reclusa e não somente a reclusos envolvidos em programas de formação escolar 

ou profissional (cf. n.º 13); 

xiii. devem, igualmente, ser ministrados cursos de língua e cultura portuguesas a reclusos 

oriundos de outras etnias e países, de forma a, mais eficazmente, se contribuir para a sua 

reinserção social (cf. n.º 14); 

xiv. sempre que existam condições físicas e recursos humanos disponíveis, deverão ser 

integradas, no âmbito da oferta de ensino recorrente, componentes de formação profissional, 

podendo estas vir a ser certificadas, com a atribuição da respetiva qualificação profissional, 

sendo, para o efeito, consideradas, entre outras, as promovidas pelo Centro Protocolar de 

Formação Profissional para o Setor da Justiça (CPJ).236 

 

4.3.2. A EnP na atualidade nacional – um comentário (in)conclusivo 

 

Numa análise ao enquadramento da EnP em Portugal, somos a notar que um importante 

impulso por via legislativa, designadamente o verificado com a Reforma Prisional de 1979, 

veio permitir uma efetiva aplicação desta no terreno, contribuindo a parceria estabelecida entre 

os Ministérios da Justiça e da Educação para a sua consecução, chegando o primeiro (MJ), por 

via da DG(R)SP,237 à conclusão que as questões da educação deveriam ser entregues a quem de 

                                                           
236 O CPJ foi instituído pela Portaria n.º 538/88, de 10 de agosto, no seguimento de protocolo celebrado entre o Ministério do Emprego e da 

Segurança Social, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., e o MJ, através da DGSP e da DGRS (anterior Instituto de 

Reinserção Social), bem como por outras instituições, já extintas, nomeadamente a Direção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores e o 
Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga. Presentemente, e em virtude da aplicação do Decreto-Lei n.º 215/2012, de 

28 de setembro, que operou a fusão das duas direções-gerais (DGSP e DGRS), criando a DGRSP, o MJ é agora representado no CPJ unicamente 

por esta (DGRSP). Como principais atribuições visa o CPJ a promoção de atividades de formação para a valorização da população jovem ou 
adulta a cargo dos serviços e entidades do MJ, com vista à sua (re)integração na sociedade, desenvolvendo, para tal, programas de formação 

profissional, quer através de cursos EFA, quer através de ações de FMC nos EPs e em centros educativos afetos à DGRSP. Fonte: 

<http://www.cpj.pt/Apresentacao_.html> [consult. em: 7 de jan. 2016]. 
237 Recorremos à sigla DG(R)SP tendo em conta o período antes e após a agregação das duas entidades (DGSP e DGRS) pelo Decreto-Lei n.º 

215/2012, de 28 de setembro. 

http://www.cpj.pt/Apresentacao_.html
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direito, nomeadamente ao ministério da tutela (ME), uma mudança de paradigma que muito 

ditaria da sua evolução aos dias de hoje. Podemos, por isso, referir-nos a uma progressão 

consistente da EnP no Portugal pós-25 de Abril, como fazendo parte de um processo que, em 

nosso entender, percorre três fases de execução – (1) implementação, (2) desenvolvimento, (3) 

consolidação – e que nos merece os seguintes comentários: 

 

1. Fase de implementação – no início da década de 80 e com base num regime experimental 

em alguns EPs, verificou-se a concretização da EnP, primeiramente nos ensinos primário e 

preparatório (Despacho Conjunto n.º 211/MJ/ME/79, de 1 de agosto), rapidamente 

alargando a sua ação a outros estabelecimentos, bem como ao ensino secundário (Despacho 

Conjunto n.º 112/MJ/ME/83 de 2 de novembro). Referem-se, por isso, algumas 

características que marcaram esta etapa, tal como se estenderam às restantes: 

a) O ensino passou a ser assegurado por profissionais do ME, desistindo o MJ da criação 

de um quadro próprio de docentes a afetar à DGSP, não somente por imperativos de 

ordem económica, mas, sobretudo, por motivos de natureza pedagógica; 

b) De forma a evitar que o tempo de prisão prejudicasse a aquisição e certificação de 

competências escolares e profissionais, foi preocupação do legislador defender para a 

EnP a adoção de planos curriculares, programas e regimes de avaliação equivalentes 

aos da EA, no seguimento de diretivas internacionais (ONU, Conselho da Europa), de 

modo a habilitar os reclusos com as mesmas ferramentas que os formandos no exterior, 

como também a permitir a continuação da sua formação pós-libertação; 

c) O número mínimo de 10 alunos por turma procura tomar em linha de conta, não 

somente questões de segurança, bem como EPs de menor dimensão, nomeadamente o 

espaço reduzido das salas de aula (algumas delas ex-celas/camaratas adaptadas para o 

efeito), onde dificilmente caberia número superior. Quanto ao seu apetrechamento, 

sobretudo ao nível de recursos didáticos, a parceria com a «escola associada» revela-

se fundamental, pois tem permitido resolver situações várias, que, por si só, a 

DG(R)SP através dos seus EPs, sentiria inúmeras dificuldades em ultrapassar; 

d) A definição de um caráter geográfico como único critério, na atribuição da EnP a uma 

escola associada, pese embora assente numa lógica de contenção de custos, parece-nos 

discutível sob o ponto de vista da sua eleição, sobretudo nos tempos atuais em que a 

grande maioria das escolas se encontram constituídas em agrupamentos, com a 

inclusão de todos os ciclos de ensino não-superior. 
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2. Fase de desenvolvimento – assiste-se a um processo de evolução e transformação, motivado 

pela redefinição de políticas no campo da educação, nomeadamente do ensino recorrente 

de adultos, a originar uma reorganização de planos curriculares, programas e regime de 

avaliação, com reflexos, também, extensíveis ao epicentro prisional, nomeadamente: 

a) A introdução do SEUC nos anos oitenta – que se viria a verificar, de forma consistente, 

nos EPs na década seguinte, através dos despachos conjuntos n.º 303/MJ/ME/92, de 

11 de novembro, no ensino básico (com reflexos do sistema SEUC no 3º Ciclo), e 

Despacho Conjunto n.º 48/MJ/ME/97, de 3 de junho, no ensino secundário; 

b) A manutenção das equipas pedagógicas – se nas escolas esta medida é considerada de 

enorme relevo, nomeadamente em termos da promoção do sucesso educativo, então 

na especificidade do contexto prisional será escusado, sequer, qualificarmos a sua 

importância. Por outro lado, se tomarmos em linha de conta, entre outros aspetos, 

alterações na coordenação ou na equipa pedagógica e o preenchimento apressado de 

tais lacunas, com a entrada de novos professores no sistema, alguns deles sem qualquer 

conhecimento do terreno, das ‘regras da casa’ (bem diferentes do locus escolar, a que 

estão habituados), do contacto com os reclusos e, ainda, se a tudo isto, lhe aduzirmos 

a necessidade de execução do PE no espaço de um ano letivo, rapidamente se conclui 

que o trabalho destes docentes não se afigura de fácil concretização. 

 

3. Fase de consolidação – considerada pela sua estabilidade no terreno, virá a assistir à 

promulgação do Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho (atualmente em vigor), que 

reúne num único diploma a gestão pedagógica dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário, a merecer, da nossa parte, alguns considerandos, a saber: 

a) Paulatinamente e à imagem do que foi sucedendo no panorama educativo nacional, 

também nos EPs os cursos EFA,238 foram, ao longo da primeira década deste século, 

substituindo o Ensino Recorrente, assumindo na atualidade a primazia em termos de 

ensino. Refira-se, a respeito, que, no ano letivo de 2012/13, segundo Branco (2013), 

44 num total de 49 EPs: 21 tinham oferta ao nível do 1º Ciclo; 19 do 2º Ciclo; 26 do 

3º Ciclo; e 17 do ensino secundário (cf. p. 21); 

b) Relativamente à formação a ser disponibilizada para o exercício da atividade docente 

em EPs, referida no Despacho Conjunto n.º 303/MJ/ME/92, de 11 de novembro e 

                                                           
238 No ano letivo 2012/13, a oferta educativa, nos EPs nacionais, não se restringiu somente a cursos EFA, esta assentou, também, em UFCDs 
(21 EPs); cursos de Português para Falantes de Outras Línguas/Português para Todos (13 EPs); Programa de Formação em Competências 

Básicas (11 EPs); Processo RVCC (6 EPs), (Branco, 2013). 
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reforçada no Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho, incumbe-nos uma chamada 

de atenção às entidades competentes, e em particular ao ME, nomeadamente pelo 

abandono da prestação deste dever ao seu corpo docente:239 

 

9 – O Departamento de Educação Básica e o Departamento do Ensino Secundário podem promover 

formação adequada ao exercício de funções docentes em estabelecimento prisional ou celebrar, para o 

efeito, protocolos com entidades para tanto capacitadas, designadamente instituições de ensino superior. 

(Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho) 
 

Uma solução possível poderia passar pela DGRSP avocar a si este processo (tal como 

sucedeu no período de vigência dos despachos conjuntos n.º 303/MJ/ME/92, de 11/11 

e n.º 48/MJ/ME/97, de 3/6), de modo a, em conjunto com o ME, voltar a proceder à 

organização de programas de formação dirigidos aos professores; 

c) Por fim, algo ainda não referido em nenhum dos diplomas analisados, prende-se com 

a possibilidade da EnP, já numa fase de plena estabilização no terreno, poder ser 

alargada ao Ensino Superior. Sabendo, de antemão, da existência de reclusos a 

frequentar este nível de ensino por iniciativa própria, para além de protocolos 

estabelecidos entre a DG(R)SP e tais instituições – com a Universidade Aberta 

(25.05.1998); com a Universidade da Madeira (29.02.2012), para reclusos do EP do 

Funchal (este último com os docentes a poderem deslocar-se a esta instituição); mais 

recentemente, e uma vez mais, com a Universidade Aberta (21.04.2016), a permitir 

que, através da modalidade de e-learning, possam frequentar este nível de ensino –, 

somos a referir que, depois da experiência consolidada com o ensino não-superior, 

chegou a altura de se afirmar a EnP também neste ciclo de estudos. Não deixaremos, 

por isso, de trazer à discussão este novo dado, que consideramos de extrema 

importância à sua efetivação nos EPs, nomeadamente da modalidade de educação a 

distância (EaD) por via do recurso a um ambiente digital: o e-learning. 

 

Relativamente a esta matéria, e prevendo já o CEP a promoção de outros níveis de 

escolaridade por via da utilização de meios de EaD nos EPs (Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, 

art.º 38.º, n.º 3), como julgamos ser o caso do Ensino Superior, tomaremos como exemplo, na 

nossa análise e em jeito de comentário final ao presente capítulo, alguns programas no 

                                                           
239 A organização conjunta com a DGSP dos 3º e 4º encontros de professores que lecionam em EPs, respetivamente, Oeiras (22-23 de maio, 

1995) e Évora (23-24 de maio, 1996), embora digna de nota, parece-nos algo circunscrita no tempo, tendo em conta que novos (e velhos) 
desafios se continuam a colocar à EnP, para além da contínua entrada de professores no sistema. A este assunto regressaremos nos caps. IV e 

V. 
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panorama internacional, sobretudo no âmbito do espaço europeu (não somente dirigidos ao 

Ensino Superior, como também aos restantes ciclos de ensino e programas de formação 

profissional), mormente por via da utilização de plataformas eletrónicas, chamando, para o 

efeito, a esta discussão, Monteiro, Barros e Leite (2015), Monteiro, Moreira e Leite (2016), 

Monteiro, Leite e Barros (2016). 

Secundados nestes autores que concebem o recurso ao e-learning, nomeadamente o 

dirigido aos estabelecimentos prisionais, como «um processo de mediação de aprendizagens, 

que tem lugar num ambiente digital especificamente organizado», destacaremos entre a sua 

decorrência, para além do exemplo português referido (Universidade Aberta) um outro, a cargo 

do Instituto Piaget, no EP Especial de Santa Cruz do Bispo, EPRIS de seu nome (2015-16), que 

objetivou o uso das TIC por reclusas, através de acesso supervisionado a uma plataforma online 

contendo módulos de formação  (Word, Excel, PowerPoint), bem como de formação em 

empreendedorismo, passando por um processo de ambientação inicial a este modelo de 

formação, visando melhor preparar estas para inclusão na sociedade e mercado de trabalho. 

Ademais, referem-se, ainda, os exemplos seguintes: Alemanha e Áustria (programa Elis – 

acesso online a módulos de formação profissional, sendo que a restante navegação na internet 

restringe-se a uma lista de endereços autorizados, uma ‘whitelist’, consistindo o processo 

pedagógico, por norma, em momentos presenciais e não presenciais); Reino Unido (programa 

Virtual Campus – de igual modo, verificando-se a existência de uma ‘whitelist’ de conteúdos 

autorizados, permite a criação de um e-portfolio do aluno com o seu perfil e trabalhos 

desenvolvidos, acompanhando este em caso de libertação ou de transferência de EP); Noruega 

(programa IFI - Internet for Inmates – aplicando-se a todos os EPs, sendo os recursos 

organizados em categorias e os reclusos a terem, somente, acesso às consideradas seguras).240 

De um modo geral consideram estes autores que o e-learning, como modalidade de EaD, 

fomenta o desenvolvimento de competências digitais, por via do trabalho em rede, e contribui 

para um aumento da autoestima do recluso. Todavia, não deixam, igualmente, de registar 

algumas dificuldades da sua concretização nos EPs, salientando-se, entre estas: 

 

i. carências de recursos tecnológicos; pouco uso dos existentes; e restrições no seu acesso; 

                                                           
240 Para informação mais detalhada sobre programas de e-learning nas prisões europeias (cf. Monteiro, Barros e Leite, 2015, citando GHK, 

2010). 
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ii. pouca margem de manobra por parte das administrações dos EPs; dificuldades na admissão 

de programas de formação e de formadores; penas de curta duração; falta de sensibilização 

para o potencial das TIC; 

iii. descontinuidade entre os curricula «intra e extramuros»; oferta limitada de programas de 

formação nos EPs; 

iv. falta de motivação para a formação, por parte dos reclusos; falta de formação básica; 

reduzida confiança e/ou receio no manuseio das TIC. 

 

À superação das dificuldades resultantes da aplicação de tais projetos, recomendam 

estes autores: 

 

i. a necessidade de se diversificar a oferta formativa com recurso às TIC, não descurando no 

processo de aprendizagem a formação dos agentes, que assumirão o papel de 

tutor/moderador; 

ii. a possibilidade de melhoria do processo de aprendizagem através do desenvolvimento de 

competências digitais, afastando-se de um processo escolar/formal, porventura, 

malsucedido no passado, de alguns reclusos; 

iii. a imprescindibilidade do trabalho colaborativo, e em rede, entre os vários intervenientes no 

processo (formandos, formadores e o restante staff do EP); 

iv. a necessidade de mais investigação sobre processos e resultados de aprendizagem, por via 

de programas de e-learning nos EPs. 

 

Manifestando a nossa opinião sobre esta matéria e atendendo ao argumentário 

apresentado, somos a defender o recurso a plataformas de aprendizagem digital nas prisões, 

pese embora não concebermos tais como solução tout court, à custa da supressão da ‘presença 

física’ do professor. Não se direcionando o presente estudo a uma análise aturada à temática da 

EaD, muito menos a questões técnicas concernentes à sua implementação, designadamente em 

espaços de reclusão, somos a basear-nos na nossa experiência de ensino em vários EPs, mas, 

sobretudo, na investigação que conduzimos com professores num estabelecimento prisional, 

através da qual objetivamos compreender as suas perceções sobre a atividade docente neste 

meio (analisaremos em profundidade no capítulo V). Não nos antecipando, por ora, à sua 

discussão, referimos, no entanto, o contexto e público-alvo como principais características 
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distintivas do trabalho destes profissionais, relativamente ao desempenho num qualquer outro 

espaço educativo no exterior. 

De facto, não sendo este para nós um aspeto de somenos importância, ao situarmos o 

recluso em um ambiente de isolamento, entendemos ser a presença do docente, para além do 

exercício das funções letivas inerentes, imprescindível para a sua socialização, no quadro de 

uma primeira etapa na adaptação ao quotidiano da prisão por intermédio da sala de aula 

(interação recluso-professor-recluso), visando uma futura reinserção na sociedade, etapa 

seguinte, e objetivo primacial da EnP. Na figura do docente, encontra este o confidente, o 

psicólogo, o amigo, o conselheiro, o mensageiro das novidades da rua, o advogado, enfim, o 

suporte de que, muitas vezes (para além do abandono de familiares e amigos), se vê privado 

numa prisão [para uma análise ao conceito de professor, à construção dos seus saberes e ao seu 

trabalho (em contexto prisional), encontra-se reservado o próximo capítulo]. 

Bem sabemos que no caso português a questão coloca-se (por ora) ao nível do Ensino 

Superior, a julgar pelos acordos com instituições, nesta área, firmados pela DGRSP. Na 

verdade, por conhecermos as dificuldades ao exercício do trabalho docente nas prisões, 

mormente da (crónica) falta de meios ao dispor do ensino, bem como das limitações, em termos 

de segurança, impostas à utilização de outros, saltando, desde logo, à vista a problemática da 

internet e da sua proibição aos reclusos, claramente defendemos, nesta matéria, a sua 

autorização nos EPs (cumpridas as respetivas normas de segurança).  

Conscientes dos efeitos nefastos que uma tal interdição desempenhará numa futura 

(re)inserção, sobretudo no mercado de trabalho, deverá esta ferramenta ser introduzida sim, e o 

mais rapidamente possível, todavia, como complemento ao processo de ensino e aprendizagem, 

e não na qualidade de substituta, per si, da figura do professor, mesmo que «do outro lado da 

linha» esteja este representado no papel de tutor/moderador, qual ‘deus ex machina’ que, no 

entendimento de decisores políticos, subitamente, se propõe resolver o problema das baixas 

qualificações da população reclusa, dispensando-o das suas (relevantes) funções no terreno. 

Por conseguinte, e antes que as administrações prisionais, nacionais e internacionais, se 

proponham a uma solução do género, deixamos, desde já, patente a nossa rejeição da mesma, 

não somente pelos motivos aqui apontados, bem como de alguns mais a que, ao longo do 

presente trabalho, faremos referência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

A CONSTRUÇÃO DE UM SABER PROFISSIONAL DOCENTE (EM CONTEXTO 

PRISIONAL) 
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Introdução 

 

Retomaremos, neste capítulo, a questão que lançámos na introdução da nossa tese, a 

qual se assume como êmbolo da pesquisa em curso, movendo-nos em torno de uma elucidação 

para o que, almejamos, conseguir aproximar-nos do que efetivamente significa ‘ser professor 

em contexto prisional’. Esperando concretizar tal ensejo, da apreensão da ontologia carcerária, 

pelo trabalho desenvolvido com a população reclusa e da sua influência a nível pessoal e 

profissional, procuraremos explorar quadros de referência, através dos quais abordaremos as 

principais perspetivas conceptuais e epistémicas, recorrendo a casos empíricos com que 

intentaremos compreender uma tal atividade. Por conseguinte, e a exemplo de capítulos 

anteriores, também este será dividido em duas partes estruturais, com a primeira a ficar 

consignada à temática da construção de um conhecimento/saber profissional docente e a 

segunda à sua materialização em contexto prisional. 

Iniciaremos, assim, a primeira parte deste capítulo com uma análise distintiva aos 

conceitos de ‘conhecimento’ e ‘saber’, e de uma hierarquia estatutária, desde produtores a 

aplicadores, discutindo as representações de ambos, por entre meandros sociais, culturais, 

políticos, que concorrem para a sua legitimação. De uma intrincada delimitação conceptual, 

recorreremos a uma dialética configuradora, buscando na Antiguidade grega e na argumentação 

«verdade – realidade» as suas raízes epistémicas, seguindo por um (maior/menor) 

reconhecimento público sobre atividades profissionais, entre as quais a profissão docente e 

respetivos agentes, que destes fazem uso. 

Com efeito, e tal como social e construtivamente situado, para além de interseccionado 

pelas variáveis espaço e tempo, discutiremos a sua dinâmica pelos seus usuários, num coletivo 

de análise, discussão e reflexão, tendente ao enfrentamento de situações do quotidiano. Assim, 

assistiremos a como, unidos em torno de um mesmo tópico ou interesse e embasados na 

regularidade das suas interações, indivíduos de uma mesma organização/empresa se 

configuram em ‘comunidades de prática’, procurando (explícita e implicitamente) conferir 

sentido a situações/problemas do quotidiano – visando o seu solucionamento –, sobre os quais 

refletem em conjunto, partilhando e desenvolvendo saberes num processo comum de 

aprendizagem colaborativa. 

Prosseguindo rumo a uma conceptualização do ‘saber profissional (docente)’, temática 

central do nosso trabalho, acercar-nos-emos, primeiramente, de uma discussão sobre os 

conceitos de ‘formação contínua’ e de ‘desenvolvimento profissional’, principais pontos de 
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contacto e divergência num processo permanente de evolução dos profissionais do ensino. De 

seguida, à semântica de ‘profissor’ servir-nos-emos da sua raiz conceptual para percorrer o 

caráter simbólico representado nas significações conexas que a adentram (pese embora sem 

pretender esgotar o seu campo lexical), elegendo, entre outras, ‘profissão’, ‘profissionalização’ 

e ‘profissionalidade’, correlacionando estas com a atividade docente. 

Chegados, por fim, ao seu núcleo [‘saber profissional (docente)’], veremos como através 

de uma dialética «teoria/prática» este se constitui, procurando em contributos de vários autores 

confrontar o profissional do ensino, tal como concebemos o professor, a uma tradição 

positivista, enformadora do conhecimento em um preceituado racional-técnico, por um lado, e 

a uma tradição interpretativa, constituída pela subjetividade inferencial, configuradora do saber 

a partir de situações reais, complexas e indeterminadas da prática, tal como reflexivamente 

questionadora dos propósitos do ato de ensino, por outro. 

Relativamente a esta última referência, convocaremos Shulman à discussão, 

nomeadamente sobre o que distingue o professor de um especialista, assistindo a como, nos 

domínios do conhecimento, o ‘conhecimento pedagógico do conteúdo’ sobressai na sua 

diferenciação, acompanhando este autor no abandono progressivo da individualidade docente 

rumo a uma ‘comunidade de aprendizagem’. 

No tocante à segunda parte, socorrer-nos-emos, primeiramente, de um ‘processo 

sumário’, através do qual objetivaremos elencar um conjunto de constituintes que nos ajudem 

a uma melhor compreensão do trabalho, do conhecimento, dos saberes e das aprendizagens dos 

docentes em contexto prisional. Sinalizados estes, por meio de uma revisão bibliográfica 

consubstanciada numa série de produções académicas, tal como desenvolvidos em várias 

universidades nacionais e estrangeiras, para além de artigos publicados em revistas de 

referência, dedicaremos especial atenção aos significados e efeitos que um tal contexto 

representa, nomeadamente no quadro de um triunvirato de: (1) professores, (2) reclusos, (3) 

escola (na prisão), que elegeremos à discussão, e que nestes predominam. 

Com efeito, e no âmbito dos trabalhos a que nos reportaremos, incluem-se um olhar ao 

panorama nacional, território por onde iniciaremos o nosso percurso, alargando, de seguida, o 

escopo da pesquisa ao lado de lá do Atlântico, a partir do qual, e mantendo o primado da língua 

nativa, continuaremos o nosso trajeto pelo Brasil, local onde seremos confrontados com uma 

considerável produção científica (não será despiciendo o facto de este país contar com o quarto 

mais elevado registo de população prisional a nível mundial), direcionando-nos, de seguida, 

para outras realidades carcerárias, tais como EUA e Canadá, onde prosseguiremos igual 
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empresa. Cruzando o oceano de volta, aterraremos nas ilhas britânicas, concluindo o nosso 

périplo nesta área, conscientes de que a problemática da EnP não se circunscrevendo a um 

compósito geográfico, político, económico, social, cultural, antes se inscreve num paradigma 

de sistemas prisionais, onde quer que estes se enquadrem, tecendo, para o efeito, algumas 

considerações finais sobre as produções apresentadas, matéria com que concluiremos o presente 

capítulo. 

 

1. Conhecimento e Saber, partes de uma mesma parte? 

 

Ao longo do presente trabalho já nos referimos, por variadas vezes, aos termos 

‘conhecimento’ e ‘saber’ sem, contudo, termos sido sintomaticamente assertivos quanto a uma 

clarificação do seu significado. Ao leitor mais atento poderá, desde logo, ter ressaltado à vista 

se ambos seriam objeto de um mesmo ou de entendimentos diferentes. Não sendo 

completamente segura a sua roupagem, tomaremos como referência o exemplo de Caria (2014), 

que, acerca de duas décadas, se vem debruçando sobre ambos conceitos e que nos confidencia 

que a aproximação tentada ao seu core semântico (um terreno fértil para interrogações várias), 

compreende um exercício de verticalidade designadamente “de baixo-para-cima [em] que 

emerge o conceito de saber (…) de cima-para-baixo [em que] apenas temos (já temos) 

conhecimento” (p. 801). 

Por conseguinte, e assente num movimento de prumo de hierarquização do 

conhecimento, de um ponto de vista sociológico apresenta este autor, entre vários tipos de 

relações multiculturais, de poder simbólico e cultural (reflexo das sociedades capitalistas e dos 

seus processos de conhecimento), uma perspetiva crítica para a sua produção em sistemas 

abstratos, construtores de saber local e cultural, com base no senso comum, tal como apanágio 

de grupos profissionais assalariados de classe média, ricos em capital cultural, mas sem capital 

simbólico equivalente, sendo, por isso, geradores de desigualdade cultural, no âmbito de uma 

sociedade capitalista de risco. 

Neste contexto, e independentemente do locus e de grupos profissionais em situação 

concreta, surge o conhecimento na esfera de uma interpenetração social e crítica, tal como fruto 

de uma relação de poder de sentido descendente, que o (re)conceptualiza a um nível social 

macro e abstrato, e que o veicula para as atividades profissionais, podendo a estrutura da 

distribuição de uma primazia ideológica variar, de acordo com este autor, segundo as 

disposições seguintes, tal como ocupadas num determinado campo simbólico: 
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1. posição cultural dominante – a cargo de analistas (consultores e cientistas) e profissionais-

recontextualizadores, detentores de lugares institucionais centrais na sua área de intervenção 

(possuidores não só de um capital, como de um competência cultural elevada, a quem é 

reconhecida capacidade de legitimação de uma ordem simbólico-institucional vigente); 

2. posição cultural intermédia crítica – profissionais recontextualizadores e críticos do poder 

legítimo instituído (a quem se reconhece domínio de um capital e de uma competência 

cultural intermédia), ambicionando uma mobilidade ascendente na sua área; 

3. posição cultural intermédia periférica – profissionais recontextualizadores na margem das 

produções simbólicas e discursivas na sua área (tal como suspeitos de fazerem uso ilegítimo 

da cultura), a quem é reconhecido domínio de um capital e de competência cultural 

intermédia, que não ambicionam qualquer tipo de mobilidade ascendente; 

4. posição cultural dominada – utilizadores e reprodutores dos produtos simbólicos e 

discursivos em contexto de ação (consumidores pontuais em risco de serem excluídos da 

sua área), reconhecidos como possuidores de um capital e competência cultural baixos. 

 

Destarte, e partindo do pressuposto que “A perspectivação das interacções entre 

conhecimento e saber será sempre concebida de cima-para-baixo e nunca de baixo-para-cima” 

(p. 804), o saber (profissional), tal como contextualizado na prática (a um nível micro) e, por 

isso, a priori, não institucionalizado (pese embora atento a um processo ascendente de 

aceitação), reflexo da sua estratificação sociocultural, não obstante a normatividade e o regime 

vigente em determinados contextos (Loureiro, 2006), não será, mesmo assim, impeditivo da 

configuração das ações dos seus profissionais. 

Com efeito, e tomando como convergentes as palavras de Brown e Duguid (1998), ao 

transpormos o campo sociocultural para o profissional, leva-nos tal movimento a crer que à 

divisão do conhecimento corresponde um lugar ocupado pelo desempenho numa determinada 

atividade profissional, competindo ao ‘mercado’ a livre função da coordenação de ambos. Na 

verdade, o conhecimento produzido em contexto carece de legitimação sociocultural, não se 

transformando, nem se generalizando automaticamente em valor acrescentado, exigindo um tal 

processo (recontextualizador) “organizational work to develop local knowledge for broader use 

(…) a process somewhat analogous to the way a film production company takes a story idea 

and, stage by stage, develops it into a movie.” (p. 99). 

À mesma discussão insistimos em Loureiro (2006), que numa revisão da literatura sobre 

a relação ‘conhecimento vs saber’ nos confidencia que, não obstante a dificuldade na 
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delimitação de fronteiras, o conhecimento se inscreve num plano abstrato, formal, 

descontextualizado, que preexiste a atores numa dinâmica de ação e que se faz representar 

“normalmente, sob a forma escrita” (p. 195). Verificando-se, por norma, algum distanciamento 

entre quem o produz e quem o utiliza, na mesma linha de Caria (2014), não obstante reconhecer 

inexistirem posições estáticas na sua circunscrição,241 identifica, grosso modo, três categorias 

de atores, no que concerne a sua relação com o conhecimento, nomeadamente: 

 

1. os produtores de conhecimento abstrato – ‘fabricantes’ de conhecimento teórico, científico, 

ou filosófico, nomeadamente investigadores de vários tipos de instituições; 

2. os gestores do conhecimento abstrato – que, a partir do seu espaço de criação, o 

reconfiguram num outro tipo de conhecimento, surgindo, entre estes, os docentes do ensino 

superior, técnicos de ministérios, quadros superiores de organizações; 

3. os práticos – que aplicam o conhecimento em uma situação de contexto “numa perspectiva 

reprodutiva, numa perspectiva apenas tecnicista do mesmo” (p. 179). 

 

Relativamente ao saber, refere-nos que, como característica indissociável do contexto, 

este surge no plano informal na e pela interação social, através da vinculação dos atores e das 

suas práticas, permitindo-lhes desenvolver in loco competências de adaptação a situações do 

dia a dia, para além de potenciar o reconhecimento de um caráter de autonomia e de uma 

capacidade de “partilhar com os outros os seus saberes” (Loureiro, 2010: 94, citando Caria, 

2003a). Da existência de vários tipos de saberes, consoante o setor e a atividade em que estes 

se desenvolvem, sublinha, o autor, o relevo para o saber tácito,242 não codificado e 

individualizado, que advém, sobretudo, da ação e onde assumem lugar de destaque a 

“comunicação oral, gestual e visual” (Loureiro, 2006: 195). 

Da sua comparação com o conhecimento apontam vários estudos para uma variação de 

saberes, de acordo com o tipo de profissão desempenhada. No que à profissão docente e aos 

seus profissionais concerne, a sua confrontação com demais (profissionais), como, por 

exemplo, médicos, advogados e engenheiros, faz sobressair características específicas de 

ambas, em termos do círculo de construção de saberes. 

                                                           
241 Refere, contudo, que, na sua demarcação, os atores podem assumir outros papéis que não os aqui apresentados, ou seja, que um reprodutor 
de conhecimento pode ser também, ele próprio, produtor consoante o contexto e os influxos oriundos do mesmo, podendo tal suceder também 

com os gestores do conhecimento, os quais, de acordo com as circunstâncias, poderão assumir-se como produtores ou, simplesmente, 

aplicadores (do conhecimento). De igual modo, aos seus produtores, não competirá, sempre, a originalidade da sua criação, pois terão que 
desempenhar, por vezes, a função de recontextualizadores de um conhecimento produzido por outros (Loureiro, 2006). 
242 Segundo Schön (1983), ao filósofo Michael Polanyi se deve a criação do conceito “tacit knowing” (p. 52). 
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Na verdade, ao citar um estudo elaborado pela OCDE (2000), refere Loureiro (2006, 

2010) que o saber dos médicos, estruturado entre uma formação inicial e contínua, articulando 

as componentes teórica e prática, caracteriza-se, sobretudo, pela sua codificação e pela partilha 

coletiva. O dos engenheiros, de igual modo, codificado e explícito, tal como adquirido nas 

instituições de ensino superior, é, ainda, complementado nos locais de trabalho por um saber-

fazer, compondo um modelo interativo que concorre para a sua construção, fruto da conjugação 

de um conhecimento científico-tecnológico e de um saber sob a forma de um saber-fazer. 

Quanto aos professores “não se apoiando num corpo científico nem num conjunto de 

resultados de investigações que ajudem as suas práticas” (idem, 2010: 95), para além de um 

hábito de fechamento sobre si próprios, a sua diferenciação resume-se, em parte, à ausência de 

um vocabulário técnico e ao recurso a uma linguagem simplista, do ponto de vista conceptual, 

característica de uma atividade mais dirigida pela sensibilidade do que pela racionalização 

(voltaremos a este assunto mais adiante). De facto, e ao contrário de outros profissionais 

(médicos e engenheiros), os professores revelam ser, por um lado, detentores de um saber muito 

rico, sob o ponto de vista do saber-fazer pessoal e tácito, por outro, e em oposição, manifestam 

um saber muito pobre, em termos da sua codificação e partilha.243 

À guisa de resumo até ao momento, somos a referir que ao recorrermos a estes dois 

autores fizemo-lo em linha de conta com um significado, que procuramos atender para a 

profissão docente, perscrutando, através da semântica, algumas das principais características 

que revestem a sua especificidade, sobretudo a relação e o uso do conhecimento e dos saberes, 

que, nos planos teórico e prático, os seus atores estabelecem. Procederemos, de seguida, a uma 

interpretação dos sentidos e significações a que nos remetem os conceitos de ‘conhecimento’ e 

‘saber’, tendo em conta que, da sua apreensão, dependerá a dimensão que lhes quisermos 

atribuir, discutindo na raiz e na forma o seu relacionamento com o exercício da atividade 

docente e seus atores. 

Neste enquadramento surgem Mota, Prado e Pina (2008) que concebem ‘conhecimento’ 

como uma relação entre o sujeito e o objeto conhecido, no sentido de tornar o segundo familiar 

ao primeiro, de modo a melhor apreender o seu sentido, não obstante reconhecerem que a não 

abrangência do contexto nesta relação, faz com que a mesma tenha dificuldade em se 

                                                           
243 Lembramo-nos, a propósito, de uma referência de Brown e Duguid (1998) relativamente a uma amiga e advogada que, em tempos, lhes 
confidenciara que, na Faculdade de Direito, a haviam ensinado tudo que tinha de saber para o exercício da sua atividade profissional. Melhor 

dizendo, quase tudo, porque, segundo esta profissional, se haviam esquecido de a preparar para um dos serviços que, mais vezes, iria realizar 

– atender o telefone. Tal habilidade, de lidar em tempo real com circunstâncias difíceis, clientes exigentes, compromissos irrevogáveis, como 
admitiu, foi-a adquirindo na prática, no enfrentamento de situações do dia a dia, obrigando-a a desenvolver um outro tipo de abordagens e de 

metodologias de trabalho. 
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movimentar para além do plano superficial a que se circunscreve. Destarte, e com aportações à 

Linguística experienciam, estes autores, alguma dificuldade no que a uma legítima 

conceptualização do termo conhecimento concerne, tendo em conta que, nas línguas 

portuguesa, espanhola, francesa e alemã, surge este vocábulo relacionado com “situações 

objetivas e teóricas que devidamente sistematizadas, dão lugar à ciência, o que de certa forma, 

nos confunde, porque ciência procede do verbo scire que significa saber” (pp. 112-113). 

Neste diapasão, para a resolução de um dilema conceptual, decidem enveredar pelo 

campo da Filosofia, no sentido de aqui procurarem a chave para os termos ‘conhecimento’ e 

‘saber’ que se propõem aprofundar. Será, pois, na Antiguidade que confrontarão tais conceitos, 

reportando à língua grega o vocábulo episteme (saber), como significado de um conhecimento 

teórico, e sophia (sabedoria), como um conhecimento, simultaneamente, teórico e prático. 

Com efeito, e baseando-se em Xavier Zubiri (1974), irão apresentar Aristóteles, de entre 

os pensadores helénicos – Parménides havia já aportado ao conceito de saber uma noção de 

discernimento de ficção da realidade através do pensamento e Platão aduzido ‘ao distinguir’ o 

‘definir’ da essência daquilo que é –, o arquiteto à sua conceção final, que, objetivando para 

além de Parménides e Platão, irá referir-se a saber como o “conhecimento da essência não só 

como conteúdo da definição, mas como o que essencialmente constitui a coisa” (Mota, Prado e 

Pina, 2008: 114, citando Zubiri, 1974). Seguindo este pressuposto, Aristóteles irá, assim, 

conceber saber como a verdade das coisas, no quadro da apreensão de uma realidade que 

permite ao ator “colocar o conhecimento em ação num determinado contexto, o que ocasiona a 

construção do saber. Pois, não basta apreendermos a «verdade da realidade» (conhecimento). 

É necessário construirmos a «realidade da verdade» (saber)” (p. 116). 

Referem, por isso, Mota, Prado e Pina (2008) que na ambivalência da verdade e da 

realidade reside a perceção dos conceitos de conhecimento e saber. Alertando-nos para os 

perigos de verosimilhança em situações complexas, mas distintivas da vida real, tentam 

elucidar-nos sobre a necessidade de um pensamento clarificador a ter sobre esta matéria, 

exemplificando que “Só quem realmente está doente, sente a doença, sabe a doença. Não basta 

conhecer a doença.” (p. 117). Estabelecendo um paralelo com a profissão docente e com uma 

tentativa superficial na sua apreensão, contrapõem “Não basta conhecer o que é um(a) 

professor(a) ou conhecer o que ele(a) faz. É necessário saber o que é ser um(a) professor(a) e 

saber o que ele(a) realmente faz.” (idem). 

Reafirmam, assim, estes autores que o conhecimento é a aquisição de uma imagem 

cognitiva de uma verdade (independentemente da realidade que lhe subjaz), estabelecida com 
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base numa relação interna e ativa de um sujeito sobre o objeto. Neste pressuposto, concebem o 

conhecimento como a ‘verdade da realidade’, sendo o seu objeto uma realidade externa ao 

indivíduo que, através do ato intelectual, se internaliza. Por seu turno, o saber, indo para além 

do conhecimento, demanda uma relação não somente interna do indivíduo sobre o objeto, mas 

uma relação entre o sujeito, o seu conhecimento e uma realidade. 

Desta forma, surge-nos o saber como a ‘realidade da verdade’, orientando o movimento 

do “conhecimento em contato com um determinado contexto, numa dada realidade, 

confrontando suas múltiplas facetas transcendendo o conhecimento já consolidado, 

reinventando-o, recriando-o e traduzindo-o, conforme as necessidades imperadas pelas 

circunstâncias.” (p. 125). 

Por conseguinte, ao se construírem saberes estar-se-ão a construir «realidades da 

verdade» por via de um diálogo da teoria com a prática, sendo esta última entendida como uma 

(manifest)ação, que obriga à reflexão, à capacidade de estabelecer uma relação entre 

sensibilidade e razão, e à possibilidade de produção de conhecimento a partir de saberes 

produzidos nesta realidade, fazendo com que tal (conhecimento) se torne numa “especialização 

do saber” (p. 126). 

No que à profissão docente concerne, e ainda segundo estes autores, a relação entre 

professores, a sua formação, o seu conhecimento e saberes, permite-nos melhor conhecer seus 

sentidos e significados. No caso da sua formação, a primazia do conhecimento remetida para a 

universidade “não comporta a legitimidade dos saberes produzidos na escola pelos professores” 

(p. 128). Sendo certo que à distância não se consegue «ver a escola», ao não se conhecer a 

escola, também não se consegue apreender a ‘essência’ do ensino, os seus atores, o 

contexto/realidade de trabalho e os saberes que nesta são produzidos. 

Destarte, comportando o saber o conhecimento, o contrário já não sucede se o 

conhecimento não é posto à prova, pois somente em ação, e numa dada realidade, é que este se 

torna gerador de saberes. Com efeito, referem-nos que, da importância das práticas docentes, 

de um conhecimento manifesto em ação e dos saberes produzidos em contexto “seja na escola, 

seja na universidade, eles se dão numa relação de complementaridade, e não hierarquizada, nas 

quais são múltiplas e mútuas as interações estabelecidas” (p. 129). 

Ao assumirem um caminho de transversalidade, segundo o qual inexiste uma hierarquia, 

quer de loci, quer de atores, em que as interações são mútuas e múltiplas,244 entendem Mota, 

Prado e Pina (2008) que, por via do contexto, se dá uma rutura epistemológica e se transpõe 

                                                           
244 Cf. Mota, Prado e Pina (2008, p. 129), citando Gallo (2002). 
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uma teoria consolidada, mergulhando os professores a fundo nas práticas pedagógicas do dia a 

dia, de modo a “perceber nelas (ou extrair delas) o diferente, a possibilidade de ruptura com o 

estabelecido, com as verdades cristalizadas pela tradição pedagógica” (idem, p. 130, citando 

Fiorentini, 2006). 

Nesta matéria, ao divergirem do entendimento dos autores inicialmente apresentados a 

esta discussão (Loureiro, 2006, 2010; Caria, 2014), a não atribuição de uma primazia 

sociocultural, em termos de pirâmide do conhecimento, obriga a que os docentes nas escolas 

se autolegitimem, reivindicando um reconhecimento social. 

Todavia, não bastam as boas vontades e o querer reclamar para si um espaço, entretanto, 

perdido para outros protagonistas. Do slogan ‘Don’t imitate – innovate’, a contestação surge 

sob a forma de investigação sobre a prática – processo em que a reflexão desempenha papel de 

relevo no seu questionamento, contribuindo para a produção de novos saberes “e, porque não 

dizer, de novos conhecimentos” (Mota, Prado e Pina, 2008: 130) na esteira de um 

desenvolvimento profissional multifacetado, que se consubstancia, quer no processo de 

construção de uma profissionalidade, quer no processo de afirmação socioprofissional,245 sendo 

que, à falta de terminologia, de vocabulário, bem como de um corpus científico característico 

(na base da sua deslegitimação social), tal como alerta Loureiro (2010), os professores poderão 

responder com a especificidade do seu trabalho no terreno e com recurso a uma linguagem 

própria que os reconheça, tal como empiricamente fundamentada, naquilo que melhor sabem 

fazer – «ensinar» (Roldão, 2005; Roldão et al., 2009). 

Em jeito de ciclo vicioso, somente ao ser capaz de (des)contruir saberes e 

conhecimentos, práticas e crenças, verdades e realidades, conseguirá o professor passar de uma 

posição de mero cumpridor de tarefas (refutando um status reducionista do seu trabalho, 

acomodado a imperativos de racionalidade técnica), (Schön 1983, 1995; Perrenoud, 1993; 

Zeichner, 1993; Ponte, 1994, 1998, 2012; Nóvoa, 1995, 2009; Pérez Gómez, 1995; Alonso, 

1998; Imbernón, 2001; Montero, 2001a, 2001b; Roldão, 2005; Loureiro, 2006, 2010), a uma 

dinâmica investigativa e reflexiva, que lhe permita alcançar a ‘realidade da verdade’, 

produzindo conhecimento a partir da (re)construção de saberes em ação, tal como respaldado 

numa capacidade de autonomia, que o reconfigure (num  primeiro momento, no seio do seu 

grupo e, de seguida, numa ordem sociocultural vigente), num «especialista do saber». 

Ao defendermos aqui uma posição de saber em detrimento de conhecimento docente, 

fazemo-lo conscientemente, tendo em conta a componente praxiológica que fundamenta o 

                                                           
245 Debruçar-nos-emos, mais adiante, sobre a sua análise. 
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trabalho dos professores,246 mormente na sua vertente pessoal, profissional e organizacional, 

tal como por estas é influenciada a sua ação. Contudo, à falta de um saber partilhado 

coletivamente, refletindo-se tal situação numa “linguagem simples do ponto de vista 

conceptual” (Loureiro, 2010: 95), para além de um vocabulário técnico específico, tal como 

legitimado por investigações no terreno, sobra em riqueza os saberes que os docentes vão 

produzindo, apesar de o fazerem individualmente, dialogizando «teoria-prática», num 

confronto non-stop na e sobre a ação, construindo «realidades da verdade» nos seus locais de 

trabalho e, concomitantemente, refletindo sobre as mesmas. Com a investigação conduzida 

neste estudo (ver capítulo V) procuraremos demonstrar como professores trabalhando em 

conjunto no seio de uma Equipa Pedagógica, procurarão combater uma tal aceção, refletindo 

sobre as suas práticas, aprendendo e construindo saberes de forma colaborativa e coletivamente. 

Nesta perspetiva, mais do que caracterizado por detentor de conhecimento, 

consideramos preferível a assunção de um postulado de professor como construtor de saberes, 

mormente saberes em ação, não descurando, no processo, o sempre pertinente sustentáculo 

teórico, de base formal, convertido numa «especialização do saber». Assim, somos a aduzir 

que, no decurso da análise a efetuar à temática epilogada no presente capítulo, serão mantidas 

as nomenclaturas originais ‘conhecimento’ e ‘saber’, tal como implícita ou explicitamente 

referenciadas pelos autores que vierem a comparecer à sua discussão, reservando-nos o direito 

de a tais nos referirmos pela conceptualização que, nesta matéria, aqui assumimos. 

Continuando, refere-nos Nóvoa (2009) que, com a temática social como pano de fundo, 

os discursos sobre os professores se têm vindo a intensificar nos últimos tempos, devendo-se 

tal situação, por um lado, a uma profusão da investigação científica, em grande parte, oriunda 

das Ciências da Educação, com o conceito de ‘professor reflexivo’ a assumir importância de 

relevo para a conceção e formação de uma classe profissional; por outro lado, porque a análise 

a estes profissionais tem ficado a cargo de um grupo constituído por especialistas e consultores 

de organizações internacionais (OCDE, União Europeia, entre outros) – detentores de um 

conhecimento mais aproximado de redes internacionais e de estudos comparativos, em 

detrimento de um domínio teórico de uma determinada área científica ou profissional (Nóvoa, 

2009, citando Nóvoa e Lawn, 2002) –, que tem vindo a efetuar todo um trabalho de produção 

e generalização de um ideário sobre os docentes. 

                                                           
246 Concordando com Alonso (1998), igualmente defendemos que uma abordagem praxiológica compreende uma atitude investigativa e 
reflexiva nos procedimentos a levar a cabo pelos docentes, “de forma a dar resposta informada e adequada às demandas ecológicas e morais 

da prática.” (p. 98). 
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Numa crítica velada a especialistas e académicos sem qualquer ligação à profissão 

docente, entenda-se ao locus escolar, e defendendo uma realidade/contexto onde se concretiza 

o conhecimento em ação e se geram saberes, que, por sua vez, irão contribuir para a produção 

de novo conhecimento, veem os professores usurpadas as suas funções, no seio do seu espaço 

de trabalho, por alguém que por eles pensa, organiza e constrói. 

A este respeito lança-nos, o autor, o desafio de se (ultra)passar a formação de professores 

para o interior da profissão. Dando como exemplo a área da medicina, refere que, sem uma 

formação acompanhada de profissionais mais experientes a colegas novos e sem uma maior 

presença da profissão na formação, a função dos professores será, indubitavelmente, tomada 

por outros. No caso dos médicos, os hospitais escolares oferecem uma solução competente, que 

poderá, com as devidas alterações, ser, igualmente, aplicada ao ensino. Na verdade, e tomando 

por base os primeiros anos de carreira dos professores, sublinha Nóvoa (2011) que a 

socialização profissional, a cargo de docentes mais experientes junto de colegas principiantes, 

se assume como aspeto de pormaior importância e, muitas vezes, decisivo, para o seu sucesso 

na profissão, tendo em conta que dificilmente se começa sozinho, e bem, num ambiente 

complexo. 

Relativamente aos médicos, sublinha receberem estes a orientação de colegas mais 

experimentados, nomeadamente nos primeiros anos de atividade, sendo que, não se iniciam na 

profissão começando, logo, por efetuar difíceis cirurgias para, à medida que se vão tornando 

mais experientes e competentes, se dedicarem a curar meras constipações. Entende, por isso, 

que, situações escolares mais complicadas não devam ser entregues a jovens profissionais, 

muitas vezes, deixados entregues a si próprios, sem qualquer «rede de proteção», mas a 

docentes com maior tarimba na profissão. 

É desta forma que nos dá conta de uma experiência conduzida por Lee Shulman (2005), 

nomeadamente quando este investigador acompanhou a rotina diária de um grupo de estudantes 

e professores de medicina num hospital escolar. Do seu trabalho nos cuidados prestados, da 

reflexão partilhada (mais do que uma simples palavra) entre professores e futuros médicos, do 

modelo pedagógico implementado (agregando compromisso e responsabilidade), do 

envolvimento coletivo na aprendizagem e na melhoria constante de práticas, reproduzimos, de 

seguida, parte desse testemunho, de modo a nos auxiliar a uma melhor compreensão na 

formulação de um sistema semelhante para a formação de professores. Assim, relata-nos Nóvoa 

(2009): 
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Lee Shulman explica que um dia acompanhou a rotina diária de um grupo de estudantes e professores 

médicos num hospital escolar. O grupo observou sete doentes, estudando cada caso como uma “lição”. 

Havia um relatório sobre o paciente, uma análise da situação, uma reflexão conjunta, um diagnóstico e 

uma terapia. No final, o médico responsável discutiu com os internos (alunos mais avançados) a forma 

como tinha decorrido a visita e os aspectos a corrigir. De seguida, realizou-se um seminário didáctico 

sobre a função pulmonar. O dia terminou com um debate, mais alargado, sobre a realidade do hospital e 

sobre as mudanças organizacionais a introduzir para garantir a qualidade dos cuidados de saúde. (p. 18) 

 

Partindo do exemplo apresentado, defende Nóvoa (2009) um modelo semelhante que 

compreenda o estudo aprofundado de casos individuais, sobretudo em situações de insucesso 

escolar (i); a análise coletiva de práticas pedagógicas (ii); a insistência e a persistência 

profissional, de modo a responder às necessidades e anseios dos alunos (iii); o estabelecimento 

de um compromisso social e uma firme vontade de mudança (iv). 

Tal como Mota, Prado e Pina (2008), ao assumir uma forte componente práxica para a 

formação de professores centrada no contexto e na investigação da ação docente, não objetiva 

este autor enveredar por um sentimento anti-intelectual ou por uma qualquer intenção de 

canonização da prática, mas tão-somente lançar um alerta, tendo em conta que, em sua opinião, 

as propostas teóricas, no campo da formação de professores, somente adquirem especial sentido 

e significado se construídas no seu seio e com a participação destes no processo, pois, se 

continuarem apenas como “injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão 

lugar no interior do campo profissional docente.” (Nóvoa, 2009: 19). 

No que à problemática da autonomia dos professores concerne, esta enquanto 

circunscrita ao plano das intenções, pese embora necessária no terreno, afigura-se como um 

processo de difícil consecução. A um tal cenário concorrem situações que, no entender deste 

autor, se posicionam como conducentes a um insatisfatório resultado, nomeadamente a forte 

tradição individualista existente na classe; a definição dos curricula da formação de professores 

por especialistas, entidades de acreditação e de avaliação, desconsiderando a colaboração de 

profissionais mais experientes no processo; o apertado controlo externo, sobretudo burocrático, 

reduzindo a sua participação a uma mera tecnicidade racional, a cargo das sucessivas 

administrações educativas. 

Assim sendo, algumas questões se nos colocam: De que se fala quando se fala de 

professores? – De alguém que sente a necessidade de independência e de liberdade pessoal e 

profissional ou de alguém que, fruto do espartilho lançado, se vem acomodando à (sua) 

situação? – Em jeito de resposta, refere Nóvoa a importância do trabalho em equipa, da partilha 

de saberes e experiências, e da colegialidade, poderem servir como soluções para a profissão e 
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para os seus profissionais, considerados como “espaços insubstituíveis na aprendizagem 

docente e no desenvolvimento profissional.” (p. 21). 

A este respeito, e repetindo-nos, será importante levar em linha de conta o exemplo de 

algumas profissões (medicina, engenharia, arquitetura, advocacia), que, abrindo-se ao exterior, 

fomentam parcerias com universidades e empresas, para além de um reconhecimento de 

legitimidade aos mais experientes, favorecendo, não só, a integração de jovens profissionais, 

como também a adoção de uma cultura de responsabilização, pela prestação de contas públicas 

do seu trabalho, no âmbito de um processo de valorização da profissão, bem como dos seus 

agentes (Nóvoa, 2009). 

Acreditando estar o presente século a contribuir para uma mudança de mentalidades no 

campo da educação, no qual cada profissional coloca o que de melhor possui em benefício do 

grupo, admite, ainda, este autor que, tal como sucede em outros ramos, somente por uma tal via 

será possível contribuir para transformar experiências e saberes em conhecimento 

(profissional). 

Sabendo, de antemão, que o trabalho em grupo e a cultura colaborativa não se impõem 

por decreto ou por decisão administrativa, adquirem, neste processo, as ‘comunidades de 

prática’ particular relevo, pois tenderão a preencher um espaço central na profissão docente, tal 

como aberto à participação, à inovação, à reflexão coletiva, à supervisão, à aprendizagem, em 

suma, à mobilização de saberes em contexto de ação, potenciadores da construção de novos 

saberes. Atentemos, por isso, no entendimento de alguns autores sobre este conceito. 

 

1.1. Comunidades de Prática 

 

Inicialmente desenvolvido a partir do Institute for Research on Learning (Palo Alto – 

Califórnia), o conceito de comunidades de prática (no original Communities of Practice – CoP) 

resulta de um objetivo de identificação e compreensão das causas que potenciam os resultados 

de aprendizagem em vários contextos do dia a dia, surgindo, entre outros, instituições de ensino, 

hospitais, empresas, etc., e, de um modo geral, a vida em sociedade. Apresenta-nos, desta 

forma, Etienne Wenger – investigador na área das teorias sociais de aprendizagem e da sua 

aplicação em organizações e ex-investigador do Institute for Research on Learning –, o conceito 

de ‘comunidades de prática’, como um conjunto de interações estabelecidas entre um grupo de 
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indivíduos no interior de uma instituição ou organização com interesses comuns num 

determinado objetivo ou na resolução de um assunto, situação, problema (Wenger, 2006).247 

Num contexto de gestão do conhecimento, que este autor defende como sendo um ativo 

crítico ao serviço de uma empresa/instituição e que, como tal, deve ser orientado 

estrategicamente,248 tais indivíduos propor-se-ão colaborar uns com os outros, discutindo 

ideias, trocando experiências, modelos (teóricos ou construídos por si), técnicas ou 

metodologias, de acordo com uma aplicabilidade prática que têm como principal finalidade 

atingir (Wenger e Snyder, 2000; Wenger, 2006; Rauner, 2007). Segundo este modelo, com o 

tempo, a prática tende a evoluir como produto coletivo e integrado, no trabalho do grupo, 

organizando o conhecimento em dimensões que o implicam na ação, refletindo a perspetiva de 

cada um e acabando por se tornar num importante elo de ligação comum. Exemplificando o 

conceito, refere-nos Wenger (2006) que 

 

Communities of practice are formed by people who engage in a process of collective learning in a shared 

domain of human endeavor: a tribe learning to survive, a band of artists seeking new forms of expression, 

a group of engineers working on similar problems, a clique of pupils defining their identity in the school, 

a network of surgeons exploring novel techniques, a gathering of first-time managers helping each other 

cope. (p. 1) 

 

Surgindo de uma tentativa de explicar a natureza social da aprendizagem humana, tal 

como inspirados nas teses da antropologia e da teoria social (Megat Khalid, 2013; Andreasen, 

2014a, 2014b), Jean Lave e Etienne Wenger, partindo de estudos realizados em finais do século 

passado, enquadram o conceito de CoP no contexto de um sistema social de aprendizagem em 

situações não-formais, constituído por pessoas que, no âmbito de uma dada realidade física 

                                                           
247 Reportando-nos ao original: “Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and 
learn how to do it better as they interact regularly.” (Wenger, 2006: 1). 
248 Sobre a problemática da gestão do conhecimento em empresas/organizações referem-se Nonaka e Takeuchi (1995) ao modo como este é 

criado e transferido dentro de uma instituição, segundo modelos de interação estabelecidos entre conhecimento tácito (subjetivo) e explícito 
(objetivo). Com efeito, o conhecimento tácito (do latim tacitus, que significa «silencioso» ou «não expresso em palavras») afigura-se de difícil 

explicitação, tendo em conta que advém da experiência, tal como adquirido em situações de ação, de difícil verbalização ou normatização, 

sendo, contudo, a sua aquisição possível por outros, através de situações de vivência quotidiana, como também pela observação de práticas, 
através das quais se vai manifestando. Por sua vez, o conhecimento explícito (de igual modo, do latim explicitus, significando «declarado, 

explicado, formal») surge expresso em números e/ou palavras, desenhos, diagramas, gráficos, imagens, tal como transposto em textos, 

documentos, livros, programas informáticos, etc., sendo, por isso, mais facilmente compreendido e difundido. A este respeito, sublinham 
Nonaka e Takeuchi a capacidade de criação e (re)configuração do conhecimento humano pela interação social de que são alvo (tanto o 

conhecimento tácito como o explícito), num dado momento e espaço, enquadrando no seu processo de conversão as etapas seguintes: (i) 

socialização (de tácito para tácito) – verificando-se a transferência de conhecimento de forma tácita, nesta fase a pessoa adquire conhecimento 
(tácito) diretamente de outros, através de processos de observação, imitação, práticas acompanhadas (ex. entre aprendiz e mestre), experiências 

partilhadas; (ii) externalização (de tácito para explícito) – pela conversão de parte do conhecimento tácito de um indivíduo em alguma forma 

de conhecimento explícito dando-o a entender aos demais, nomeadamente através de processos de diálogo, ideias, imagens, conceitos, palavras, 
narrativas, analogias; (iii) combinação (de explícito para explícito) – pela conversão de conhecimento explícito em modelos mais complexos, 

num processo que consiste em três fases, a saber: apreensão e integração de novos conhecimentos (explícitos), quer no interior, quer no exterior 

da organização, combinando-os e transformando-os em novo conhecimento; a sua disseminação pelos membros da organização; e a sua edição 
e processamento em um sistema mais facilmente utilizável; (iv) internalização (de explícito para tácito) – conversão do conhecimento da 

organização em conhecimento tácito, de forma a ser incorporado nas práticas, por processos de simulação e/ou treinamento. Neste processo é 

tido como princípio o ‘learning by doing’, surgindo a internalização quando se verifica a disseminação do conhecimento pela organização e 
este é incorporado tacitamente por cada membro (por processos de verbalização e documentação de experiências), dando origem a um novo 

ciclo, num sem-fim de criação de conhecimento. 
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(empresa ou organização) se interrelacionam entre si, e ambas com o mundo à sua volta, 

mobilizando conhecimentos e construindo saberes em conjunto, de forma a se implicarem no 

processo de tomada de decisões tendentes ao enfrentamento de situações do quotidiano. 

No decurso de um engajamento em contextos sociais a procura de construção de 

significados, para tais situações, implica, entre outras dinâmicas, o envolvimento em conversas, 

atividades, reflexões, para além de um portfolio de meios abrangentes (artefactos, vocabulário, 

rotinas, sensibilidades), desenvolvidos ao longo do tempo, com a intenção de assunção de um 

papel de participação plena no seio do grupo (Brown e Duguid, 1998; Loureiro, 2006, 2010; 

Wenger, 2006; Hafeez e Alghatas, 2007; Rauner, 2007; Al Azali, 2010; Alghatas, 2010; 

Andreasen, 2014a, 2014b; Farnsworth, 2014). 

Aprofundando este pensamento, como sistema social de aprendizagem depreende-se a 

sua abrangência a um coletivo de pessoas que partilham um interesse comum, manifesto sobre 

algo que sabem ou que fazem, lidando com a dimensão tácita e explícita do conhecimento e 

não apenas limitadas ao seu background, para além do que ainda constroem coletivamente e 

em situação de contexto (privilegiado) tal como as CoP (Wenger e Snyder, 2000; Wenger, 2006; 

Al Azali, 2010; Alghatas, 2010; Andreasen, 2014a, 2014b). 

Não obliterando um processo de negociação de significados, por norma, unidos em 

relações de confiança – as comunidades de prática não se impõem, constroem-se naturalmente 

–,249 os seus participantes, conectados por um interesse recíproco na reificação do conhecimento 

(numa abordagem a conceitos abstratos como se fossem reais), sobretudo na sua aplicabilidade 

prática, recorrem a uma linguagem equivalente no âmbito de uma semântica facilmente 

percetível por todos, trazendo «à tona» o potencial de cada um como mais-valia para o grupo 

(Brown e Duguid, 1998; Wenger e Snyder, 2000; Antonello e Ruas, 2005; Wenger, 2006; 

Rauner, 2007; Al Azali, 2010; Alghatas, 2010; Megat Khalid, 2013; Andreasen, 2014a, 2014b). 

Neste seguimento, e de acordo com Rugeles Gélvez, Herrera Huérfano e Muñoz 

Sandoval (2013), as pessoas que compõem uma dada comunidade assumem a responsabilidade 

de gerir o conhecimento de que necessitam, (re)estruturando-o, potenciando a circulação de 

informação pelos seus membros e explicitando-o analiticamente, pese embora sem a obrigação 

de o conceptualizar formalmente e de o delimitar sob o ponto de vista da sua abstração, de modo 

a não dificultar a sua apreensão e posterior aplicação. 

                                                           
249 A este respeito chamam-nos a atenção Alghatas (2010) e Marques (2013) para algumas tentativas, por parte das administrações das empresas, 

de impulsionarem a criação de CoPs com um propósito de controlo dos seus colaboradores. 
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Para uma inscrição mais precisa na história, e de acordo com uma revisão da literatura 

efetuada aos primórdios do conceito de ‘comunidades de prática’, no âmbito da sua tese de 

doutoramento intitulada, Communities of Practice, Knowledge Creation, and Corporate 

Sustainability: A Study of Bahrain Service Industry, Al Azali (2010), fundamentando-se em 

Cohen, Ledford e Spreitzer (1996); Gonzalez, De La Torre e De Elena (1995), citados por 

Dewhurst e Navarro (2004), situa o conceito de CoP como sendo originário do Japão tendo, 

mais tarde, emigrado para os EUA e Europa. 

Por sua vez, um outro autor, também citado (Kerno, 2008), refere ser este mais antigo, 

remontando à civilização romana, tal como concernente a artífices como ferreiros e oleiros. Já 

quanto a Scarso e Bolisani (2008), igualmente referidos por Al Azali (2010), afirmam a sua 

existência ser um pouco mais distante no tempo, reportando-o a artesãos na Grécia Antiga, 

como também, e posteriormente, ao período da Idade Média, relacionando-o com corporações 

de ofício. 

De igual modo, Wenger e Snyder (2000) mencionam a sua existência na Antiguidade 

clássica, nomeadamente na Grécia, na qual as CoP assumiam a forma de corporações de 

ferreiros, oleiros, pedreiros e demais artesãos, constituindo estas, quer uma função social (os 

seus membros veneravam as mesmas divindades, celebrando em conjunto os dias sagrados), 

como também uma atividade comercial (os associados treinavam os aprendizes no ofício e 

difundiam as suas inovações). Mais aduzem estes autores que, também na Idade Média, e um 

pouco por toda a Europa, as guildas (organizações de artesãos), viriam a desempenhar papel 

semelhante. 

Por fim, Mayworm (2006), citado por Vieira (2006), sublinha que a existência de CoPs 

poderá, inclusive, remontar aos primórdios da vida do homem na Terra, nomeadamente quando 

este habitava, ainda, em cavernas e se reunia à volta da fogueira, com o intuito de delinear as 

melhores táticas de caça e aperfeiçoar os aspetos relacionados com a sua técnica. 

Com referência a vários estudos sobre CoP em diversos ramos de atividade, por parte 

da literatura especializada, no que ao setor empresarial diz respeito, as potencialidades para o 

desenvolvimento profissional dos seus participantes são por demais evidentes, tendo como 

principal desígnio tornar estes mais capacitados para o trabalho colaborativo, no sentido de um 

melhor enfrentamento das dificuldades do quotidiano, nomeadamente de resolução de situações 
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problemáticas das organizações (Brown e Duguid, 1998; Wenger e Snyder, 2000; Wenger, 

2006; Hafeez e Alghatas, 2007; Al Azali, 2010).250 

Num artigo intitulado “Formação Gerencial: Pós-graduação Lato Sensu e o Papel das 

Comunidades de Prática”,251 visando compreender a inter-relação entre contexto, participação, 

identidade e aprendizagem nas organizações, propõem Antonello e Ruas (2005) uma conceção 

para programas de pós-graduação em administração, assentes num movimento tríptico de 

articulação em: formação em gestão, aprendizagem em ação e desenvolvimento de 

competências de gestão. Baseando-se em Raelin (1998) e Liedtka et al. (1999), sublinham que 

as empresas/organizações, fruto de uma competição sem limites, de necessidade de 

sobrevivência num mercado global e em constante alteração, gastam, anualmente, biliões de 

dólares em formação dos seus corpos gerentes, desconhecendo-se se tal investimento, em 

termos de aquisição/desenvolvimento de competências, se traduz em performance das 

empresas, uma vez que a avaliação dos seus ganhos não é suficientemente mensurada.252 

Citando, também, Tannenbaum e Woods (1992), referem que os investimentos em 

formação continuam a ser feitos ao arrepio de uma aferição regular, em termos de adquiridos 

formativos transformados em proventos para as companhias, continuando estas a concentrar o 

enfoque da sua avaliação no fabrico e venda dos seus produtos. Perante esta situação colocou-

se a questão de os programas e metodologias de ensino surgirem algo distantes do quotidiano 

das organizações. Segundo Antonello e Ruas (2005) “Há uma dificuldade no processo de 

transferência e adaptação dos resultados da formação no ambiente de trabalho pelos 

participantes destes cursos” (p. 37), sendo que, uma aprendizagem na ação faria mais sentido, 

pois proporcionaria aos formandos descobrir soluções para os problemas do dia a dia. 

Por conseguinte, ao se considerarem momentos privilegiados de formação e de 

desenvolvimento profissional, nos quais competências individuais são colocadas ao serviço de 

um coletivo, nomeadamente em processos e/ou formas de interação social, promotoras de uma 

“aprendizagem situada, que é informal, e resulta diretamente de atividades relacionadas com o 

trabalho” (p. 41), ter-se-ão de levar em conta, segundo estes autores, um conjunto de etapas e 

de características, nomeadamente: (i) resolução de situações em grupos ou equipas; (ii) hipótese 

                                                           
250 Entre as empresas/instituições em que se promove o seu desenvolvimento, surgem o Banco Mundial, a companhia automóvel 
DaimlerCrysler AG (atual Daimler AG), a petrolífera Shell, o gigante tecnológico IBM (Wenger e Snyder, 2000). Por sua vez, refere Al Azali 

(2010) a Hewlett-Packard (HP) e Dell, no setor informático; BP e ENI, no petróleo; Allianz, no ramo das seguradoras; Ford, Caterpillar, no 

setor automóvel. Por fim, Bates (2014) aponta como referências no apoio às CoP as companhias Google e Apple, nomeadamente através do 
seu staff especializado para o efeito. 
251 Cf. Antonello, Cláudia; Ruas, Roberto (2005). “Formação Gerencial: Pós-graduação Lato Sensu e o Papel das Comunidades de Prática”. In 

Revista de Administração Contemporânea, 9(2), abr./jun. 2005, pp. 35-58. 
252 Na mesma linha de pensamento Wenger e Snyder (2000) e Al Azali (2010), citando Scarso e Bolisani (2008), remetem-nos para a 

insuficiência de estudos que afiram do real alcance das CoPs no rendimento das organizações. 
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de se cometerem erros; (iii) reflexão sobre a experiência e aplicação do conhecimento na 

prática; (iv) confrontação dos gaps entre uma visão organizacional e a realidade; (v) 

possibilidade de se lidar diretamente com o conflito ou diferenças (atitude, posicionamento) no 

local de trabalho; (vi) participação no processo de tomada de decisões da organização; (vii) 

preenchimento de um vazio de liderança; (viii) aquisição de habilidades técnicas no local de 

trabalho a partir de uma aprendizagem realizada em colaboração com os colegas. 

De acordo com Hafeez e Alghatas (2007), o trabalho de pesquisa desenvolvido, no 

Xerox Palo Alto Research Center,253 um importante centro de investigação da companhia 

Xerox, em finais do século passado, por John Brown (à altura, diretor do centro) e Paul Duguid 

(professor na Universidade de Berkeley – Califórnia), viria a contribuir para o rejuvenescimento 

do conceito de ‘comunidades de prática’.  

Tal como nos seria apresentado por Brown e Duguid (1998), consigna tal conceito maior 

ênfase à inovação do que à reprodução de práticas habituais do quotidiano. Neste 

enquadramento as relações informais acrescem de significado, pois não dependendo de uma 

condição de processos hierarquizados, fugindo, desta forma, à regra, são, com naturalidade, 

assumidas, daí advindo processos inovadores de criação. 

Com efeito, e recorrendo a uma pesquisa etnográfica desenvolvida na Xerox por um seu 

colega, Orr (1996),254 mencionam que a capacidade de inovação dos seus funcionários seria 

diretamente proporcional à sua competência em ultrapassar os processos formais de 

organização e funcionamento da própria empresa, referindo, a título de exemplo, que os seus 

encontros nas pausas para café ou para almoço, mais do que meros momentos de socialização, 

serviam como importantes espaços de discussão, de reflexão e de resolução de problemas 

concretos do dia a dia da companhia e, desta forma, de construção de “collective knowledge” 

(Brown e Duguid, 1998: 96). 

Do, então, conceito ‘comunidades de prática’ desenvolvido por Lave e Wenger (Brown 

e Duguid, 1998), em finais do século passado, surgiria, novamente, Wenger (2006) a reforçar a 

sua organização em três características fundamentais, tal como facilitadoras de uma plena 

apreensão do mesmo, sendo que, da capacidade de interligação entre os seus membros, 

depende, em larga escala, a sua fórmula de sucesso, a saber: 

                                                           
253 O Xerox Palo Alto Research Center, fundado em 1970 e atualmente conhecido por ‘PARC’, um importante centro de pesquisa da 

multinacional do setor da tecnologia de informação e documentação, viria a tornar-se numa empresa autónoma do grupo Xerox, em 2002. 
Entre as suas principais criações contam-se a Graphical User Interface (interface gráfica dos computadores pessoais); Mouse (rato) um 

periférico de entrada que, historicamente, se juntou ao teclado como auxiliar no processo de inscrição de dados; Ethernet (sistema de 

transmissão de dados a uma rede local, tendo por base uma mesma linha de comunicação a que todas as máquinas estão conectadas); Laser 
Printer (impressora laser), entre outras inovações. 
254 Cf. Orr, Julian (1996). Talking About Machines: An Ethnography of a Modern Job. Ithaca, NY: ILR Press. 
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1. O domínio – não se assumindo como uma simples congregação de pessoas com afinidades 

comuns dentro de uma organização, uma CoP define-se pela identidade criada em torno de 

um assunto de interesse partilhado. Por conseguinte, a permanência numa comunidade 

implica uma relação de compromisso com a temática em análise, sobre a qual todos os 

elementos constituintes detêm competência para a sua discussão. Sendo, certamente, uma 

competência reconhecida dentro do grupo, esta não implica um reconhecimento externo 

fora deste. Por exemplo, “A youth gang may have developed all sorts of ways of dealing 

with their domain: surviving on the street and maintaining some kind of identity they can 

live with. They value their collective competence and learn from each other, even though 

few people outside the group may value or even recognize their expertise.” (idem, pp. 1-2); 

2. A comunidade – com interesse comum no objeto de análise, os membros envolvem-se em 

atividades conjuntas, discussões, auxiliando-se mutuamente e partilhando informação. 

Desempenhar uma mesma função ou ter uma mesma titulação profissional dentro de uma 

organização, não torna uma pessoa, automaticamente, elemento de uma CoP. Pelo contrário, 

a sua interação e aprendizagem conjuntas com demais membros, de modo a enfrentar 

situações várias no seu seio, é o que a define por excelência. Novamente recorrendo a uma 

exemplificação, refere Wenger (2006), “The Impressionists, for instance, used to meet in 

cafes and studios to discuss the style of painting they were inventing together. These 

interactions were essential to making them a community of practice even though they often 

painted alone.” (p. 2); 

3. A prática – para além de um interesse comum em determinado assunto que conecta os 

elementos de uma CoP, estes definem-se, essencialmente, pela sua natureza pragmática, 

desenvolvendo, em conjunto, todo um repertório de recursos típicos de uma prática 

partilhada (experiências, histórias, ferramentas, formas de lidar com as situações), pese 

embora cientes de que tal exige tempo e uma interação permanente. Contextualizando, aduz, 

uma vez mais, o autor: “nurses who meet regularly for lunch in a hospital cafeteria may not 

realize that their lunch discussions are one of their main sources of knowledge about how 

to care for patients. Still, in the course of all these conversations, they have developed a set 

of stories and cases that have become a shared repertoire for their practice” (idem). 

 

Ao longo da história da humanidade, tal como os aprendizes de um ofício que o 

adquirem e desenvolvem a partir dos seus mestres (Wenger e Snyder, 2000; Al Azali, 2010), 



Capítulo III                                         A Construção de um Saber Profissional Docente (em Contexto Prisional) 

 

 

 

258 

também os ‘novos-entrados’255 numa empresa/organização são alvo de uma inevitável 

socialização, nomeadamente por via de uma «participação legítima periférica», tal como a esta 

se referem Lave e Wenger (1991), citados por Cox (2004). Com efeito, a aprendizagem em 

contexto256 surge, do ponto de vista de Lave (1991), enquadrada numa comunidade de 

indivíduos que adquirem conhecimento socializando in situ e em conjunto, num processo 

contínuo de negociação de significados provindos das suas práticas.  

Da evolução da sua participação numa CoP, acresce um domínio de aptidões e de 

conhecimentos mais complexos, que, por sua vez, se repercutem numa mudança de motivação 

e de identidade, consoante tais ‘novos-entrados’ vão entronizando estes, numa tentativa de 

apreender todo um discurso especializado e característico, tendo em conta que “o conhecimento 

prático e a competência profissional reflectem-se numa linguagem e numa comunicação 

contextualizadas, apenas acessíveis com o seu pleno significado aos membros da comunidade 

prática.” (Rauner, 2007: 65). 

Assim compreende Lave (1991) que uma «participação legítima periférica»257 se vai 

concretizando à medida que os ‘novos-entrados’ se vão aculturando e transformando, através 

da sua participação e do compromisso assumido com os resultados das suas ações “through a 

social process of increasingly centripetal participation, which depends on legitimate access to 

ongoing community practice” (p. 68) em (práticos) membros de pleno direito de uma CoP, 

passando a assumir uma posição de oldtimers (veteranos).  

Da exposição a uma realidade e em conjunto com os restantes membros de uma 

comunidade, adquire a aprendizagem um caráter situado e, por conseguinte, de maior relevo, 

pois tal significa contextualizar no tempo e no espaço pessoas, pensamentos e atos relacionados 

com um determinado locus de construção de saberes, agregando as suas especificidades 

históricas, sociais, políticas, culturais, económicas. 

                                                           
255 Tal como no universo prisional, recorremos à terminologia ‘novos-entrados’ para a tradução de ‘newcomers’ (Lave e Wenger, 1991, citados 

por Cox, 2004), na referência aos membros recentes das CoP. 
256 O conceito ‘aprendizagem em contexto’, por nós utilizado, considerando as envolvências espaço, tempo, atitudes, valores, conhecimentos 

mobilizados e saberes construídos em conjunto, surge na linha de uma aprendizagem situativa/situada, tal como referenciada por autores como 

Lave (1991); Lave e Wenger (1991), citados por Cox (2004); Rauner (2007); Megat Khalid (2013), pese embora outros (autores) a esta se 
refiram adotando diferente terminologia. Destarte, e sem querer consumir o tema, citam-se alguns exemplos a esta atinentes: aprendizagem 

experiencial (Kolb, 1984, citado por Loureiro, 2006); aprendizagem na ação (Raelin, 1997 e Liedtka et al., 1999, citados por Antonello e 

Ruas, 2005; Antonello e Ruas, 2005); aprendizagem organizacional (Brown e Duguid, 1991, citados por Cox, 2004; Argyris e Schön, 1978, 
1996, citados por Marques, 2013); aprendizagem espacial (Farnsworth, 2014); entre outros. 
257 Desconstruindo o termo, «participação» significa fazer parte do trabalho de uma CoP, de modo a que, para além da sua realização, as práticas 

inerentes sejam considerados uma mais-valia para o grupo, bem como um sinal de firmeza e de convicção na cultura da organização; «legítima» 
porque exprime um sentido de pertença, de filiação a uma comunidade, à qual os novos-entrados, pese embora não deterem, ainda, um estatuto 

consagrado, se encontram, legitimamente, a esta relacionados; «periférica» significa tudo menos que um novo-entrado detenha uma posição 

subordinada relativamente a um membro mais experiente e de estatuto mais central numa CoP. A forma de obtenção do acesso a fontes, que 
facilitem o entendimento da prática, por via de um maior envolvimento com os restantes membros, e a habilidade de participar, cada vez mais, 

em práticas comuns, tal como relevantes para o grupo, são a sua principal característica (Lave, 1991). 
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Na mesma linha de pensamento, Khoo e Rosenberg (2015) afiançam que nestas 

comunidades o conhecimento perpassa dos membros mais experientes para os mais novos, com 

quem compartilham experiências, histórias, saberes, à medida que estes se vão inserindo no 

grupo. Todavia, e tendo em conta que o conhecimento de que dispõem é inerente ao próprio 

sujeito, difícil de explicitar e somente adquirido pelos restantes em contexto e ao longo do 

tempo, através da prática e por processos de reificação, que modelam a sua participação, a 

criação de uma história social surge num quadro de reconhecimento de competências 

predeterminadas por um conjunto de critérios, através dos quais o novo membro vê, finalmente, 

reconhecida a sua ligação a um coletivo (Andreasen, 2014b). Por conseguinte, a sua 

participação neste processo é reveladora da forma como uma comunidade consegue fazer valer 

um conjunto de saberes, (re)constituídos por entre a instituição, reproduzindo-os pelos seus 

novos membros e moldando estes em torno das suas expectativas (Megat Khalid, 2013). 

Pelo exposto, e por entendermos que o conceito de ‘comunidades de prática’ melhor 

representa um trabalho realizado no interior de uma instituição, nomeadamente o conduzido em 

conjunto com os demais colegas, no qual as suas principais significações se refletem nas rotinas, 

nas atividades conjuntas, no portfolio de recursos comuns, nas sensibilidades partilhadas, nos 

compromissos assumidos e em práticas de aprendizagem colaborativa, por um agregado de 

pessoas que, num dado contexto espácio-temporal, têm como fito a concretização de um 

produto final, sinalizamos este para uma análise aturada a efetuar, no âmbito das nossas opções 

metodológicas e às quais nos referiremos no próximo capítulo. 

Concentremo-nos, por ora, em compreender o papel da formação contínua, as suas 

determinantes e a sua conceção evolutiva, tendo em conta uma natureza contextual e 

organizacional, tal como orientada para a mudança, na senda de um quadro mais alargado, que 

propomos, de desenvolvimento profissional. 

 

1.2. Da Formação Contínua 

 

Surgindo com frequência retratada como sinónimo de educação de adultos, 

aperfeiçoamento técnico, formação em serviço, reciclagem, e outras mais denominações que se 

possam acrescentar, o espaço que a formação contínua (FC) tem trilhado pela investigação 

científica e, com naturalidade, pela literatura da especialidade, engloba, em si mesmo, um 

ideário de questionamento das mais variadas situações que, no âmbito do desempenho de uma 
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atividade, função ou cargo se lhe possam cometer (Nóvoa, 1995; Canário, 2000; Pereira, 2001; 

Finger, 2005; Malglaive, 1995, citado por Loureiro, 2006; entre outros). 

Ao assumir-se como um constructo complexo, polissémico e ambíguo, que, 

nomeadamente desde o século passado, tem acrescido particular interesse de um estudo mais 

pormenorizado, independentemente do setor em que se concretize, requere a ‘formação 

contínua’, não só, um enquadramento conceptual, como também, uma análise profunda e 

sistemática às suas significações (Correia, Lopes e Matos, 1999). 

Refere, a propósito, Yarger (1982), citado por Rodrigues e Esteves (1993), que “Broadly 

conceived, in-service education includes all activities engaged in by the professional personnel 

during their service and designed to contribute to (professional) improvement” (p. 43), 

conceção alimentada pela convicção das autoras que compreendem a FC como a formação que 

vai sendo obtida no decurso de uma carreira profissional, após uma certificação profissional 

inicial. 

Por conseguinte, e por entendermos que conquanto uma definição demasiado 

generalista, pese embora mais direcionada para os profissionais da educação, tal como 

Rodrigues e Esteves (1993) no-la apresentam, ser em nossa opinião, simultaneamente, 

demasiado abrangente, somos a asseverar que a formação contínua tem vindo a ser uma aposta, 

há algum tempo a esta parte, quer de instituições/empresas, quer de colaboradores, não podendo 

qualquer organização na atualidade cair no erro de a desvalorizar enquanto veículo coletivo de 

desenvolvimento social. 

Em vários países, há muito que é um direito conquistado pelos trabalhadores, 

encontrando-se inscrita na própria legislação laboral, competindo ao tecido empresarial a 

responsabilidade de criação de condições para que estes possam usufruir de tal prerrogativa 

(Pinto, 2004). A este respeito chama-nos a atenção Münch (1996) para a existência de algumas 

particularidades no âmbito da FC no seio da União Europeia “algo que tem a ver especialmente 

com a estruturação e a situação de expansão da formação inicial respectiva de cada país.” (p. 3) 

e para as funções que esta desempenha ou objetiva desempenhar, quer ao nível de mecanismos 

de inserção, nomeadamente por via de uma formação inicial profissional (preparatória de uma 

entrada no mercado de trabalho); quer de mecanismos de desenvolvimento de competências a 

quem já neste se encontra inserido, destacando as seguintes: 
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i. função de adaptação – tendo por base as crescentes dinâmicas sociais, económicas e 

tecnológicas, a formação contínua de adaptação, de entre todas, é a que assume maior 

importância,  revelando taxas de crescimento mais elevadas; 

ii. função de inovação – relacionada com o desenvolvimento das organizações e dos recursos 

humanos, objetiva um maior envolvimento no design e na conceção do planeamento laboral 

das empresas e de processos de trabalho; 

iii. função de progressão (na carreira) – uma marca das sociedades industriais modernas, tem 

como principal objetivo um ideal de mobilidade social e um firme propósito de novos 

patamares a atingir; 

iv. função de recuperação e curativa – visa colmatar um défice de políticas de formação 

profissional inicial, tomando em linha de conta dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho a jovens provenientes do sistema formal de ensino; 

v. função preventiva – não sendo fácil cumprir com um desiderato de prevenção, porventura a 

melhor forma de enfrentar o problema seja através de programas de FC contendo elementos 

de qualificações-chave genéricos, tal como adaptáveis a várias situações-tipo oriundas dos 

contextos de trabalho. 

 

Por fim, não podíamos aqui deixar de referir que, no âmbito da organização de um 

sistema de formação contínua coerente, seja qual for a área de atividade em que o trabalhador 

se insira, deverá este levar em linha de conta três importantes fatores à sua consecução, a saber: 

prover-se de uma análise prévia das necessidades, que tenha por base o tipo de funções 

executadas (i);258 ter em atenção os níveis de exigência requeridos (ii); uma avaliação criteriosa 

do seu desempenho profissional (iii). A partir daqui poderão, então, estabelecer-se os planos de 

formação específicos, tendo em vista melhorias objetiváveis, superação de deficiências 

eventualmente detetadas, ou então, em último caso, uma reconversão profissional (Pinto, 2004). 

No que ao campo da educação concerne, e num breve resumo historiográfico, somos a 

referir que, intimamente ligada aos processos de reformas que, a partir do início dos anos 60 do 

século passado, um pouco por toda a Europa Ocidental se iniciaram, pese embora não tenham 

conseguido resolver problemas de promoção social, a que se comprometeram numa primeira 

instância (Correia, Lopes e Matos, 1999), objetivou-se com o sistema de formação contínua, 

                                                           
258 Num processo de levantamento de necessidades de formação, dever-se-á ter em atenção, segundo Correia, Lopes e Matos (1999), citando 

Barbier e Lesne (1977), as práticas que as pretendem desvelar poderem contribuir para uma ocultação do papel totalitário da entidade 
empregadora, objetivando afastar potenciais formandos, interessados em desempenhar uma participação ativa no processo, de modo a se 

salvaguardar uma imagem neutral da instituição formadora. 
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em larga escala, responder a mudanças nas sociedades industrializadas através de uma aposta 

no aperfeiçoamento das competências dos trabalhadores, tais como potenciadoras do almejado 

desenvolvimento social e económico, aposta essa que viria a ter implicações no sistema de 

ensino de vários países, desde então aos nossos dias, o que viria a significar, segundo Pereira 

(2001), que “O sistema educativo, como subsistema social dependente do sistema produtivo, 

não permaneceu indiferente às mutações que se tem tentado introduzir na organização laboral 

e ao aparecimento de novos objectos de estudo no campo das ciências do trabalho” (p. 28).  

Como conditio sine qua non de adaptação a uma mudança de paradigma o conceito 

acabaria por passar a fronteira do direito para se estabelecer como um dever, de forma a 

assegurar a adaptação das pessoas às transformações tecnológicas na sociedade e nos meios de 

produção, contribuindo, em simultâneo, como dispositivo de regulação e de mobilidade, para 

além de enfrentamento de fenómenos de exclusão socioprofissional (Correia, Lopes e Matos, 

1999), sendo, presentemente, encarada como uma obrigação em torno de “uma capitalização 

contínua do self” (Rose, 1999, citado por Nóvoa, 2009: 23), patente na realização contínua de 

programas de formação, tal como motivada por uma constante procura de emprego. Não será, 

por isso, de estranhar advir este conceito de um alinhamento do vetor ‘escola-indústria’, como 

o defendem Dominicé e Rousson (1981), citados por Rodrigues e Esteves (1993), em que “a 

própria definição de necessidade de formação é contingente do modo de produção, pelo que 

definir essa necessidade exige uma análise paralela do papel do sujeito no processo de trabalho” 

(p. 60). 

Infelizmente, denotam Barroso e Canário (1999) a mesma preocupação não se ter 

estendido à classe docente em Portugal, a qual, numa primeira vaga de reformas (década de 60 

do século passado), surgia percecionada como de somenos importância no contexto educativo, 

pois considerada adaptável à mudança, graças a uma formação inicial que lhe concedia uma 

capacidade inata de transformação, revelava-se (tal acuidade) um dispêndio desnecessário para 

o Estado. No entanto, impulsionada por fatores externos, em concomitância com os já 

indisfarçáveis indicadores relativos ao estado da educação, a comprometerem seriamente a 

alavancagem do país, também, os índices de formação (contínua) de professores concorriam, 

segundo Nóvoa (1995), para um retrato bem comprometedor da realidade nesta matéria: 

 

Por volta de 1960, Portugal surge em último lugar nas estatísticas europeias (taxas de escolarização, níveis 

de alfabetização, despesas com a educação, etc.), situação que urge alterar tendo em conta as novas 

realidades económicas e sociais emergentes nesta época. O desenvolvimento do País exige mudanças de 

tomo na política educativa, que, desde então, passarão a ser largamente influenciadas por organizações 
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internacionais. A profissão docente e a formação de professores vão regressar ao primeiro plano das 

preocupações educativas (p. 20) 
 

Não obstante as condicionantes do regime em vigor, a sua necessidade acabaria por se 

fazer sentir no sector da educação, fruto de uma cada vez maior procura de mão de obra 

qualificada por parte do mercado de trabalho, começando a ser debatida, ainda, durante a década 

de 60, como princípio organizador do ensino, enquanto subsistema coerente e integrado, 

concebido para responder às aspirações dos trabalhadores, ao longo da sua vida e em ordem ao 

seu aprimoramento profissional, dando-se início, na década seguinte, a um longo e árduo 

processo de implementação de programas de formação (Barroso e Canário, 1999). 

A partir dos anos 70 com o advento da massificação escolar, entre outros fatores, 

potenciado pelas reformas de Veiga Simão (1970-74), a que nos referimos já numa etapa 

antecedente, e que, segundo Nóvoa (1995) se situaram “num momento charneira de expansão 

quantitativa do sistema educativo português” (p. 20), foi necessário “recorrer a um recrutamento 

massivo de professores, num tempo extremamente curto” (idem) o que, obviamente, teve 

consequências ao nível de uma formação adequada da classe docente, desencadeando 

fenómenos de «desprofissionalização», originando a que esta década ficasse marcada pela 

formação inicial de professores; a década seguinte (de 80), provavelmente, por uma tentativa 

de corrigir políticas da década anterior, pela sua profissionalização; e, finalmente, a década de 

90 assinalada por uma necessidade de desenvolvimento profissional, através da 

institucionalização da formação contínua como veículo fundamental à consecução de um tal 

desiderato (Nóvoa, 1995). 

Desta forma, a expansão da formação contínua, superiormente controlada pelo Estado, 

seria apontada como um poderoso meio para mobilizar e preparar os docentes para as reformas 

necessárias na educação. No entanto, avaliações neste campo, de acordo com Alonso (1998), 

Ferreira (1998), Barroso e Canário (1999), Pereira (2001), demonstraram que tais tiveram, 

apenas, impacto mínimo, senão mesmo desmobilizador, na mudança das práticas dos 

professores. A questão da obtenção de créditos para progressão na carreira, conferidos pelas 

ações de formação, viria, em larga escala, a contribuir para uma deturpação dos objetivos 

inicialmente lançados (Correia, Lopes e Matos, 1999), nomeadamente ao se entender a 

formação contínua como um dever, cujo incumprimento implicaria consequências ao nível do 

percurso profissional dos docentes (cf. Estatuto da Carreira Docente),259 o que conduziria a que, 

                                                           
259 O Estatuto da Carreira Docente inicialmente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/1990, de 28 de abril, encontra-se, presentemente, 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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o ingresso num programa de formação, resultasse não de uma vontade de aprendizagem ou de 

uma necessidade interior de desenvolvimento profissional, mas de uma obrigação regulamentar 

a cumprir com um claro objetivo de progressão260 (situação que, ultimamente, não se tem 

verificado em virtude do ‘congelamento das carreiras’ desde 1 de janeiro de 2011). 

Atualmente, a formação contínua vive dias de uma certa inquietação, pois fruto de 

alguma incapacidade em se debruçar sobre problemas concretos dos docentes, de apresentar 

estratégias inovadoras, que partam de contextos de investigação, de discutir metodologias de 

ação dirigidas ao epicentro escolar, que se traduzam numa tão almejada mudança de práticas 

letivas, o seu principal problema reside no facto de se considerarem os professores como meros 

consumidores de conhecimentos ou implementadores de políticas curriculares formuladas em 

resultado de investigações educativas realizadas por especialistas e/ou académicos (pedagogos, 

didatas, psicólogos261) que não os próprios no terreno (Schön, 1983, 1995; Pérez Gómez, 1995; 

Montero, 2001b; Roldão, 2005, 2007a; Loureiro, 2006, citando Apple, 1989; Nóvoa, 2009). 

Adverte, para o facto, Montero (2001a) que “La conceptualización de la enseñanza como un 

fenómeno propio de la práctica, desarollado por unos profesionales de cuyo conocimiento 

frecuentemente se desconfía, ha obstaculizado históricamente la consideración de la enseñanza 

como un objeto de conocimiento científico” (p. 54).  

A mudança consiste, por isso, numa necessidade de o professor se questionar a si 

próprio, de ser capaz de refletir sobre as suas ações na sala de aula, de trabalhar em colaboração 

com os seus colegas, de assumir a profissão docente como um processo mobilizador de saberes, 

propiciadores da construção de novo conhecimento/saber (Schön, 1983, 1995; Perrenoud, 1993; 

Zeichner, 1993; Ponte, 1994, 1998, 2012; Nóvoa, 1995, 2009; Pérez Gómez, 1995; Alonso, 

1998; Estrela, 2001; Montero, 2001a, 2001b; Roldão, 2005, 2007a; Roldão et al., 2009). 

 

1.3. Ao Desenvolvimento Profissional 

 

Ao iniciar este ponto relembramo-nos que poderão surgir alguns (des)entendimentos 

entre os conceitos de ‘formação contínua’ e de ‘desenvolvimento profissional’ (DP), aduzindo 

                                                           
260 A este respeito refere Ilídio Ferreira (1998) que, em finais dos anos noventa, se constatou que as ações de formação seguiam por um percurso 

diferente do inicialmente delineado. Recorrendo a Paulo Freire (1972), menciona este autor que os centros de formação de associação de 

escolas (locais onde estas, maioritariamente, se realizavam) se haviam transformado em «agências de créditos» por todos quantos os 
procuravam, enveredando por uma lógica de ‘educação bancária’ em estreita ligação com a progressão na carreira. 
261 Sobre esta matéria, referia, a propósito, Bloch (1987), citado por Popkewitz (1995), que, Edward Lee Thorndike defendia que a primazia 

da organização dos curricula ficasse a cargo de psicólogos em detrimento dos docentes, uma vez que “a mente humana é dada a medições 
exactas tal como as ciências naturais, mas que esta medição está para além da capacidade dos professores, pelo que a organização dos currículos 

deve ser da responsabilidade de psicólogos experimentais” (p. 43). 
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a esta linha de pensamento a noção de que as ações de formação contínua dirigidas a docentes 

se têm revelado pouco eficazes na mudança das suas práticas (Ferreira, 1998; Ponte, 1998; 

Barroso e Canário, 1999; Estrela, 2001; entre outros), nomeadamente pela transmissão de um 

conhecimento que se declara, enformado em crenças e ideias manifestas do professor (Pérez 

Gómez, 1995); ou de um ‘saber fazer’ “consolidado em rotinas ou em esquemas 

semiautomáticos” (Ponte, 1994: 10), traduzido em um tipo de praxis docente e conceções a esta 

inerentes; em contraponto a um conhecimento ligado à ação, que emerge no contexto da prática 

letiva assente em procedimentos de reflexão, durante e após a sua concretização (Schön, 1983, 

1995). 

Destarte, para além de uma conotação evolutiva, segundo Alonso (1998) o conceito de 

desenvolvimento profissional valoriza, em particular, uma abordagem da formação dos 

docentes que tem em conta uma relação construtiva «teoria/prática», no âmbito de uma 

conceção de conhecimento profissional como um constructo essencialmente prático, 

assentando a sua génese numa base grupal e social geradora de uma praxis, devendo este ser 

entendido como fator integrador a uma tal dinâmica. 

Ao entender o DP num quadro de articulação entre a ação pedagógica e o contexto onde 

este se desenvolve, através de processos de reflexão individual e colaborativa, que, tal como 

perspetivado, permitem definir um projeto de formação pessoal e profissional, no qual se inclui 

a ‘formação contínua’, superando, por esta via, uma dimensão mais individualista, o docente, 

de acordo com esta autora, “adquire e aperfeiçoa o conhecimento e as técnicas requeridas numa 

prática profissional de qualidade” (p. 34). 

Por conseguinte, e não indiferente a uma tomada de posição por novas aceções de um 

saber caracterizador dos docentes e das suas práticas, também o conceito de formação contínua, 

tal como considerado por Ponte (1998), tem vindo a incorporar tais contributos na sua 

macroestrutura, sendo, por isso, mais abrangente uma conceção de ‘desenvolvimento 

profissional’ à sua nomenclatura, a qual, não obstante a existência de pontos de contacto entre 

ambos, contém algumas distinções, que nos incitam a um novo olhar sobre os professores, o 

seu conhecimento, os seus saberes, as suas práticas letivas e relacionais, i.e., sobre o seu modo 

de ser, pensar e agir, que, segundo o próprio, se poderão resumir da seguinte forma: 

 

i. a FC encontra-se associada a uma ideia de frequência de ações de formação, enquanto o DP, 

num plano mais vasto, para além destas, incorpora várias outras atividades, tais como 

projetos, trocas de experiências, reflexões, leituras; 
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ii. assentando a FC num movimento ‘de fora para dentro’, em que ao professor compete, 

sobretudo, assimilar a informação e os conhecimentos transmitidos, o DP consiste num 

movimento contrário, em que ao docente incumbe a decisão sobre que e como levar a cabo 

projetos, ações, cursos de formação, entre outros; 

iii. com a FC procura-se colmatar deficiências do docente, enquanto o DP investe nas suas 

potencialidades; 

iv. a FC é vista de modo compartimentado em temáticas ou disciplinas, ao passo que o DP 

compreende o docente na íntegra, nomeadamente na sua componente cognitiva, afetiva, 

relacional; 

v. partindo a FC da teoria e dificilmente indo além desta, o DP interliga teoria e prática 

constante e consistentemente. 

 

Por fim, e ainda segundo Ponte (1998), atribui o ‘desenvolvimento profissional’ 

importância de relevo à combinação de processos formais e informais de formação, 

abandonando o docente uma postura passiva para passar a tomar parte ativa no seu processo de 

crescimento profissional. Da individualidade, que se pretende que potencie, é concedida 

enorme atenção não somente às dimensões gnosiológica e cognitiva, como também aos seus 

aspetos afetivos e relacionais. Podemos, assim, afirmar que a formação, tal como a 

perspetivamos em seu sentido amplo, deverá ser entendida num continuum de apetrechamento 

profissional, que, claramente, se pretende que decorra ao longo da vida dos professores, 

devendo um tal “pensamiento educativo (…) ser producto de una praxis ya que no sólo se 

enseña sino que se va aprendiendo a lo largo del proceso” (Imbernón, 2001: 37). 

Com efeito, e secundados em Alonso (1998), consideramos o desenvolvimento 

profissional do professor como um processo evolutivo e em permanente construção, que se 

afirma pela atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos e saberes, com implicações nas 

suas práticas – embasado num programa de formação pessoal e profissional abrangendo este a 

‘formação contínua’ –, que o implique num projeto de aprendizagem colaborativo e em 

conjunto com demais docentes, para além de uma visão do contexto escolar, tal como 

integradora dos diversos públicos que a este confluem, e que, simultaneamente, compreenda a 

adaptação a novas realidades e desafios, nomeadamente no âmbito da implementação dos 

projetos educativos das escolas e das comunidades em que se inserem. 
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1.4. Profissor 

 

Tal como vimos, o conceito de ‘Formação Contínua’ tem vindo, paulatinamente, a ser 

substituído pelo de ‘Desenvolvimento Profissional’, dado que mais apropriado para traduzir a 

conceção do docente como profissional do ensino, denota, também, uma conotação evolutiva, 

valorizando, em particular, o seu crescimento em contexto de trabalho e almejando, 

simultaneamente, alcançar um reconhecimento social no mesmo sentido de outras atividades 

profissionais, não obstante mais consentâneo com um domínio específico do conhecimento que 

se traduz pelo ato de ensinar (Roldão, 2005; Roldão et al., 2009), tal como imbuído de 

características próprias, nomeadamente de pessoalidade e de profissionalidade (Nóvoa, 2009). 

Neste seguimento, ao escolhermos como título da presente subsecção, “Profissor”, 

tomamos em linha de conta a dupla valência que este termo nos confere, quer por uma 

abrangência geral, a nos imbricar pelo seu campo semântico, quer por uma particular incidência 

na componente e no desenvolvimento profissional dos professores, com que nos preocupamos 

nesta fase da nossa investigação. Por conseguinte, e pelo seu léxico permitir-nos-emos dirigir a 

variáveis de significado, delineando o nosso caminho por traços conceptuais de relevo, tal como 

ancorados numa revisão da literatura, para o efeito, efetuada (Perrenoud, 1993; Schön, 1983, 

1995; Popkewitz, 1995; Alonso, 1998; Imbernón, 2001; Montero, 2001b; Roldão, 2005; 

Loureiro, 2006; Gonçalves, 2007; entre outros) e que, seguramente, nos ajudará à construção 

do atinente referencial teórico. 

Todavia, antes de prosseguirmos com a nossa explanação, uma aclaração ao seu marco 

conceptual impõe-se primeiramente, no que, à explicitação de algumas noções a utilizar, diz 

respeito. No tocante à nossa investigação, já citamos por várias vezes (ou citaremos ainda), 

termos como ‘profissão (docente)’ (i); ‘profissionalização (docente)’ (ii); ‘profissionalidade 

(docente)’ (iii), entre outros, que, com base numa interpretação semiótica, adquirem, com o 

uso, significados diversos, competindo à filosofia deste trabalho uma chamada de atenção para 

o facto de, sem querer invadir e/ou delimitar territorialidades conceptuais, nem intentar aqui 

esgotar a sua análise,262 proceder a uma breve caracterização, tais como componentes do 

macroconceito ‘saber profissional (docente)’, para o qual se encontra reservada uma subsecção 

posterior a esta discussão. 

                                                           
262 Tal como nos sugere Montero (2001b), a vária terminologia concernente à profissão docente, apesar de parecer distante na forma, encontra-

se intimamente ligada no seu conteúdo. Assim, menciona esta autora que “Sin duda, disponemos hoy de excelentes «guías» en nuestro contexto 

latino que adoptan perspectivas diferentes y complementarias. Así, por ejemplo, Angulo (1993) utilizó como concepto organizador el de 
conocimiento profesional; De Vicente (1993), Ferreres (1993) y Fernández Cruz (1999) el de desarrollo profesional; Imbérnon (1994) el de 

cultura; Marcelo (1994) el de cambio y Villar (1990) el del profesor como profesional” (p. 74). 
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1.4.1. Profissão (docente) 

 

Integrando funções sociais específicas e sendo autonomamente exercida, considera 

Roldão (2005) que ao conceito de ‘Profissão’ deverá ser aportada a titulação de um 

conhecimento específico prévio, tal como regulado por uma comunidade de pares que o 

legitime. Comungando desta opinião, Sáez (1994), citado por Loureiro (2006), destaca a 

existência de um código deontológico regulador e enquadrador dos profissionais de um 

determinado setor, como condição de reconhecimento pela prestação de um serviço público. 

Por seu turno, sublinha Montero (2001b) o caráter simbólico representado nas 

significações conexas a ‘Profissão’, podendo-a caracterizar tanto positiva como negativamente, 

consoante o atributo que se lhe queira outorgar, compreendendo expressões como ofício, 

ocupação ou emprego. Neste pressuposto, e recorrendo a Hoyle (1975), refere-nos que “El 

término profesión es menos analítico que simbólico y representa los derechos y privilegios que 

una ocupación desea para sí misma y para el servicio social que ofrece” (p. 89). 

Já Gonçalves (2007), partindo de um olhar histórico sobre as profissões, nomeadamente 

sobre as correntes de análise sobre a sociologia das profissões ao longo do séc. XX,263 bem 

como dos grupos profissionais a estas inerentes, sublinha a prevalência do conhecimento 

científico, como ponto de equilíbrio entre as atividades profissionais referenciadas, servindo, 

de igual modo, o seu reconhecimento público como elemento distintivo. 

Nesta linha de pensamento, e como vimos já, profissões socialmente valorizadas tais 

como resultantes de elevada formação técnica e especializada de caráter universitário, para além 

de respaldadas em princípios éticos e de deontologia profissional, com uma função social de 

relevo (ex. médicos, advogados), determinam que determinados grupos profissionais, fazendo 

jus a uma autonomia e poder consagrados, assumam a primazia perante a sociedade nesta 

matéria, decretando a imprescindibilidade dos seus serviços, simultaneamente concorrendo 

para o estabelecimento de uma relação de dependência, (seguindo os exemplos das profissões 

                                                           
263 Refere Gonçalves (2007) que, desde o segundo quartel do séc. XX, se tem assistido a uma redefinição de marcos teórico-conceptuais sobre 

o fenómeno profissional, redefinição essa que muito tem contribuído para uma discussão sociológica sobre os seus pontos (des)concordantes. 

A esta discussão que, entre outras vertentes, tem procurado estabelecer a sua delimitação entre campos e fronteiras temporais (não unânime 
entre os investigadores nesta área), sugere-nos, este autor, uma localização compassada no tempo, que assenta, grosso modo, nas seguintes 

fases: “uma primeira que engloba a definição do campo de análise, por via do predomínio das teses funcionalistas, mas também do contributo 

dos interaccionistas simbólicos, e que ocorreu entre os anos trinta e os anos sessenta do século passado; uma segunda, de crítica às teses 
funcionalistas e de emergência das teses revisionistas até aos finais dos anos setenta; uma terceira, na década seguinte, de sedimentação da 

diversidade de quadros teórico-metodológicos, ampliando perspectivas desenvolvidas na fase anterior, colocando-se, por exemplo, a ênfase 

analítica no poder e monopólios profissionais e numa abordagem sistémica das profissões; uma quarta fase, que vem ocorrendo nos últimos 
quinze anos em que ganham destaque quer a abordagem comparativa dos fenómenos profissionais, quer o incremento da produção sociológica 

na Europa continental, quer ainda a emergência de novas problemáticas teóricas (permeando as duas anteriores).” (p. 178). 
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nomeadas) do paciente/constituinte face a si, num quadro em que surgem criadas, com 

naturalidade, “as condições para o predomínio e controlo por este da relação” (p. 182). 

Ainda neste diapasão, e contextualizando o conceito, refere Popkewitz (1995) que, 

contrariamente ao mundo anglo-saxónico, de um modo geral, na Europa inexiste unanimidade 

para o vocábulo ‘profissão’, sendo que tal se fica a dever, em grande parte, a um papel, 

tradicionalmente, mais centralizador, por parte do Estado, relativamente a processos e 

programas de formação, dirigidos, sobretudo, a determinados setores de atividade. Mais aduz 

este autor ter tal termo sido introduzido no idioma de vários países como que significando, 

nomeadamente ao nível da classe média, uma “importância cada vez maior da especialização 

no processo de produção/reprodução e, especificamente no ensino, o esforço no sentido de um 

prestígio profissional crescente” (p. 38), prestígio esse que, em sua opinião, os professores nos 

EUA não sentem necessidade de reclamar para si, uma vez que, socialmente este lhes é 

reconhecido e “O debate americano sobre profissão docente, por exemplo, identifica um tipo 

ideal de ocupação altruísta que está separada das funções do Estado.” (pp. 38-39). 

 

1.4.2. Profissionalização (docente) 

 

Da constelação de termos vinculados a profissão o de ‘Profissionalização’, é o que reúne 

maior capacidade de representação de profissionais de uma determinada atividade. 

Dispensando o dicionário, remete-nos Montero (2001b) para o ato de profissionalizar, como o 

de “«dar carácter de profesión a una ocupación» y «convertir a un aficionado en profesional»” 

(p. 89), ou então, segundo a mesma autora (1996, citada por Alonso, 1998) “uma acção e um 

processo que não se reduz ao marco estrito de um período formativo determinado (…) como 

um processo permanente – ao longo da vida – de desenvolvimento profissional” (p. 31). 

Continuando, aduz Montero (2001b) que no seu bojo se encontra igualmente, mas não 

só, uma “mejora de estatus” (p. 90), mas também de desenvolvimento do “conocimiento y 

habilidades de la práctica” (idem), o que lhe permite adentrar pelo campo do ‘Desenvolvimento 

Profissional’. Com efeito, e ainda num mesmo registo, salienta Alonso (1998) que, o conceito 

de ‘Profissionalização’ deverá ser interpretado numa dupla dimensão de “desenvolvimento do 

estatuto social”, designadamente de ‘Profissionalismo’ (p. 32) e de desenvolvimento do 

conhecimento e competência “enquadrados em valores educativos” (idem), tal como 

representativo de ‘Profissionalidade’. 
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Na verdade, e no que à problemática do ensino concerne, refere ainda Alonso (1998) 

que o caminho a trilhar para a ‘Profissionalização’ não se afigura de fácil concretização, pois 

fiel depositário dos desígnios de um currículo nacional, da uniformização de conteúdos e de 

programas disciplinares, (des)propositadamente retira a administração educativa, não só 

autonomia e legitimidade aos professores no processo de tomada de decisões a este nível, como 

também capacidade de intervenção no desenho de programas e propostas educativas dirigidas 

às escolas, o que obviamente secundariza o seu papel enquanto produtores de conhecimento. 

Com repercussões ao nível do seu estatuto profissional, reduzindo-lhes importância 

social e fazendo destes funcionários ao serviço de uma organização, mais interessados com os 

“aspectos instrumentais do seu trabalho, do que pelos relacionados com as finalidades e os 

princípios” (p. 45), entende a autora que o caminho para a ‘Profissionalização’ passará por um 

menor controlo burocrático e um maior poder atribuído aos professores, a estes conferindo 

maior capacidade de decisão sobre questões que envolvam a dinâmica da sua própria 

profissionalidade, nomeadamente “a selecção, a carreira, a formação e especialmente sobre as 

decisões acerca da sua actividade docente, tanto nos aspectos políticos e organizativos, como 

nos curriculares e pedagógicos” (idem). 

Numa mesma linha de pensamento, considera Onofre (2012) que a participação dos 

docentes na definição de políticas de ensino tem tido um alcance limitado, porquanto surge 

coarctada por diretrizes superiores que, ao desconsiderarem o papel destes profissionais na sua 

prossecução, estarão indubitavelmente a contribuir para dificultar tão almejadas mudanças. A 

este respeito, e citando Rego e Mello (2002), refere: 

 

Muitos docentes, por não serem convidados a se envolverem como coautores das reformas pretendidas, 

colocam-se no papel de meros executores dos programas definidos em instâncias superiores. Nessa 

perspectiva, não se apropriam dos princípios das reformas propostas e, principalmente, não se sentem 

devidamente estimulados a realizar alterações na sua prática pedagógica. (p. 209) 

 

Por seu turno, entende Perrenoud (1993) corresponder a noção de ‘Profissionalização’ 

a uma evolução natural e estrutural da profissão que se ambiciona ou que efetivamente se tem, 

sendo que aumentando de dimensão consoante “a implementação de regras preestabelecidas 

cede lugar a estratégias orientadas por objectivos e por uma ética” (p. 137). Em sua opinião, 

esta poderá ser a panaceia para alguns dos males que afetam a educação, nomeadamente para a 

classe docente se “concebida como uma capacidade para compreender e neutralizar as causas 

dos insucessos e, consequentemente, para tratar as diferenças sem as transformar 

constantemente em desigualdades” (p. 143). 
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Destarte, propõe-nos este autor uma base conceptual, de acordo com a qual o termo 

‘Profissionalização’ deverá assegurar a sua sustentabilidade por entre o universo educativo (cf. 

pp. 145-146): 

 

i. na insistência no controlo e supervisão por colegas, com a mesma formação e estatuto, em 

oposição ao realizado por superiores hierárquicos estranhos à profissão; 

ii. numa capacidade coletiva de auto-organização da formação contínua, com o seu controlo a 

ser feito pela classe docente;  

iii. numa ética profissional, que implique maior autonomia e, em consequência, maior 

responsabilidade, com riscos assumidos pelo docente;  

iv. numa maior capacidade de negociação da flexibilização do trabalho com demais colegas, 

assumindo uma capacidade de trabalho em colaboração ou em equipa; 

v. de uma aptidão para processos de autoavaliação, fomentada por uma atualização constante 

de saberes e competências, de modo a se autoquestionar e teorizar a prática; 

vi. procurando um distanciamento da função, em busca de uma relação estratégica com a 

organização; 

vii. na construção de uma identidade profissional, alicerçada num pensamento intelectual de 

classe. 

 

Popkewitz (1995), por seu lado, chama-nos a atenção para os perigos da 

‘Profissionalização’ poderem atravessar os diversos sectores do ensino “não só para as elites e 

para as suas clientelas, mas também para os trabalhadores dos níveis mais baixos da 

organização” (p. 45), tendo em conta que as reformas que lhes possibilitaram profissionalizar-

se, por um lado, “com base em critérios de eficiência, asseguraram os postos de trabalho” 

(idem), lhes retiraram poder decisório “tendo aumentado a supervisão e o controlo exterior do 

seu trabalho”, por outro, (idem). 

Objetivando um melhor enquadramento para este conceito, apresenta-nos os termos, 

‘Profissão’ como um rótulo aplicado a “um grupo altamente formado, competente, 

especializado e dedicado que corresponde efectiva e eficientemente à confiança pública” (p. 

40) e ‘Profissional’ como algo, ainda mais honroso que, dirigindo-se para além da confiança 

dos cidadãos, define “uma categoria social que concede posição social e privilégios a 

determinados grupos” (idem), o que infelizmente não é apanágio do setor educativo, uma vez 

que “Uma conceptualização da profissionalização do ensino acarreta um reconhecimento de 
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que a aprendizagem do conhecimento está enraizada em relações de poder” (p. 47), às quais, 

segundo o autor, os professores, há muito, se encontram afastados. 

 

1.4.3. Profissionalidade (docente) 

 

No que concerne o sujeito profissional Montero (2001b) entende este como “«una 

persona con una elevada preparación, competencia y especialización que presta un servicio 

social importante»” (p. 89) proporcionando tal denominação um privilégio, uma autoridade e 

um reconhecimento social. Desenvolvendo este raciocínio, defende Alonso (1998) que o 

conceito de desenvolvimento (profissional) se estende ao longo de um processo mediante o qual 

o mesmo (sujeito) “adquire e aperfeiçoa o conhecimento e as técnicas requeridas numa prática 

profissional de qualidade, ou seja, em que melhora a sua profissionalidade” (p. 34). 

Aprofundando a presente argumentação, deduz Roldão (2005) que, ao se falar de 

‘Profissionalidade’, tem-se, de imediato, em mente todo um conjunto de particularidades 

advindas do contexto social, que possibilitam distinguir uma profissão de uma outra qualquer 

atividade, à qual é atribuído um determinado estatuto, tornando esta socialmente identificável 

e distinta de outras modalidades de trabalho. Com base numa revisão da literatura sobre a 

temática em análise, elege esta autora quatro características comuns, tais como matizadoras do 

conceito de ‘Profissionalidade’, as quais, pela sua acuidade à presente discussão, não podemos 

deixar de, aqui, lhe fazer referência: 

 

i. o caráter próprio de uma profissão e o seu reconhecimento social; 

ii. o saber específico concernente ao desempenho de uma atividade (saber profissional); 

iii. a autoridade na decisão sobre o ato praticado e subsequente assunção de responsabilidades 

sociais e públicas sobre o seu exercício; 

iv. o sentido de pertença a uma associação, ordem, corporação, que não somente regulamenta 

e defende o prestígio e a exclusividade da classe, como o acesso a esta, definindo, de 

antemão, o conjunto de práticas e saberes que a legitimam. 

 

No que ao setor da educação concerne, refere a autora que a construção de uma 

‘Profissionalidade’ tem sido afetada por um “individualismo sacralizado” (p. 113), tal como 

reinante na classe docente, impeditivo da sua legitimação social enquanto grupo, quer pela 

limitação da uma ação colaborativa entre pares, que reforce a aferição de práticas, visando o 
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seu aperfeiçoamento, quer pela não assunção de um estatuto profissional, no âmbito da sua 

organização em um corpus social. 

No seu conjunto, tais circunstâncias têm impedido, entre outras concretizações: a 

consagração de um saber próprio distinto de demais atividades e corpos profissionais (i); a 

regulamentação de condições de acesso ao exercício da profissão docente (ii); a criação de um 

código de conduta e de deontologia profissional (iii); situações que, pela sua inobservância, 

originam como que um ‘pôr-se a jeito’ para um controlo regulamentarmente intrusivo por parte 

do Estado. 

Por outro lado, destaca subscrever o conceito de‘Profissionalidade’ a articulação entre 

um conhecimento conteudinal, que conduz o docente a «fazer aprender o aprendente» – duas 

dimensões de capital importância (‘fazer aprender’ e ‘aprendente’), que medeiam a função de 

exposição, apresentação e disponibilização de um conteúdo em ensino, fazendo com que este 

seja aprendido pelo aluno, através da sua ação. Com efeito, e partindo do princípio que o facto 

de se ser detentor de um saber, não significa que o mesmo seja corretamente aprendido e 

apreendido (o que nos remete para um assunto, já abordado no capítulo anterior, relativamente 

ao caráter ambivalente dos conceitos de ‘qualificação’ e ‘competência’),264 vê o docente 

reforçado um estatuto profissional, nomeadamente pela especificidade da sua função, traduzida 

no ato de ensinar “que se constitui afinal como o mandato social da escola e como o factor 

distintivo da profissionalidade docente.” (Roldão, 2007b), adquirindo a didática e as 

metodologias de ensino papel de relevo da sua ação (Roldão, 2005, citando Shulman, 1987; 

Roldão et al., 2009). 

Neste contexto, compreende Estrela (2001) a necessidade de os professores fazerem 

ouvir a sua voz, agregando-se em grupo e assumindo-se como classe “num esforço colectivo 

de tomarem em mãos a condução da sua profissão, ouvindo outras vozes, decerto, mas fazendo 

ouvir a sua” (p. 139), quer com as instituições de formação, quer nas escolas, quer no âmbito 

das respetivas associações profissionais – num desígnio que salvaguarde o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, pela investigação e reflexão necessárias fazer no seu contexto de 

trabalho, por um maior aprofundamento de práticas de colegialidade e de cooperação entre si –

, características potenciadoras não somente de legitimação social, bem como da sua afirmação 

como classe profissional perante a administração educativa, no que tange a definição de 

políticas para o setor da educação, com impacto direto na sua profissão. Um campo onde 

deveriam ser os protagonistas. 

                                                           
264 Cf. secção “1. Educação de Adultos – uma caracterização”. 
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Em sintonia, e persistindo na área da educação, Gimeno Sacristán (1991), citado por 

Alonso (1998), define ‘Profissionalidade’ como “a expressão do que é específico da actividade 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores 

que constituem a especificidade de ser professor” (p. 33). Segundo este autor, o conceito de 

‘Profissionalidade Docente’ percorre vários contextos, que o enformam, nomeadamente 

sociais, culturais e institucionais, responsáveis pela modelação das práticas dos professores. 

Comungando desta opinião, deverá a conduta destes profissionais dirimir-se por entre 

dois caminhos: ou se encerra em regras e normas existentes em tais contextos ou, através de um 

posicionamento crítico e reflexivo contribuirá, ao longo da sua ação, com propostas e colocação 

em prática de estratégias e práticas de mudança. Alerta-nos, assim, Alonso para o facto da 

temática da ‘Profissionalidade Docente’ dever ser compreendida numa perspetiva atemporal, 

obrigando-se a constantes reconceptualizações “em função do momento histórico concreto e da 

realidade social que o conhecimento escolar pretende legitimar” (p. 40). 

Ainda numa perspetiva histórica, às características da profissão docente que determinam 

a existência de uma ‘Profissionalidade’, pelo menos desde que se entende o ensino como uma 

profissão genérica e não como um ofício (Imbernón, 2001), refere este autor, que o facto de se 

possuir um conhecimento formal, à imagem do que sucede com outras profissões, implica a 

competência de o saber transmitir (ensinar), (regressaremos a este assunto mais adiante quando 

nos detivermos sobre Shulman e os domínios do conhecimento), ou seja, de ser capaz de decidir 

sobre situações dilemáticas oriundas da prática, como pontos de tensão que os professores 

enfrentam e a partir dos quais tomam decisões (Pacheco, 1995, citando Gimeno, 1988 e 

Zabalza, 1994), dando corpo a toda uma arquitetura de saberes potencialmente legitimadores 

de uma autonomia profissional. 

 

1.5. Saber Profissional (Docente) 

 

Pela análise efetuada ao longo das subsecções anteriores até ao momento, não estamos 

longe de poder afirmar que a abordagem conceptual à temática do ‘conhecimento/saber 

profissional’ se nos revela pelo tipo de relacionamento que este estabelece com a prática, 

acrescendo de maior consistência os saberes daí derivados, quanto mais sustentado se 

apresentar o seu background científico. Todavia, por nos parecer demasiado sucinta tal 

interpretação, podendo incorrer-se num risco de enviesamento do seu sentido, objetivaremos 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

275 

alargar o campo gnosiológico à sua discussão, convidando alguns autores a connosco 

partilharem as suas proposições. 

Assim, surge-nos Ponte (1998), citado por Ponte (2012), a elencar a base experiencial e 

social, como seus mais relevantes aspetos, situando o caráter tácito e centrado na prática 

(baseado em tradições, normas e mitos), na esteira das suas características morfológicas, sendo 

que, em seu redor, se mobilizam conhecimentos teóricos especializados, orientando-se no 

sentido de proporcionar uma legitimação epistemológica para os saberes constituídos em 

contexto de ação. 

Também designado de «craft knowledge» (Ponte, 2012, citando Ruthven e Goodchild, 

2008), compreende para além da experiência, uma reflexão sobre esta, não só individual mas 

extensível a todo um corpus profissional, sendo a sua qualidade não aferível, segundo preceitos 

abstratos ou lógicos (pronunciadores de um conhecimento académico), mas na eficácia da 

resolução de problemas oriundos da prática, bem como de “criterios de adecuación de las 

soluciones a los recursos existentes.” (p. 86). Acrescenta, assim, Ponte (2012) que a mais-valia 

deste (conhecimento) resulta de uma capacidade de reflexão sistemática, tal como legitimada 

por mérito próprio, no seio de um grupo profissional específico e reconhecido socialmente. 

No mesmo diapasão, Felix Rauner (2007), num artigo intitulado “Conhecimento prático 

e competência profissional”265 – relativo à primazia de uma didática baseada na racionalidade 

científica no campo do ensino e formação profissional e à necessidade de uma mudança de 

modelo, segundo um prisma de conhecimento e de conceitos práticos –, refere que situações 

paradigmáticas revelam-se em contexto de trabalho acrescidas de significado, ao ponto de se 

poderem considerar de importância vital, pois assumem um caráter potenciador do 

desenvolvimento de competências profissionais, reconhecendo muita da investigação 

conduzida nesta área que o “conhecimento profissional do processo de trabalho fundamenta a 

competência profissional.” (p. 66). 

Citando Howe et al. (2001), defende Rauner ser necessária uma inflexão nos programas 

de formação no sentido de matizarem uma gestaltungsorientierte Berufsbildung (formação 

profissional orientada para a configuração), que propicie um conhecimento de processos de 

trabalho na sua relação «teoria/prática» e do conhecimento prático como instrumentos 

fundamentais no desenvolvimento de competências profissionais. 

                                                           
265 Cf. Rauner, Felix (2007). “Conhecimento prático e competência profissional”. In Revista Europeia de Formação Profissional, CEDEFOP, 

40, jan./abr. 2007, pp. 57-71. 
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Seguindo as suas ideias, refere-nos uma investigação sobre o contexto de 

desenvolvimento de competências profissionais entre um grupo de enfermeiras, realizada por 

Patricia Benner (1997), a qual, rebuscando no conceito de ‘epistemologia da prática’266 de 

Donald Schön (1983) “um significado constitutivo para a competência profissional” (Rauner, 

2007: 63), propõe seis dimensões distintivas de conhecimento prático, que passamos a 

apresentar: 

 

1. Sensibilidade para pequenas diferenças qualitativas (sensibilidade) – quanto maior a 

qualificação e a experiência profissional, maior a sensibilidade desenvolvida para 

“diferenças situativas finas e muito finas na percepção e no desempenho de situações de 

trabalho” (idem); 

2. Compreensão comum (contextualidade) – utilização de um repertório comum de 

conhecimentos profissionais e de experiências análogas, mensuráveis por padrões de 

comportamento e tradições profissionais, assumindo particular destaque a linguagem, os 

problemas, normas sociais e respetiva inclusão do trabalho profissional, culminando numa 

compreensão intuitiva, “permitindo aos envolvidos, mesmo em situações de trabalho 

complexas, trabalharem lado a lado «sem grandes conversas»” (Rauner, 2007: 64, citando 

Wehner et al., 1996); 

3. Pressupostos, expectativas e atitudes (situatividade) – um processo de atuação situativo, 

obtém um alcance mais elevado quando comparado com uma ação orientada pela teoria. 

Por via de uma linguagem especializada é mais facilmente veiculada uma descrição do 

trabalho, como também a descodificação da sua génese e envolvência, pois potencia um 

acesso contextualizado ao conhecimento prático, distinguindo conhecimento explícito e 

implícito do processo de trabalho; 

4. Tarefas paradigmáticas do trabalho (paradigmaticidade) – citando Benner e Wrubel (1982), 

considera Rauner que somente poderão ser consideradas «tarefas paradigmáticas» as que se 

permitem enquadrar como importante desafio, visando uma nova e/ou alargada experiência 

de trabalho. Por assumirem particular relevo em cada etapa do desenvolvimento profissional 

a sua superação desafia constantemente “um conhecimento mais elevado e mais 

diferenciado” (p. 65); 

5. Comunicação na comunidade prática (comunicatividade) – no âmbito de uma CoP os seus 

membros desenvolvem formas de comunicação verbal e não-verbal potenciadoras de um 

                                                           
266 Atentaremos, mais adiante, neste conceito. 
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entendimento economicamente vantajoso, sendo que o conhecimento prático e a 

competência profissional refletem um tipo de linguagem contextualizada e apenas acessível 

entre si (idem, citando Becker, 2005); 

6. Tarefas imprevisíveis e metacompetência (perspetividade) – quando numa situação de 

trabalho o grau de imprevisibilidade é proporcional à profissão desempenhada, surge, em 

consequência, um conhecimento prático, que se considera, individual e coletivo, pese 

embora incompleto, devendo ser constantemente superado e aditado em termos situativos, 

facto que, segundo Rauner, é revelador de um trabalhador metacompetente, nomeadamente 

pela “capacidade de gerir a situação da lacuna de conhecimento aquando da resolução de 

tarefas e problemas imprevisíveis da actividade profissional.” (p. 66). 

 

No seu livro The Reflective Practitioner: how professionals think in action, 

originalmente publicado em 1983, o então professor do  Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Donald Schön, viria a introduzir o conceito de ‘prático reflexivo’ no decurso da ação 

elucidando-nos sobre o modo como o profissional enfrenta situações imprevistas, adaptando-

se e improvisando também ele, através de um continuum de reflexão – do qual fazem parte 

experiências, emoções, sentimentos, ações –, mobilizando todo um capital de informação 

aduzido a um conhecimento prévio, permitindo-lhe tal processo ascender a um patamar mais 

elevado em termos do seu domínio. 

Tal como o próprio reconhece, o modelo técnico-racional de forte influência positivista, 

advindo já do séc. XIX, com base no qual muitos profissionais baseiam as suas ações e que 

consiste na aplicação de um rigoroso preceituado de teoria e técnicas validadas cientificamente 

aos problemas da prática, surge por si qualificado como sendo insuficiente, podendo, mesmo, 

perfilar-se como redutor num dado contexto, tendo em conta que “when a problem has been 

constructed, it may escape the categories of applied sciences because it presents itself as unique 

or unstable. In order to solve a problem by the application of existing theory or technique, a 

practitioner must be able to map those categories onto features of the practice situation.” (1983: 

41). 

Por não se enquadrar nas situações da prática, com as quais se depara o profissional, 

uma vez que estas não se apresentam como problemas devidamente tipificados, mas situações 

dilemáticas, instáveis e de elevado grau de complexidade, face às quais uma formação 

(tradicional) revela incapacidade de resolver, leva este autor a considerar que: “Technical 

Rationality is the Positivist epistemology of practice.” (p. 31). À formulação de tal postulado, 
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muito contribuíram as ideias progressivas de John Dewey e da sua teoria da investigação267 em 

que Schön se baseou, nomeadamente para a elaboração da sua tese de doutoramento, 

desenvolvendo estas ao longo da subsequente obra produzida (Aubrey e Riley, 2016). 

Seria, então, no MIT que Schön aprofundaria o seu constructo de ‘prático reflexivo’ no 

quadro de uma construção progressiva dos saberes do profissional, introduzindo-o ao conceito 

de ‘epistemologia da prática’, tendo por base um princípio de valorização da experiência como 

geradora de conhecimento. Com efeito, e examinando o trabalho de profissionais em áreas tão 

distintas como, engenharia, arquitetura, gestão, psicoterapia e urbanismo, entre outras, o seu 

conhecimento profissional resultaria, assim, de um acumular de experiências que lhe 

permitiriam uma elevada capacidade de reflexão e de respostas na ação, ou seja, de aplicação 

do seu expertise em situações específicas, incertas e com elevado grau de complexidade, 

adaptando-se e adaptando-o em conformidade. 

Schön refere, contudo, a existência de uma descrença e de um ceticismo crescentes 

relativamente ao estatuto social e utilidade prática do conhecimento profissional, no sentido de 

se continuar a conceder crédito, em termos de autonomia, controlo e autoridade a profissões 

que outrora o detinham, sendo, em sua opinião, a principal promotora de uma certa quebra de 

legitimidade social uma conceção que deriva da utilização tout court de arquétipos técnico-

científicos a situações originárias da prática. 

Mais ainda. Endereça as suas críticas a uma formação académica baseada num modelo 

de tendência positivista, que compreende a atividade profissional como veículo privilegiado 

para aplicação de um conhecimento especializado, previamente produzido nas universidades 

(devendo a prática profissional cingir-se à sua consagração no terreno), concentrando-se esta, 

sobretudo, no ensino de conhecimentos técnico-científicos, no sentido de um posterior uso 

padronizado em «terra firme», uma vez que os seus profissionais “fearful of entering a world 

in which they feel they do not know what they are doing, they choose to confine themselves to 

a narrowly technical practice.” (p. 43). 

No que à área da educação concerne (deter-nos-emos, a seguir, sobre esta matéria), o 

professor, não fugindo à regra, surge, também, como um ‘técnico-especialista’ (cf. Pérez 

Gómez, 1995), com o seu trabalho a ser tão mais reconhecido, quanto melhor souber aplicar o 

conhecimento produzido por uma investigação científica prévia, nomeadamente nos conteúdos 

                                                           
267 Logic: The Theory of Inquiry, contém as principais ideias de John Dewey (1859-1952) relativamente às conexões que estabelece entre 

pensamento reflexivo e a problematização da prática, tal como elementos constituintes de uma ação investigativa – modelo de atuação que, 

segundo o autor, permite o início de um processo de reflexão do professor, constituído a partir do confronto com a prática e, por isso, sujeito a 
constantes reconfigurações, tendo em conta novas necessidades e descobertas da investigação. Para um conhecimento mais apurado sobre esta 

temática, cf. Dewey, John ([1938], 1960). Logic: The Theory of Inquiry. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
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de ensino, ou no campo educacional, a nível pedagógico-didático. A este respeito refere Schön 

que “As one would expect from the hierarchical model of professional knowledge, research is 

institutionally separate from practice, connected to it by carefully defined relationships of 

exchange.” (p. 26). 

Caberá, por isso, ao investigador o papel de apresentar metodologias e técnicas 

cientificamente testadas capazes de resolver o problema ao prático (docente). Por seu turno, a 

este incumbirá a função de alimentar o investigador fornecendo-lhe resultados válidos em 

função da investigação conduzida, bem como situações que vão emergindo e que, à partida, não 

é considerado «cientifica e estatutariamente» habilitado a resolver. 

Recorrendo a Edgar Schein (1973), Schön (1983) identifica o conhecimento profissional 

como responsável pela delimitação de fronteiras de estatuto social, na linha de demais autores 

que temos vindo a analisar (Popkewitz, 1995; Alonso, 1998; Estrela, 2001; Montero, 2001b; 

Roldão, 2005; Loureiro, 2006; Gonçalves, 2007; Nóvoa, 2009; Ponte, 2012; Caria, 2014), 

apontando tal relação a uma ordem de proporcionalidade direta, sendo que, à maior erudição 

corresponde um nível social superior. Com efeito, assevera-nos que “When the representatives 

of aspiring professions consider the problem of rising to full professional status, they often ask 

whether their knowledge base has the requisite properties and whether it is regularly applied to 

the everyday problems of practice.” (pp. 24-25). 

Destarte, e inexistindo uma solução cabal para os problemas da prática, por parte da 

teoria e de técnicas cientificamente validadas, carece o conhecimento profissional, que se 

concretiza e desenvolve a partir de respostas a situações advindas do contexto, de 

reconhecimento devido, pois sendo o modelo da racionalidade técnica incompleto, então “Let 

us search, instead, for an epistemology of practice implicit in the artistic, intuitive processes 

which some practitioners do bring to situations of uncertainty, instability, uniqueness, and value 

conflict.” (p. 49). Por conseguinte, e segundo Schön, ao se certificar e integrar saberes 

construídos através da prática, estar-se-á a reconhecer o seu valor epistemológico no quadro de 

uma capacidade, que esta efetivamente tem, de proporcionar a construção de um conhecimento 

profissional por via do seu enfrentamento. 

Assim, e ao propor pontes de contacto entre um conhecimento teórico (adquirido nas 

universidades) e um conhecimento construído pela prática (em contextos profissionais), 

compreende este autor o ato de teorização como de “problem setting” (p. 40), tal como 

proveniente de um contexto de incerteza, de confrontação com a ambiguidade da situação a 

lidar. E é precisamente nestes momentos que o conhecimento tácito do prático emerge, dando 
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lugar a um processo de metacognição (capacidade que evidencia em monitorizar, avaliar e 

modificar estratégias, de encontrar soluções, bem como de descrever todo o processo). 

Neste quadro, desenvolve o prático todo um conjunto de saberes intuitivos que poderão 

reforçar a investigação como objeto de estudo, de acordo com um processo de transmutação 

para outras situações do género, continuando o seu caminho de construção de ‘conhecimento 

na ação’, numa relação dialogante «teoria/prática», tornando-se num autêntico “researcher in 

the practice context” (p. 68), permitindo-lhe tal movimento ascender a momentos de ‘reflexão 

na ação’ e de ‘reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação’ (debruçar-nos-emos, mais 

adiante, sobre tais atributos). 

Tendo em conta o quadro conceptual apresentado, e sabendo de antemão que a discussão 

sobre a problemática profissional, longe de se considerar por finalizada, tomará doravante um 

novo rumo no nosso trabalho, concentrar-nos-emos, na subsecção seguinte, numa análise à 

envolvência dos saberes profissionais na atividade docente. 

 

1.5.1. O professor como um profissional 

 

Todas as tentativas em minimizar o ‘abismo’ entre «teoria/prática» partiram quase 

sempre de uma relação dual, criando a sensação de se estar perante duas manifestações distintas 

de uma realidade observável, pese embora, sob diferentes perspetivas (Schön, 1983, 1995; 

Perrenoud, 1993; Zeichner, 1993; Pérez Gómez, 1995; Nóvoa, 1995; Alonso, 1998; Montero, 

2001a, 2001b; Roldão, 2005; Loureiro, 2006, 2010; Roldão et al., 2009). De uma forma geral, 

todos aceitam que teoria e prática são necessárias a uma dinâmica de construção de 

conhecimento/saberes. O modo de interdependência e de articulação entre ambas é que já é 

objeto de entendimentos diferentes. Consequentemente temos presente uma conceção que 

proporciona aos docentes novos caminhos na sua formação pessoal e profissional, no 

desenvolvimento de uma pedagogia e de abordagens adequadas ao respetivo contexto, visando 

um relacionamento produtivo entre os vários saberes que compõem a sua performance. 

Fazendo, por ora, uma pausa nesta discussão, a que voltaremos a seguir, a melhor forma 

de dar início à presente subsecção será a de proceder a uma breve incursão temporal ao 

significado da função docente, de modo a nos permitir introduzir o professor como um 

profissional no desenvolvimento da sua praxis e para a qual teremos em conta fatores não 

formativos em conformidade com modelos interacionais e relações de trabalho colaborativas, 

no quadro de um paradigma de desenvolvimento profissional legitimado, quer por práticas, quer 
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pela construção de saberes a estas inerentes, assumindo-se este, de acordo com Shulman (1986), 

“not only a master of procedure but also of content and rationale, and capable of explaining 

why something is done (…) capable of reflection leading to self-knowledge” (p. 13). 

Na verdade, e segundo Roldão (2005, 2007a) e Roldão et al. (2009), remontando o ato 

de ensino à Antiguidade clássica, nomeadamente ao escravo grego feito prisioneiro pelos 

romanos que dominaram a Grécia, por norma mais culto que estes, e que em Roma era obrigado 

a ensinar os filhos dos conquistadores, remete-nos para as origens do termo pedagogo, ou seja 

aquele que, etimologicamente, conduz (ago) a criança (paidos) ao conhecimento e à cultura. 

Mais aduz Roldão (2005) que, num outro quadrante da evolução histórico-social, 

nomeadamente no decurso da Idade Média, a função de ensinar incumbiu às universidades, na 

sua missão de tornar público um conhecimento “restrito, precioso, e concentrado num pequeno 

número de estudiosos” (p. 115), ao qual os seus discípulos procuravam ascender. 

Com efeito, e de acordo com Shulman (1986), citando Ong (1985), fomentadas pelas 

corporações profissionais (guildas) à época, as universidades concebiam o estatuto de mestre 

ou doutor (os títulos eram equivalentes, variando de universidade para universidade ou de 

faculdade para faculdade) como reconhecimento formal de admissão à respetiva profissão, para 

além do título de bacharel (precedendo a ascensão aos graus de mestre/doutor), como estatuto 

de aprendiz de professor. Interessante será, por isso, atentarmos no processo de aferição do 

conhecimento destes profissionais, tal como nos é apresentado por Shulman: “How did one 

demonstrate such understanding in medieval times? By demonstrating the ability to teach the 

subject.” (p. 7). 

Continuando o roteiro pela cronologia, no séc. XVIII, como grupo profissional 

associado à atividade de ensino, emergiriam os professores por entre a nomenclatura social, 

passando a fazer parte do quotidiano da educação (Roldão, 2007a), em simultâneo com a 

“escola, como instituição curricular pública, organizadora da passagem do currículo, esse 

corpo de saberes tidos em cada época como socialmente necessários.” (Roldão, 2005: 115, 

citando Roldão, 2000). 

Porém, a estes agentes, a função de ensinar, pese embora investida de caráter de relevo, 

cedo se constituiria como tarefa incompleta, pois, mais importante do que transmitir 

conhecimento, seria necessária a destreza de fazer o outro apre(e)ndê-lo. Na mediação entre 

estas duas entidades, nomeadamente entre um domínio conteudinal e o aprendente, tal 

significaria que, num misto de qualificação e competência, o docente, como detentor de um 

conjunto de saberes práticos, aos quais os disciplinares confluiriam, seria capaz de 
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competentemente conduzir o discente no seu percurso de aprendizagem. Assim, e segundo 

Roldão (2007a), da sua evolução até aos nossos dias, o ato de ensinar tornar-se-ia bem mais 

abrangente, sob o ponto de vista histórico-social “não por razões ideológicas ou apenas por 

opções pedagógicas” (p. 95). 

Distintivo da função em questão, ao procurarmos centrar a discussão do 

conhecimento/saberes e da sua materialização numa dialética do “ensino transmissivo versus o 

ensino activo” (idem), e correndo o risco de afunilarmos a nossa observação por um campo 

conceptual, demasiadamente estéril e hermético, afigura-se esta, bem mais pertinente, sob o 

ponto de vista epistemológico e à luz do conhecimento atual, “avançar a análise para um plano 

mais integrador da efectiva complexidade da acção em causa” (idem), sobretudo num tempo de 

acesso global à informação, em que o domínio do conhecimento assume o papel de principal 

indicador do desenvolvimento das sociedades e nações. 

Com efeito, partiu-se do pressuposto, nomeadamente na pesquisa como um todo, que as 

crenças dos docentes influenciam as suas práticas, o que significa supor que são importantes 

meios para a compreensão do “como” e do “porquê” de estes agirem de determinada forma. Tais 

crenças podem servir de barreiras para mudanças, como podem, também, proporcionar quadros 

de referência e, até mesmo, pontos de partida na interpretação e avaliação de novas informações. 

Nesta perspetiva, as mudanças somente ocorrem quando os professores reconhecem 

discrepâncias entre a sua visão e a de outros, e ambos em conjunto sobre as diversas componentes 

da função de ensinar (Shulman, 1986; Roldão, 2005, 2007a; Roldão et al., 2009). 

Convém, por isso, que nos debrucemos sobre a influência «teoria/prática» na construção 

de um saber profissional docente, analisando algumas perspetivas epistemológicas sobre esta 

matéria, sendo que, de acordo com vários autores, nomeadamente Schön (1983, 1995), 

Perrenoud (1993), Zeichner (1993), Pérez Gómez (1995), Alonso (1998), Montero (2001a, 

2001b), entre outros, e apesar de se considerar o seu modo de interdependência e articulação 

objeto de entendimentos diferentes, tal influência deverá ser assumida segundo a realidade que 

se observa, tendo por base um processo de aquisição/desenvolvimento de competências não 

somente, e rigidamente, científicas, mas relacionais e profissionais, que enformarão a base de 

um conhecimento e de um saber-fazer mais consistente. 

De um modo geral, defendem estes autores que, em consequência de tais perceções, 

novos caminhos se abrirão ao desenvolvimento profissional de professores, quer pelo enfoque 

em metodologias e didáticas mais adequadas ao contexto, quer na relação estabelecida entre os 
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saberes orientadores da sua praxis, importando, por isso, trazer a esta reflexão algumas 

perspetivas conceptuais, que orientarão a nossa discussão neste campo. 

Começando o nosso périplo por Montero (2001a, 2001b), somos a constatar que, 

herdeiro de uma corrente positivista, que serviu de referencial-base a uma conceção de 

formação de professores, com largo predomínio na segunda metade do séc. XX, e nas quais 

assentaram abordagens de forte pendor behaviorista (Popkewitz, 1995), direciona o docente a 

sua função na aplicação de um conjunto de princípios gerais assentes em normas regulatórias e 

axiomas cientificamente comprovados, assumindo o papel de um especialista que procura 

apresentar as melhores soluções para os problemas que lhe vão surgindo no dia a dia (Montero, 

2001a). 

Na mesma linha, Pérez Gómez (1995) criticando um saber técnico-instrumental que 

concebe a resolução de problemas na aplicação de regras e teorias cientificamente testadas, 

defende que a prática profissional baseada em pressupostos de racionalidade científica não se 

faz acompanhar de um «manual de instruções» que seja tão genérico ao ponto de conseguir dar 

resposta a todas as situações que ocorrem na sala de aula e que necessitam, muitas vezes e em 

simultâneo, de soluções eficazes. Com efeito, considera este autor tal abordagem incapaz de 

acorrer a todo o tipo de situações reais, consoante o tempo e lugar onde é chamada a intervir, 

“uma vez que os seus esquemas de análise e as suas técnicas de intervenção asfixiam as 

manifestações mais peculiares e genuínas da complexa situação social que se enfrenta.” (p. 

101). 

Neste diapasão, quer o professor se situe num quadro de técnico-especialista – “que 

aplica com rigor as regras que derivam do conhecimento científico” (p. 96), quer de prático 

autónomo – “como artista que reflecte, que toma decisões e que cria durante a sua própria 

acção” (idem), considera Pérez Gómez (1995) a atividade docente como uma atividade 

reflexiva e artística “na qual cabem algumas aplicações concretas de carácter técnico” (p. 100), 

concebendo, desta forma, ‘o prático’ como um criador capaz de interligar um conhecimento 

técnico-racional com saberes construídos a partir de intuições, atitudes, destrezas e habilidades 

em contexto de ação. 

Por seu turno, distinguindo entre dois tipos de conhecimento dos professores (formal e 

prático), defende Fenstermacher (1994) que o conhecimento formal (ou científico), tal como 

resultante de práticas de ensino cientificamente validadas, ostenta elevado alcance, 

generalidade e subjetividade, posicionando-se como independente de um contexto espácio-

temporal em que é concebido, sendo que, expressando-se de forma proposicional, espelha nas 
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suas práticas um enfoque teórico que o concebe. Refere, por isso, que “Propositional knowledge 

has been the mainstay of Anglo-American epistemology, from the time of Plato until the 

present. This type of knowledge is variously referred to as scientific knowledge, propositional 

knowledge, informational knowledge, and theoretical knowledge.” (p. 20). 

Relativamente ao conhecimento prático, menciona este autor que, tal como advindo da 

prática – sem nunca descurar um conhecimento científico que o enforma, mas que não o subjuga 

–, pode ser entendido como situativo, tácito, de difícil explicitação pelos seus utilizadores, que 

se desenvolve a partir de experiências e no enfrentamento de situações da prática, agregando, 

na sua formulação, processos reflexivos que lhe são intrínsecos, referindo para o efeito que 

“Practical knowledge in teaching is (…) more than knowing-how; it is a collective concept 

focusing on the mental lives of teachers, their thinking, ruminations, purposes, planning, 

desires, and a host of other features of what Dewey called «lived experience».” (p. 38). 

Segundo esta linha de pensamento, concordamos com o facto de que os resultados de 

investigações na educação comporão a ação dos docentes através de argumentos práticos, 

servindo a pesquisa empírica a função de esclarecer, testar e fundamentar as premissas em que 

estes baseiam as suas decisões. Na verdade, podem estes, ainda, na titularidade dos seus saberes, 

propor alternativas que passem pela reconstrução de estratégias, de interações e na assunção de 

diferentes papéis, reconstituindo a realidade da sala de aula, através de momentos de reflexão 

e da interpretação dessa mesma reflexão, numa lógica que não deverá ser ensinada, mas 

aprendida, tal como “num jogo de relações semânticas, que servem de fomento à construção de 

uma personalidade própria, onde todos os seus intervenientes (sem excepção) – aprendam a 

aprender” (Pinto, 2004: 16). 

Destarte, e tendo em conta que conceptualizar o conhecimento/saberes no âmbito do 

desenvolvimento profissional de professores, significa proceder à intermediação entre os seus 

significados a um nível abstrato e aqueles dos contextos em que são produzidos, convém 

explicitar os nexos, entre a atividade de pesquisa e seus resultados, e instrumentalizá-los no seio 

do próprio processo para, de seguida, os poder levar à prática. Com efeito, na opinião de Pérez 

Gómez (1995) 

 

(…) a prática é mais um processo de investigação do que um contexto de aplicação. Um processo de 

investigação na acção, mediante o qual o professor submerge no mundo complexo da aula para a 

compreender de forma crítica e vital, implicando-se afectiva e cognitivamente nas interacções da situação 

real, questionando as suas próprias crenças e explicações, propondo e experimentando alternativas, 

participando na reconstrução permanente da realidade escolar. A prática reflexiva exige um novo modelo 

de investigação, onde tenha lugar a complexidade do real. (p. 112) 
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Todavia, e pese embora as várias propostas, tal como aqui vimos fazendo referência, no 

sentido de uma formação de professores dirigida ao contexto da prática, esta tem continuado 

refém de uma conceção epistemológica, que promove a atividade docente na base de um 

constructo técnico-instrumental, na esteira de uma linhagem positivista, insistindo numa 

conceção do professor como mero executor de modelos preconcebidos (por outros). 

A este respeito, refere Pérez Gómez (1995) que, em meados do século XX, muito 

contribuiu “uma tecnologia educativa apoiada na psicologia do comportamento” (p. 98), 

concebendo o docente como um “técnico especializado que aplica as regras que derivam do 

conhecimento científico, sistemático e normalizado” (idem), de acordo com a qual, este, no seu 

contexto de trabalho, se limitava a executar. No seguimento de uma visão linear e simplista dos 

processos de ensino, com grande influência no pensamento e atuação dos professores, tem 

assentado a formação de docentes, prosseguindo esta, sobretudo, por duas grandes vertentes: 

(i) científico-cultural – procurando assegurar o conhecimento do conteúdo a ensinar; (ii) e 

psicopedagógica268 – permitindo tanto aprender como atuar de forma eficaz no contexto 

educativo (idem). 

À presente discussão aduz Zeichner (1993), que o principal reflexo deste tipo de 

abordagem tem sido uma desmesurada “confiança no estudo científico do ensino (feito por 

outros, e não pelos professores) e a transformação dos seus resultados na base para a definição 

curricular na formação de professores.” (p. 41).  

Ao perspetivar o profissional, onde se inclui o docente, como um prático reflexivo, 

concebe Schön (1983) o seu desenvolvimento potenciado pela ação e pela reflexão sobre esta, 

tendo como objetivo contribuir para uma consolidação da sua autonomia profissional, em 

contraponto a uma conceção fortemente tecnicista e influenciada por um ‘saber escolar’ 

estático, tal como impregnado de “factos e teorias aceites, como proposições estabelecidas na 

sequência de pesquisa (…) em sistemas cada vez mais elaborados de modo a formar um 

conhecimento mais avançado” (Schön, 1995: 81). 

Com base numa distinção da prática sobre um modelo de racionalidade técnica (apesar 

das várias críticas que provocou um tal posicionamento),269 em muito contribuiu uma visão 

                                                           
268 Na componente psicopedagógica, segundo Pérez Gómez (1995) “é preciso distinguir duas fases principais: na primeira, adquire-se o 

conhecimento dos princípios, leis e teorias que explicam os processos de ensino-aprendizagem e oferecem normas e regras para a sua aplicação 
racional; na segunda, tem lugar a aplicação na prática real ou simulada de tais normas e regras, de modo a que o docente adquira as competências 

e capacidades requeridas para uma intervenção eficaz” (p. 98). 
269 Pese embora as ideias de Schön terem sido recebidas com muito entusiasmo, algumas críticas foram, igualmente, tecidas. Citam-se, de entre 
estas, Fenstermacher (1988) que, inicialmente, refere que Schön não constrói verdadeiramente uma epistemologia da prática, pois entende que 

tal compreenderia uma prova de demonstração, conhecimento e crenças do professor, para além do termo ‘reflexão’, que qualifica de uso 

inconsistente. Todavia, algum tempo mais tarde, fruto de releituras da sua obra e de clarificações apresentadas sobre alguns dos conceitos 
anteriormente defendidos [cf. Schön, Donald (1987). Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in 

the professions. San Francisco: Jossey-Bass], acabaria por assumir uma maior abertura, face ao postulado de Schön, declarando que “if one 
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para que fosse revalorizada a imagem do professor como um profissional crítico, ativo e 

autónomo no seu processo de escolhas e tomadas de decisão, propondo-nos, para o efeito, um 

conceito de epistemologia da prática profissional, tal como consignando este a um movimento 

triplo de: (1) conhecimento na ação; (2) reflexão na ação; (3) reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. Sobre o mesmo atentaremos numa cuidada análise: 

 

1. O conhecimento na ação é um tipo de conhecimento dinâmico, espontâneo, implícito, 

intuitivo, imbuído de crenças, procedimentos, dados, realidades, que se revela na resolução 

de situações inesperadas e que encerra uma particular dificuldade em se tornar verbalmente 

explícito. Segundo Pérez Gómez (1995), baseando-se no postulado de Schön, o 

conhecimento na ação manifesta-se num ‘saber fazer’ em situações concretas de iteração 

ou de rotina “fruto da experiência e da reflexão passadas” (p. 104); 

2. No seguimento do ‘conhecimento-na-ação’, na reflexão na ação reage o prático a uma 

situação problemática de indeterminação da prática, através de um diálogo reflexivo 

mediante o qual resolve problemas e, a partir daí, constrói conhecimento novo. A 

improvisação desempenha papel importante no processo de reflexão na ação, uma vez que 

o docente tem de ter a capacidade de variar, combinar e recombinar em movimento, um 

conjunto de elementos de um dado problema, pois, se porventura, “he cannot deal with it 

                                                           
accepts practical knowledge as a legitimate epistemological type (…) the notion of an «epistemology of practice» is not nearly so troubling as 
it is if one confines oneself to formal knowledge as the sole, legitimate epistemological type.” (1994: 11). 

Por seu turno Zeichner (1993), pese embora, concordar com algumas das ideias defendidas por Schön, nomeadamente a importância da prática 

reflexiva, no processo de desenvolvimento profissional; na crítica à supremacia do modelo de racionalidade técnica, na formação profissional 
de professores; e no movimento triplo reflexivo proposto (conhecimento na ação; reflexão na ação; reflexão sobre a ação e sobre a reflexão 

na ação); compreende que o processo de reflexão não deverá ser concebido como um ato individualizado, pois, poderá “em certos casos, 
solidificar e justificar práticas de ensino prejudiciais para os alunos e minar ligações importantes entre a escola e a comunidade” (p. 25). 

Defendendo a sua aplicação a uma prática mais ampla, implicando demais docentes num processo dialógico, de matriz social, política e cultural, 

a abordagem reflexiva imediata e situativa que, na sua opinião, Schön nos propõe, surge como uma forte condicionante da ação dos professores, 
desconsiderando a sua ligação a um contexto socio-histórico, bem como a possibilidade de estes refletirem sobre modelos teóricos produzidos 

fora das escolas, em conjunto e de forma colaborativa, coarctando-lhes, desta forma, a possibilidade de construírem conhecimento próprio, 

sobre o e no seu espaço de atuação, e dificultando a assunção de um “compromisso com a reflexão enquanto prática social.” (p. 26) no quadro 
de uma construção de “comunidades de aprendizagem, nas quais os professores apoiam e sustentam o crescimento uns dos outros.” (idem). 

Já Court (1988) entende que Schön nos parece remeter para uma multiplicidade de formas de ‘reflexão na ação’, verificando, numa análise 

mais cuidada, um tipo de posicionamento que parece retirar o professor do contexto da ação, de forma a permitir o seu ato de reflexão. 
Compreende, por isso, que o postulado de ‘reflexão na ação’ não seja, porventura, o mais indicado, dando a ideia de uma espécie de intervalo 

no seu enfrentamento, mesmo quando se refere a uma situação no momento em que decorre. 

Finalizando esta questão, van Manen (1995) começa por dirigir a discussão para o seio do corpus docente, enfatizando o facto de a reflexão 
não traduzir as diferenças no enfrentamento da realidade educativa entre jovens professores e professores mais experientes. A problemática 

temporal no acesso à reflexão, no decurso da prática educativa, é outra das dificuldades apontadas por este autor, pressupondo o trabalho na 

sala de aula, o contexto social em que se insere, os alunos e a variável ‘tempo’ que o professor em ação (não) dispõe, de modo a poder distanciar-
se suficientemente para refletir (racionalmente, moralmente ou criticamente) sobre a sua prática. Mais aduz van Manen que o contexto 

contemporâneo de caos e de imprevisibilidade, em que o professor se vê confrontado na sala de aula, se perfila como complexidade acrescida 

à mobilização do conhecimento teórico, do conhecimento dos conteúdos a lecionar, bem como da sua competência didática. Do questionamento 
sobre a possibilidade de se poder ensinar e refletir em simultâneo, tendo em conta que a atividade na sala de aula é dinâmica, mutável e 

situacional, somos confrontados com o facto que “the teacher may reflect or think about all kinds of possibilities but while acting one can only 

do one thing at a time.” (p. 3). Por conseguinte, da reflexividade como fenómeno temporalmente distribuído [envolvendo uma fase pré-ativa 
(antes), interativa (durante), pós-ativa (depois), do ensino], propõe o uso do termo «pedagogical tact», i.e., uma competência baseada numa 

prática experiencial, como uma terceira opção, tal como independente de uma compartimentação «teoria/prática», tendo em conta que “Tact 

can neither be reduced to some kind of intellectual knowledge base nor to some set of skills that mediates between theory and practice.” (p. 9), 
sendo esta uma característica do estilo do professor na sua pessoalidade, em concomitância com uma noção intersubjetiva, social, cultural e 

ética, orientadora da sua praxis. 
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by applying standard theories or techniques (…) he must construct an understanding of the 

situation as he finds it. And because he finds the situation problematic, he must reframe it.” 

(Schön, 1983: 129). Com efeito, a conceção do docente como prático reflexivo e da reflexão 

na ação como estratégia fundamentadora de uma epistemologia da prática tem vindo a ter 

algumas repercussões, tanto do ponto de vista da pesquisa didática, como da formação de 

professores, não obstante uma perspetiva científica, que, durante muito tempo, comandou o 

acesso à reflexão sobre a realidade, como solução para aceder à investigação em educação. 

Entende, por isso, Perrenoud (1993) que este modelo deve acompanhar um julgamento 

reflexivo da prática e não subjugá-lo através de “métodos muito normativos ou «ex 

cathedra»” (p. 186), sendo que no seu caminho para a construção de um conhecimento 

profissional docente, o professor deverá demonstrar um maior “interesse pelo modo como 

os práticos mais eficazes pensam efectivamente a sua prática.” (idem); 

3. A reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação é outra componente, pela qual, segundo 

Schön (1995), se deve pautar a atuação do docente. Este é o momento dedicado para uma 

análise subsequente, a ser realizada pelo prático, sobre os contornos de uma ação anterior, 

que o auxiliará na compreensão das dificuldades enfrentadas e das soluções encontradas, 

assumindo-se como orientação para situações futuras. Num movimento que permita 

reconstruir a ação, analisando-a e questionando-a, nomeadamente “Após a aula, o professor 

pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual 

adopção de outros sentidos.” (p. 83), no que deve ser entendido como “olhar 

retrospectivamente” (idem) sobre a sua atuação como profissional do ensino, conduzindo 

um tal movimento a um repensar da sua prática pedagógica e a uma intervenção sobre esta. 

 

Por seu turno, Zeichner (1993), no âmbito de um processo de desenvolvimento 

profissional e num contexto em que os docentes assumem uma atitude reflexiva às suas práticas 

e às condições sociais em que estas se desenvolvem, refere que os professores deverão estar 

preparados para “desempenhar um papel activo na formulação tanto dos propósitos e objectivos 

do seu trabalho, como dos meios para os atingir” (p. 16), de forma a modificarem uma visão 

deslegitimadora sobre si, como alguém que executa instruções ditadas por órgãos de 

administração educativa ou por especialistas. A um tal desiderato, porém, não deverão ser 

descuradas as palavras de Popkewitz (1995), quando refere que “Não basta afirmar que os 

professores devem ser reflexivos e que devem dispor de maior autonomia. Há que estabelecer 

uma tradição de pensamento e de reflexão que possa apoiar este esforço” (p. 42). 
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Por outro lado, a prática poderá, também, ser compreendida como uma atividade criativa 

(professional artistry) tal como designada por Schön (1983), através da qual possa irromper 

uma competência evidenciada pelo profissional de lidar com imponderáveis e situações 

invulgares, no quadro de uma conceção emancipadora do real, assumindo-se esta (competência) 

como alavanca ao seu desenvolvimento, sem descuidar, contudo, a mais-valia de um domínio 

teórico, uma vez que, segundo Pérez Gómez (1995), “O conhecimento das ciências básicas tem 

um indubitável valor instrumental, desde que se integre o pensamento prático do professor” (p. 

111), assumindo-se a competência de ensinar, de acordo com Shulman (1986), como importante 

fator na distinção entre o detentor do conhecimento e o ignorante, que adquiriu um saber de 

forma empírica unicamente “and this is why we hold that art and not experience has the 

character of genuine knowledge (episteme)” (p. 7). 

Por fim, esta poderá ser, ainda, concebida no quadro de um processo de «investigação 

na ação», onde o docente tentando entendê-la na sua forma mais pura e natural, questionando-

a/questionando-se, propõe alternativas para a definição de abordagens; interações na sala de 

aula; assunção de diferentes papéis; (re)elaboração de conteúdos de ensino; em suma, para uma 

reconstituição da realidade escolar, na qual o seu pensamento não deva ser ensinado, mas 

apreendido, tendo este bem presente que “Aprende-se fazendo e reflectindo na e sobre a acção” 

(Pérez Gómez, 1995: 112). 

Por conseguinte, ao se enveredar por um determinado modelo ou paradigma de 

formação, devem-se ter em conta determinadas ideias e/ou convicções sobre o que é e como se 

forma o conhecimento/saber profissional dos professores. Partindo destas interrogações somos 

a referir que, têm sido (e continuam a ser), pontos de discussão entre especialistas e formadores 

de docentes, modos de entendimento distintos, acerca da sua natureza, tal como os que se podem 

traduzir na interlocução «teoria/prática», defendendo Montero (2001b) que o seu processo de 

obtenção assenta num relacionamento intenso entre um tipo de conhecimento baseado numa 

premissa processo-produto, na esteira dos cânones positivistas, e um conhecimento prático 

(legitimado socialmente), sistematizado, contextualizado e construído na ação, através da 

reflexão e pela interpretação dessa mesma reflexão.270 Assim, refere-nos a autora que 

 

                                                           
270 Tal como nos sugerem Munby, Russell e Martin (2001), a vária terminologia atinente ao conceito de ‘conhecimento profissional dos 

professores’, tem como intenção, no fundo, de propor uma descrição, tão aproximada quanto possível, ao seu constructo, no quadro de uma 
correspondência entre a ‘teoria e a prática’, e em ordem a uma mais fácil apreensão do tipo de saberes que os professores constroem, ao longo 

da sua trajetória profissional. Desta forma, somos confrontados com propostas como: conhecimento na ação (Schön, 1983); conhecimento 

prático pessoal (Elbaz, 1983; Connelly e Clandinin, 1985); conhecimento estruturado por situações (Carter e Doyle, 1987); imagens 
(Calderhead, 1988); conhecimento situado (Leinhardt, 1988); entre outras aportações. 
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Ambas tradiciones (proceso-producto e interpretativa) son relevantes para la obtención de conocimiento 

sobre la enseñanza pero son radicalmente distintas en su conceptualización del papel que los profesores 

(y la formación) desempeñan en ese proceso en función de las estructuras de racionalidad subyacentes. 

Para la tradición proceso-producto, expresiva de un enfoque de racionalidad técnica, el profesor es 

fundamentalmente un técnico que posee medios para solucionar problemas. Para la tradición 

interpretativa, éste es un profesional reflexivo. Como un profesional reflexivo sus decisiones tienen que 

ver no sólo con el cómo sino con el qué. Y, además, conciernen también a qué metas perseguir con su 

enseñanza, estando las mismas socialmente determinadas y en ocasiones de conflicto. (p. 143) 

 

A todos os docentes que há algum tempo compreenderam que, no âmbito do desenho 

da sua profissionalidade, o quotidiano se enfrenta numa perspetiva colaborativa, através da qual 

se reconhece uma capacidade de analisar, investigar, refletir, propor e decidir, ou seja, uma 

perspetiva bem distante da mais pura racionalidade técnica – reduzindo estes a meros 

executores de investigações alheias, esforçando-se por encaixar as suas ações em modelos 

técnico-práticos preestabelecidos – naturalmente concluem que, somente refletindo na e sobre 

as suas práticas, estarão efetivamente a contribuir para uma formação que os concebe como co-

construtores desse mesmo conhecimento/saberes a utilizar no dia a dia. 

Mais aduz Montero que as transformações das práticas docentes só se efetivam na 

medida em que os professores ampliam uma consciência sobre a sua ação educativa, a da sala 

de aula e a da escola, numa dimensão holística, que abrange o próprio sistema de ensino e as 

políticas que interferem e influenciam a sua atividade. 

Entendemos, por isso, que os professores necessitam de se apropriar de um determinado 

número de conhecimentos científicos que lhes permitam formular juízos críticos sobre a 

realidade com que interagem, pese embora, e como sublinha Pérez Gómez (1995), tal “não 

significa que a investigação básica especializada não seja necessária e imprescindível, mas é 

preciso desenvolver paralelamente outros programas de investigação centrados nas exigências 

e problemas das situações derivadas da prática” (p. 106). Esse modo de entender o papel dos 

professores ressalta de práticas colaborativas com enfoque na transformação das escolas em 

termos de gestão, da sua organização curricular, do seu projeto educativo e das suas formas 

próprias de trabalho pedagógico.   

Com efeito, se, por um lado, se impõe considerar que a atividade profissional docente 

compreende uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos educativos de formação 

humana e a processos metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação de saberes 

e modos de ação, por outro, o seu trabalho encontra-se impregnado de intencionalidade, pois 

visa a formação pessoal e profissional através de conteúdos e habilidades de pensamento e ação, 

implicando escolhas, valores e a assunção de compromissos, uma vez que, segundo Montero 

(2001b) “aprender a enseñar es un proceso que implica efectivamente la adquisición de un 
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repertorio de conocimientos, habilidades, actitudes, creencias, afectos construidos a lo largo y 

ancho del ejercicio profesional de cualquier profesor, en estrecha relación con los diversos 

contextos en los que éste tiene lugar.” (p. 153). 

Tal significa, pois, introduzir objetivos explícitos de natureza conceptual, procedimental 

e valorativa em relação aos conteúdos da matéria que se ensina; transformar (didatizar) o saber 

científico ou tecnológico em conteúdos formativos; selecionar e organizar conteúdos de acordo 

com critérios lógicos e psicológicos em função das características dos alunos e das finalidades 

do ensino; utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos, inserindo-os e inserindo-se 

numa estrutura organizacional; participar no processo de tomada de decisões e de ações 

coletivas. Por fim, para ensinar, o docente necessita, ainda, de possuir toda uma panóplia de 

saberes que, na maior parte das vezes, ultrapassam o próprio plano científico. Vejamos, por 

isso, o que nos propõe Shulman sobre esta temática. 

 

1.6. Shulman e os domínios do conhecimento 

 

Algumas análises sobre a profissionalidade docente têm-se deparado com a 

problemática da existência de várias formas de conhecimento com que os professores têm 

composto a sua estrutura epistemológica. Um desses investigadores, Lee Shulman (1986), 

chama-nos a atenção para o facto de a investigação didática haver descurado os conteúdos na 

análise aos processos de ensino, contribuindo para a formulação de algumas questões, que nos 

servem de guia ao seu estudo e às quais procuraremos atender, nomeadamente: Quais as fontes 

do conhecimento do professor? O que sabem estes sobre os processos de ensino? Onde, como 

e quando os adquirem? De que forma ‘trabalham’ os conteúdos na sala de aula? Como 

constroem novo conhecimento, como mobilizam o anterior e como combinam, ainda, ambos, 

de modo a formarem novo conhecimento? Que influência representam estes para o seu 

desenvolvimento profissional? 

Em meados dos anos 1980, num dos trabalhos que, seguramente, mais terá contribuído 

para o debate sobre a natureza do conhecimento dos professores, intitulado “Those Who 

Understand: Knowledge Growth in Teaching”,271 o então docente da Universidade de Stanford 

(EUA), Lee Shulman, criticando uma noção de conhecimento dos professores, que concebia o 

‘sucesso pedagógico’ como o ‘domínio dos conteúdos’, viria a avançar com um novo conceito, 

                                                           
271 Cf. Shulman, Lee (1986). “Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching”. In Educational Researcher, 15(2), pp. 4-14. 
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que sugeria a existência de um conhecimento específico advindo da ação de ensinar, que o 

tornava distintivo dos demais. 

Com efeito, contribuindo o ato de ensinar, de acordo com Shulman (1986), para uma 

legitimação da profissão e do profissional docente, refere-nos que “The vision I hold of teaching 

and teacher education is a vision of professionals who are capable not only of acting, but of 

enacting” (p. 13). Deste modo, viria este autor a propor o conceito de Pedagogical Content 

Knowledge (PCK),272 (conhecimento pedagógico do conteúdo), como destacaremos a seguir, 

concebendo-o numa inter-relação de características de conhecimento do conteúdo com a forma 

como este é transmitido, congregando em si “the most regularly taught topics in one’s subject 

area, the most useful forms of representation of those ideas, the most powerful analogies, 

illustrations, examples, explanations, and demonstrations – in a word, the ways of representing 

and formulating the subject that make it comprehensible to others.” (p. 9). 

Partindo do pressuposto em que uma tal capacidade de transformação do conteúdo, é o 

que distingue um professor de um especialista na matéria, i.e., alguém que “goes beyond 

knowledge of subject matter per se to the dimension of subject matter knowledge for teaching” 

(idem), irá conduzir a discussão sobre a base do conhecimento para o ensino – na qual se 

inscrevem conceções e disposições dos docentes, construídas em diferentes momentos, 

contextos e experiências, vivenciadas ao longo de todo um percurso pessoal, académico e 

profissional –, nomeadamente em dois níveis de análise: (1) o conhecimento específico de uma 

determinada disciplina (domínio dos conteúdos); estruturado e organizado de acordo com 

formas de representação desse mesmo conhecimento (2), tal como veremos, seguindo de perto 

algumas apreciações críticas: 

 

1. No que ao nível do conteúdo concerne, considerou a existência de três categorias 

fundamentais, como referentes a um conhecimento profissional do professor, que o 

consubstanciam, a saber: (i) matéria a ensinar; (ii) pedagogia; (iii) currículo. 

i. conhecimento do conteúdo da disciplina – prende-se com a quantidade e organização do 

conhecimento pelos docentes. Destarte, para um bom domínio do conteúdo é preciso ir 

além dos factos e campos conceptuais atinentes, por via de uma sólida compreensão da 

matéria a ensinar, recorrendo, para o efeito, a determinadas estruturas, que este autor, 

baseando-se em Schwab (1978), designa de ‘substantivas e sintáticas’. Assim, segundo 

Shulman (1986), nas ‘estruturas substantivas’ os conceitos e princípios de uma disciplina 

                                                           
272 Recorre-se à sigla inglesa, por ser a mais comummente referenciada na literatura sobre esta matéria. 
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surgem organizados incorporando os factos, enquanto nas ‘sintáticas’ “like a grammar” 

(p. 9), um conjunto de normas aferem das (in)verdades ou (in)validades “determining 

what is legitimate to say in a disciplinary domain and what «breaks» the rules.” (idem); 

ii. conhecimento pedagógico do conteúdo – (concebido por Shulman como uma categoria 

específica de conhecimento prático dos professores), indo para além do conhecimento 

da matéria a ensinar, este penetra no domínio do modo de a ensinar, para além de a situar 

na esfera da compreensão sobre o que torna a aprendizagem de um determinado assunto 

mais ou menos difícil para o aluno, como também dos (pre)conceitos que estes 

transportam sobre determinados tópicos ou assuntos. Assim, revela-nos que “If those 

preconceptions are misconceptions, which they so often are, teachers need knowledge of 

the strategies most likely to be fruitful in reorganizing the understanding of learners, 

because those learners are unlikely to appear before them as blank slates.” (idem); 

iii. conhecimento do currículo – considerando Shulman como sendo uma das dimensões do 

conhecimento dos professores a que tem sido dedicada menor atenção, compreende o 

domínio curricular do conhecimento, que o docente detém, sobre a seleção e organização 

dos programas da disciplina, dos materiais a utilizar para o ensino, bem como das suas 

(contra)indicações para os alunos, relativamente ao uso de determinadas propostas 

curriculares ou recursos programáticos tendo por base o contexto. Com efeito, propõe 

duas dimensões de domínio do currículo para o ensino, a saber: ‘lateral curriculum 

knowledge’ (assenta numa competência do professor em relacionar o conteúdo, a ensinar 

na sua disciplina, com tópicos ou assuntos ensinados noutras); e ‘vertical curriculum 

knowledge’ (revela o conhecimento do professor relativamente aos conteúdos constantes 

do currículo da sua disciplina lecionados em anos precedentes ou a serem lecionados em 

anos subsequentes). 

 

Referindo-se a estas três categorias como «the missing paradigm» na investigação sobre 

o ensino, considerando-as como “a blind spot with respect to content that now characterizes 

most research on teaching” (p. 7), defende o autor que os professores, para terem sucesso na 

sua função, terão de lidar, em simultâneo, com situações, que implicam um domínio do 

conteúdo, bem como da sua pedagogia, incorporando “aspects of content most germane to its 

teachability” (p. 9). 

Numa mesma linha de pensamento, considera Marcelo (1995) o ‘conhecimento 

pedagógico do conteúdo’ como o que desperta maior interesse por parte da didática “uma vez 
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que representa uma combinação entre o conhecimento da matéria e o conhecimento do modo 

de a ensinar” (p. 57), uma forma não linear ou mecânica de aquisição de conhecimento, não 

passível de ser adquirido em instituições académicas, aquando do período de formação de 

professores, pois representa uma construção pessoal própria do docente, que, em determinadas 

circunstâncias e num dado contexto real, transforma em ensino um conhecimento formal de que 

é detentor. 

Coincidindo no mesmo tom, Ponte (1994), referindo-se ao caso específico do ensino da 

Matemática, envereda pelo uso da expressão ‘conhecimento didático do conteúdo’ como que 

situando-se num plano intermédio de um conhecimento dos aspetos ligados ao conteúdo e de 

um conhecimento pedagógico geral, “preocupação mais recente, mas também já com 

significativa expressão em muitos programas de formação” (p. 10) de docentes. 

Mais recentemente, e indo mais além numa perspetiva sobre a natureza do conhecimento 

profissional dos professores, refere este mesmo autor (Ponte, 2012) ser um tal conhecimento 

distinto de um académico dos educadores (teórico, formal ou declarativo), pois advém de uma 

orientação para uma ação prática (didática), seguindo uma natureza contextualizada, que 

compreende, entre outros aspetos, os alunos (o seu background e horizonte de expectativas), a 

dinâmica da aula, os valores e uma cultura identitária da comunidade (escolar, profissional), e 

que, com base nestes atributos, se traduz na eficácia colocada ao serviço do ato de ensinar e na 

sua adequação aos recursos existentes, recorrendo, para o efeito, a um saber experiencial 

refletido, sistematizado e validado por um grupo profissional, socialmente reconhecido. 

Comungando das opiniões expressas, refere-se Montero (2001b), de igual modo, a 

‘conhecimento didático do conteúdo’ como que possibilitando tal conceito uma superação da 

dicotomia existente entre um conhecimento disciplinar, de um conhecimento do modo de 

ensinar os conteúdos de uma disciplina, situando o aspeto ‘didático’ em um mesmo plano de 

igualdade de relevo, no quadro de um conhecimento incluso “en las transformaciones que 

cualquier profesor necesita realizar sobre su disciplina para convertir ésta en objeto de 

aprendizaje, y no como un mero apéndice” (p. 194). Com um claro potencial em mobilizar 

projetos de investigação em torno das didáticas específicas, uma área ainda pouco explorada 

segundo a autora, permite, também, o ‘conhecimento didático do conteúdo’ realçar a 

importância do estabelecimento de relações de conhecimento da matéria com outros tipos de 

conhecimentos detidos pelo professor, nomeadamente pedagógico geral, curricular, sobre os 

alunos, bem como sobre si próprio. 
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Por sua vez, Ball, Thames e Phelps (2008) consideram que, não obstante o termo 

‘conhecimento pedagógico do conteúdo’ ter vindo a ser amplamente utilizado, existem ainda 

algumas dúvidas quanto a uma delimitação de fronteiras deste conceito, pois muita da pesquisa 

realizada continua a confundir o domínio do conteúdo com a competência pedagógica de o 

ensinar: “Pedagogical content knowledge is often not clearly distinguished from other forms of 

teacher knowledge, sometimes referring to something that is simply content knowledge and 

sometimes to something that is largely pedagogical skill” (p. 394). 

Entendendo estes autores que a investigação nesta área tem ficado aquém do 

aprofundamento necessário à sua especificidade no campo do ensino e, por isso, algo limitativa 

da sua utilidade, partindo de Shulman (1986), propõem, com base numa investigação 

desenvolvida no âmbito do «ensino da matemática e da matemática para o ensino» – que 

objetivou identificar nas práticas dos docentes os saberes que estes deverão possuir, em ordem 

a uma maior eficácia no desempenho da sua atividade –,273 uma divisão do conhecimento do 

professor em categorias mais específicas de análise, nomeadamente (i) conhecimento do 

conteúdo, que organizam em: ‘conhecimento comum do conteúdo’ (acessível a qualquer 

especialista na matéria, que não necessariamente um professor, através de, por exemplo, o 

reconhecimento de uma resposta errada ou quando verificam que o manual da disciplina contém 

alguma incorreção científica); e ‘conhecimento especializado do conteúdo’ (um atributo já do 

ensino, como, por exemplo, a desmontagem de um conteúdo, de modo a torná-lo compreensível 

ao aluno, algo que não será necessário num outro contexto, nomeadamente numa atividade 

profissional, numa situação do dia a dia, etc.);274 (ii) conhecimento pedagógico do conteúdo, 

que compõem em: ‘conhecimento do conteúdo e dos alunos (combina não só o conhecimento 

da disciplina com o dos discentes, devendo os professores antecipar pontos de interesse ou 

dificuldades, colocando em prática estratégias que promovam a abordagem dos assuntos, 

facilitando a sua compreensão); ‘conhecimento do conteúdo e do ensino’ (concilia 

conhecimento do conteúdo com o conhecimento de o ensinar – momento em que o especialista 

dá lugar ao professor).275 

 

                                                           
273 Cf. Ball, Deborah; Thames, Mark; Phelps, Geoffrey (2008). “Content Knowledge for Teaching: What Makes It Special?” In Journal of 

Teacher Education, 59, pp. 389-407. 
274 Existe ainda um outro domínio, identificado como ‘conhecimento do horizonte do conteúdo’ (compreende um conhecimento amplo do 
programa da disciplina, ao longo do percurso escolar do aluno). Contudo, e tal como confidenciado, revelam os seus autores alguma dificuldade 

no seu enquadramento, nomeadamente se na categoria específica do ‘conhecimento do conteúdo’, se em demais categorias não especificadas. 
275 Nesta categoria consideram, ainda, o domínio de ‘conhecimento do conteúdo e do currículo’, apesar de não o descreverem explicitamente. 
Deixam-nos, porém, com alguns insights sobre o conhecimento que, nesta matéria, os professores necessitam para a sua atividade, como, por 

exemplo, o conhecimento dos múltiplos recursos e materiais que suportam a aprendizagem. 
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2. Ao nível da organização do conhecimento profissional dos docentes, estabelece Shulman 

em três as suas formas de representação, a saber: (i) conhecimento proposicional; (ii) 

conhecimento de casos; (iii) e conhecimento estratégico. 

i. conhecimento proposicional – forma de expressão mais consentânea com a formação de 

professores (constitui o núcleo central do conhecimento que o professor vai construindo 

ao longo do seu trajeto profissional). Este conhecimento surge, de acordo com Shulman 

(1986), integrado em ‘princípios’ derivados da investigação empírica; por ‘máximas’ 

alicerçadas na prática sem fundamentação por parte da investigação, como por exemplo 

“Never smile until Christmas” (p. 11); e por ‘normas’ éticas, morais, ideológicas ou 

filosóficas, não dependentes de axiomas teóricos nem práticos, porém, orientadoras da 

conduta do professor, nomeadamente “The admonitions to provide each student with equal 

opportunity for turn-taking, or not to embarrass a child in front of peers” (idem); 

ii. conhecimento de casos – encontrando-se mais direcionado para a prática, pese embora 

diferenciando-se das demais formas apresentadas, representa um conhecimento sobre 

acontecimentos específicos, bem documentados e descritos, passíveis de se identificarem 

distintivamente de outras situações, num quadro do que vale a pena reter para mais tarde 

recordar, configurando um conhecimento “complete with particulars of contexts, thoughts, 

and feelings.” (p. 11). Assim, considera este autor, a existência de três tipos de casos: 

‘protótipos’ que são manifestações de princípios teóricos ou resultados de investigações; 

‘precedentes’ exemplos de casos baseados em situações práticas, que se assumem como 

modelares ou significativas para o professor, como por exemplo, uma situação de mau 

comportamento por parte de um aluno, que acabou sendo bem resolvida pelo professor; e 

‘parábolas’ que refletem valores e normas, i.e., “propositions that occupy the very heart of 

teaching as profession and as craft.” (p. 12); 

iii. conhecimento estratégico – mobilizado quando o docente se encontra perante um 

determinado problema ou situação de não fácil resolução, este conhecimento “comes into 

play as the teacher confronts particular situations or problems, whether theoretical, 

practical, or moral, where principles collide and no simple solution is possible.” (p. 13). 

Também designado por “strategic judgement” (idem), compreende um procedimento de 

análise e de reflexão em busca de uma solução, passando posteriormente, e consoante o 

seu desfecho, a fazer parte de uma das formas de conhecimento já analisadas 

(proposicional ou de casos). Posicionando-se como um tipo de conhecimento 

substancialmente prático (Fenstermacher, 1994), tal como característico do prático 
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reflexivo, segundo Alonso (1998), este “diferentemente dos ‘esquemas práticos’ ou 

rotinas, reflectem a capacidade dos professores para articular as ideias e as práticas numa 

determinada situação, que deve ser avaliada e analisada” (p. 142). Considera-o, por isso, 

Shulman indispensável ao ensino como profissão e aos professores como seus 

profissionais.276 

 

No ano seguinte, Shulman (1987) reconhecendo a necessidade de uma melhor 

explicitação da sua proposta, nomeadamente sobre os domínios que suportam um conhecimento 

profissional para o ensino, viria a aduzir novas categorias a integrar o portfolio dos professores 

nesta matéria. Destarte, em um novo artigo, intitulado “Knowledge and Teaching: Foundations 

of the new reform”, seriam elevadas para sete as categorias-base do conhecimento, nestas se 

incluindo as três relacionadas com o conteúdo específico, já apresentadas no ano anterior e por 

nós já analisadas também (conhecimento do conteúdo da disciplina; conhecimento pedagógico 

do conteúdo; conhecimento do currículo). De acordo com, Ball, Thames e Phelps (2008) “These 

categories were intended to highlight the important role of content knowledge and to situate 

content-based knowledge in the larger landscape of professional knowledge for teaching” (p. 

391). 

Assim, seriam estas consignadas, por Shulman (1987), da seguinte forma: (1) 

conhecimento do conteúdo (relativo a, não somente um profundo domínio da matéria a ensinar, 

como também “a broad liberal education that serves as a framework for old learning and as a 

facilitator for new understanding.” (p. 9); (2) conhecimento pedagógico do conteúdo 

(capacidade de mesclar conteúdo e pedagogia “that is uniquely the province of teachers, their 

own special form of professional understanding” (p. 8); (3) conhecimento do curriculum 

(conhecimento das orientações curriculares e capacidade de articular diferentes temas e 

tópicos); (4) conhecimento pedagógico geral (princípios/estratégias de gestão e organização da 

sala de aula, que estão para além do domínio das diferentes matérias, porém, de enorme 

utilidade para o ensino do conteúdo); (5) conhecimento dos alunos (ao nível das dimensões 

cognitiva, emocional e social, e seus estilos de aprendizagem); (6) conhecimento do contexto 

                                                           
276 Grande parte da pesquisa, que se seguiu às propostas de Shulman, sobre a natureza do conhecimento dos professores, realizada nas mais 

variadas áreas do conhecimento, partiu da premissa do ‘conteúdo’, sobretudo da forma como os professores passaram a perspetivar o ensino 
desse mesmo conteúdo. A este respeito, Ball, Thames e Phelps (2008) citam-nos, entre outros, alguns exemplos de pesquisas levadas a cabo 

neste campo, nomeadamente a de uma ex-orientanda de doutoramento de Shulman, Pamela Grossman, que se preocupou em analisar o modo 

como as orientações dos professores na área da literatura moldavam as suas abordagens à análise textual realizada com os seus alunos 
(Grossman, 1990); no âmbito dos estudos sociais, Wilson e Wineburg (1988) que se debruçaram sobre como o conhecimento disciplinar base 

dos docentes em áreas como a política, ciência, antropologia, sociologia, se refletia na forma como estes transmitiam o seu conhecimento 

histórico a alunos do ensino secundário; no campo da matemática, a introdução por Ball (1990) do conceito de ‘conhecimento sobre 
matemática’, em contraste com ‘conhecimento da matemática’, com o intuito de uma melhor perceção da natureza do conhecimento sobre esta 

disciplina, designadamente de onde provém, como se modifica e como constrói os seus axiomas. 
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educativo (ambiente de trabalho na sala de aula/escola, passando pela gestão e financiamento 

dos estabelecimentos de ensino, às características culturais da comunidade); (7) conhecimento 

dos fins educacionais (propósitos, valores e respetivos fundamentos históricos e filosóficos). 

Tendo em conta que, sobre as primeiras três categorias já nos referimos anteriormente, 

realçamos o facto de as quatro seguintes compreenderem dimensões mais gerais do 

conhecimento dos professores, funcionando como ‘espaço reservado’ a um conceito mais 

alargado, pese embora sem descurar particular atenção para o campo do conhecimento do 

conteúdo (Ball, Thames e Phelps, 2008). Ao mesmo tempo, procurou Shulman (1987) deixar 

claro que estas categorias gerais seriam cruciais para uma compreensão da natureza do 

conhecimento do professor e que a ênfase colocada nas dimensões do seu conteúdo não se 

destinava a minimizar a importância de outras (categorias) no seu seio, nomeadamente as 

atinentes a critérios de compreensão pedagógica e de competência. 

Tal como vimos, de todos o mais importante, o ‘conhecimento pedagógico do 

conteúdo’, foi sendo alvo de diversas propostas de discussão e de redefinição que obrigaram 

Shulman a um trabalho de reconceptualização no sentido de o tornar mais abrangente e, 

simultaneamente, mais esclarecedor em torno de um ‘saber’ e de um ‘saber fazer’ dos 

professores.277 

De qualquer modo, a importância dos artigos referenciados, respetivamente “Those 

Who Understand: Knowledge Growth in Teaching” (1986) e “Knowledge and Teaching: 

Foundations of the new reform” (1987), não seria matéria para aqui considerarmos de somenos 

importância, pois de tal forma o seu impacto se fez sentir junto da comunidade académica, que, 

somente, duas décadas após a sua publicação, estes haviam já sido citados por inúmeros autores 

em mais de 1200 artigos distribuídos por, aproximadamente, 125 revistas científicas, com 

alcance aos mais diversos ramos profissionais e em áreas tão distintas como direito, 

enfermagem, economia, educação pré-escolar (ao nível de programas de doutoramento), (Ball, 

Thames e Phelps, 2008). 

De igual modo, concentrando o domínio do ‘conhecimento pedagógico do conteúdo’ a 

atenção de muitos investigadores, ver-se-ia este submetido a intensa produção bibliográfica, 

                                                           
277 Para um conhecimento mais aprofundado sobre esta temática, ver: Grossman, Pamela; Wilson, Suzanne; Shulman, Lee (1989). “Teachers 

of substance: subject matter knowledge for teaching”. In Maynard Reynolds (Ed.), Knowledge base for the beginning teacher. New York: 

Pergamon Press, pp. 23-36; Shulman, Lee (1991). “Ways of seeing, ways of knowing: ways of teaching, ways of learning about teaching”. In 
Journal of Curriculum Studies, 23(5), pp. 393-395; Shulman, Lee (1992). “Merging content knowledge and pedagogy: an interview with Lee 

Shulman”. In Journal of Staff Development, 13(1), pp. 14-17; Shulman, Lee (1993). “Renewing the pedagogy of teacher education: the impact 

of subject-specific conceptions of teaching”. En Lourdes Montero y José Vez (eds.), Las didácticas específicas en la formación del profesorado 
(I). Santiago de Compostela: Tórculo Ed. pp. 53-70; Shulman, Lee (2000). “Teacher development: roles of domain expertise and pedagogical 

knowledge”. In Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), pp. 129-135. 
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nas mais variadas áreas disciplinares (ciência, matemática, estudos sociais, inglês, educação 

física, comunicação, religião, química, engenharia, música, educação especial, bem como ao 

nível do ensino superior), sendo que, não tendo tal dedicação diminuído até ao momento, 

consideram estes autores que: “Rarely does an idea catch on so widely” (p. 392). 

Mais recentemente, Lee Shulman, num trabalho promovido pela Carnegie 

Foundation,278  realizado conjuntamente com sua esposa, Judith Shulman, intitulado “How and 

what teachers learn: a shifting perspective” (Shulman e Shulman, 2004),279 e cujo enfoque se 

centrou numa análise conceptual a práticas de aprendizagem e desenvolvimento dos professores 

no seio das comunidades e contextos, ao situarem fatores políticos, sociais e colaborativos no 

exercício da atividade docente, motivou a que estes autores propusessem um refinamento ao 

conceito de conhecimento profissional, aduzindo-lhe, não somente princípios de reflexão 

individual, mas, e sobretudo, coletiva. 

Referindo-se à comunidade, em que o professor está inserido, como tendo um impacto 

de relevo nas suas crenças e práticas, e ao seu grupo profissional importância vital no seu 

crescimento, concebem estes autores o professor competente «como alguém que sabe o que 

deve ser ensinado e como deve ser ensinado», dando-nos, para o efeito, conta de um projeto de 

investigação, desenvolvido em algumas universidades norte-americanas (Stanford, Vanderbilt 

e California-Berkeley), de seu nome, Fostering a Community of Learners,280 que serviu de 

modelo à sua investigação, e que teve como grupo-alvo vários docentes (jovens / experientes), 

no qual se objetivou aquilatar de que forma é que estes aprendem no dia a dia e, ao o fazerem, 

de que forma evoluem profissionalmente, nomeadamente de como aperfeiçoam uma perspetiva 

sobre o ensino e a aprendizagem; de como estão dispostos a aprender novas habilidades e a 

desempenhar diferentes papéis; (partindo das suas práticas) a desenvolver competências de 

ensino, que fomentem a construção de novos saberes; a incidir estes mesmos saberes sobre a 

ação, de modo a retirar ensinamentos válidos e úteis ao processo; por fim, a formar 

comunidades de professores promotoras de uma aprendizagem colaborativa e em conjunto. 

                                                           
278 Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, instituição a que Shulman presidiu (1997-2008). 
279 Cf. Shulman, Lee; Shulman, Judith (2004). “How and what teachers learn: a shifting perspective”. In Journal of Curriculum Studies, 36(2), 

pp. 257–271. 
280 Inicialmente criado por Ann Brown e Joe Campione na Universidade de Stanford em 1996 (Shulman e Shulman, 2004), este projeto que se 

debruçou sobre práticas de ensino em diversas áreas disciplinares, segundo Roldão (2007b), visou analisar os reflexos de todo um trabalho 

colaborativo, situado e estruturado coletivamente por professores, partindo de um conceito base de “«comunidade de professores enquanto 
aprendentes» em que as dimensões da colaboração surgem claramente associadas à melhoria do conhecimento profissional produzido e à maior 

eficácia do desempenho docente. A ideia de aprendizagem como processo formativo permanente na actividade de um professor requer a sua 

ancoragem na reflexão colectiva, na análise e observação conjunta das situações concretas da acção docente para as discutir, na procura 
colaborativa de mais informação, geradora de novo conhecimento profissional, e na realização de acções de ensino em formatos partilhados.” 

(p. 26). 
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Não descurando a importância das dimensões pessoais e respetivas práticas 

profissionais em algo mais generalizável, os docentes serão, assim, induzidos a se agruparem 

em uma verdadeira «comunidade de prática» (Roldão e Ferro, 2015), de forma a desenvolverem 

uma atitude de questionamento mais esclarecedora sobre o seu trabalho, para além de uma 

tomada de consciência do enorme potencial da aprendizagem no seu crescimento. 

Com efeito, defendem Shulman e Shulman (2004) que, ao objetivarem tal desiderato, 

estarão os docentes a fomentar, não somente um conhecimento sobre si próprios, no quadro de 

uma competência reflexiva, como a contribuir para uma aprendizagem continuada, no seio de 

uma estreita colaboração com um coletivo profissional, tendo em conta que “The learning 

proceeds most effectively if it is accompanied by metacognitive awareness and analysis of one’s 

own learning processes, and is supported by membership in a learning community.” (p. 267). 

Ao entenderem a natureza do conhecimento profissional como um desafio aliciante, sob 

o ponto de vista da sua conceptualização, defendem, estes autores uma nova perspetiva sobre o 

modo como os professores desenvolvem o seu conhecimento, acrescendo esta de um quadro 

sociocultural (comunidade) e situando-a em um conjunto de especificidades conjunturais 

(contexto), que a orientarão no sentido de uma melhor definição para a função docente. 

Num descentramento do plano individual para o social e acatando algumas críticas que 

consideravam que as suas propostas iniciais, nomeadamente os artigos publicados em 1986 e 

1987 por Lee Shulman, qualificavam o conhecimento dos professores como algo estático e o 

seu trabalho como demasiado individualizado no plano da análise, designadamente descurando 

o contexto político e social da educação (Zeichner, 1993; Loveless, 2009), fizeram com que, 

em produções subsequentes, nomeadamente a presente (Shulman e Shulman, 2004), se referisse 

aos docentes como estando «prontos, dispostos e capazes» para ensinar, passando a incluir estes 

como parte integrante das comunidades em que atuam, e de, no âmbito da sua profissionalidade, 

compreenderem os contextos culturais, sociais, económicos, políticos e todo o tipo de recursos 

de que fazem uso no seu trabalho, como peças fundamentais a toda uma dinâmica de ensino, 

chamando, igualmente, a atenção para interações e relações de complexidade com demais 

colegas, alunos, domínios de conhecimento, comunidades, políticas de ensino, etc. (Loveless, 

2009, citando Shulman e Shulman, 2004). 

Integrando o seu conhecimento num modelo mais amplo, capaz de reconhecer outras 

dimensões e níveis de aprendizagem e ação, nestes incluindo uma perspetiva de um agregado 

profissional, que colabora, reflete e aprende colaborativamente, propõem estes autores a sua 

transposição para o plano coletivo, nomeadamente para uma «community of learners» partindo 
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do pressuposto que a aprendizagem surge como corolário de um processo de interação social, 

implementado no decurso de um trabalho de cooperação, no qual os professores partilham as 

suas experiências, valores, sensibilidades, práticas, assumindo, cada um, um claro compromisso 

para com o grupo. 

Com efeito, é seu desiderato que tais comunidades não somente subjazam ao professor 

individualmente na sua aprendizagem, como auxiliem na criação de estruturas sociais 

sustentáveis, assentes em relações de confiança, de princípios, de normas, de partilha de 

interesses e de conhecimento, em ordem a um objetivo comum, defendendo Shulman e 

Shulman que “An accomplished teacher is a member of a professional community who is ready, 

willing, and able to teach and to learn from his or her teaching experiences.” (p. 259). 

Por conseguinte, e por entendermos que o desenvolvimento profissional dos professores 

se alcança através de experiências situativas do processo de trabalho e de aprendizagem, bem 

como pela interação estabelecida com o meio e com os seus atores (colegas de profissão, alunos, 

direção da escola, pais), aduzindo, no caso do presente trabalho, a escola em ambiente prisional 

a restante comunidade prisional (direção do EP, guardas prisionais, técnicos de reeducação,281 

reclusos, entre outros), adquire o conceito ‘aprendizagem em contexto’, por nós já referenciado, 

importância capital no quadro de uma interação social e de uma conjuntura que o promove, 

nomeadamente ao nível espácio-temporal, nas atitudes assumidas, conhecimentos mobilizados 

e saberes adquiridos/desenvolvidos com demais intervenientes no processo (cf. Lave, 1991; 

Brown e Duguid, 1998; Antonello e Ruas, 2005; Loureiro, 2006; Wenger, 2006; Rauner, 2007; 

Nóvoa, 2009; Al Azali, 2010; Marques, 2013; Megat Khalid, 2013; Farnsworth, 2014). 

Regressando ao projeto Fostering a Community of Learners, implementado por 

Shulman e Shulman (2004), refira-se que este se inscreve num percurso tendente a um 

                                                           
281 De acordo com o Decreto-Lei n.º 346/91, de 18 de setembro (cria a carreira técnica superior de reeducação) designadamente o ponto n.º 2, 
do art.º 1.º, que estipula que, no âmbito do desempenho das suas funções, aos Técnicos Superiores de Reeducação compete: propor e 

desenvolver as atividades necessárias ao acolhimento dos reclusos em colaboração com o Instituto de Reinserção Social (funções atualmente 

a cargo da DGRSP) e os restantes serviços do estabelecimento; conceber, adotar e ou aplicar métodos e processos técnico-científicos 
considerados mais adequados ao acompanhamento dos reclusos durante a execução das medidas privativas de liberdade, nomeadamente no 

que respeita à elaboração e atualização do plano individual de readaptação e à emissão de pareceres legalmente exigidos ou superiormente 

solicitados; prestar às direções dos estabelecimentos a assessoria técnica necessária à execução do plano individual de tratamento dos detidos, 
nomeadamente no que concerne à colocação laboral, à frequência de cursos escolares e de formação profissional, à aplicação de sanções 

disciplinares e a alterações do regime de cumprimento de pena; apoio técnico aos tribunais de execução de penas através da elaboração de 

relatórios, emitindo pareceres sobre a evolução da personalidade dos reclusos, durante a execução da pena, de modo a habilitar os respetivos 
juízes a avaliar a persistência ou não de perigosidade e a viabilidade da sua reinserção social; elaboração de programas e execução de estudos 

psicossociais e acompanhamento individual dos delinquentes; conceção e ou desenvolvimento de projetos de atuação a nível de grupos 

específicos em risco psicoafectivo, designadamente toxicodependentes, portadores de doenças transmissíveis, jovens adultos e doentes mentais; 
conceber programas de prevenção primária e secundária, nomeadamente de consultas, tratamento e apoio permanente a reclusos em risco e ou 

consumidores de drogas; organizar e dinamizar atividades culturais recreativas, formativas e de educação física, com a participação dos 

reclusos, com vista à ocupação dos tempos livres e à promoção da vertente psicossocial dos mesmos; organizar o contacto dos reclusos com o 
meio exterior, incentivando a troca de correspondência e o convívio periódico com familiares e amigos; organizar cursos escolares de diferentes 

graus de ensino, estimular os reclusos à sua frequência e estabelecer os contactos necessários com o Ministério da Educação; fomentar o acesso 

dos reclusos aos meios de comunicação social por forma a mantê-los informados dos acontecimentos relevantes da vida social; estimular a 
participação de grupos de voluntários da comunidade na vida prisional em ordem a viabilizar a ressocialização futura dos reclusos; organizar 

estudos estatísticos e elaborar planos e relatórios das atividades. 
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desiderato de aprendizagem e numa linha de desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores, que, no âmbito das comunidades e dos contextos onde se inserem, compreende um 

conjunto tipificado de elementos que caracterizam o seu conhecimento. 

Na verdade, ao identificarem tal atributo do professor como fruto de uma situatividade, 

objetivando uma construção colaborativa, no seio de um coletivo de pares, tal como potenciado 

por uma mescla de capacidades intelectuais, pedagógicas e de conhecimentos académicos, estes 

últimos, sobretudo, adquiridos aquando da sua formação inicial, irão, estes autores, confiar-lhe, 

seis dimensões que, na sua opinião, nos ajudam a compreender muito do que necessitam para 

o ‘saber aprender’ e o ‘saber fazer’ destes profissionais: “Vision, Motivation, Understanding, 

Practice, Reflection, and Community.” (p. 259), emergindo no final “At the heart of that 

learning (…) the process of critical reflection.” (p. 264). 

Considerando, Shulman e Shulman, que os professores poderão apresentar pontos fortes 

em todas as dimensões, somente em algumas, ou, até mesmo, em nenhumas, referem-se, 

nomeadamente (i) o estarem preparados para perspetivarem uma visão da sala de aula, bem 

como da escola como “communities of learning” (p. 259); (ii) da mesma forma, quanto maior 

a motivação, maior a disponibilidade e a persistência em incrementar a mudança; (iii) deverão, 

também, demonstrar uma maior compreensão dos conceitos e de um conhecimento base para o 

ensino, podendo encontrar-se nesta categoria [conhecimentos disciplinares e (pedagógicos) dos 

conteúdos, organização e gestão da sala de aula, avaliação, maior intervenção na sala de aula, 

na escola, na comunidade, no corpus profissional e no design de propostas curriculares, entre 

outras]; (iv) numa perspetiva de aprimoramento da sua ação, a competência do professor 

estende-se pela complexidade e multiplicidade com que, nas suas práticas, procede a 

adaptações ao currículo, à avaliação dos alunos, à gestão da sala de aula, à compreensão e 

integração da diversidade dos alunos nos processos de ensino, ao conhecimento das matérias a 

ensinar, do modo de as ensinar, demonstrando ser, ainda, capaz de (v) refletir criticamente sobre 

a sua praxis, dimensão que, por sua vez, entronca numa capacidade em transformar as suas 

experiências, bem como de outros, em pura aprendizagem com base em “metacognitive 

processes as the key to comprehension-monitoring and transfer” (p. 264); (vi) por fim, 

evidenciando um sentido de grupo e uma capacidade de trabalho em conjunto, mobilizando 

experiências e despertando interesses comuns, e, ainda, tendo por base um contexto de 

intervenção, que importa solidificar, no seio de uma ‘comunidade de aprendizagem’, defendem 

Shulman e Shulman um modelo sustentado no coletivo com capacidade de se disseminar e de 

servir de suporte à aprendizagem dos professores. No modelo proposto sugerem ainda que as 
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instituições de ensino proporcionem ambientes que auxiliem o seu fomento, de forma a 

potenciar a ambos (trabalho e aprendizagem), uma conceção que, largamente, ultrapasse as 

fronteiras do plano individual passando a enquadrar a comunidade no cerne do processo de 

formação. 

Neste diapasão, e segundo Loureiro (2010), contribuem tais comunidades para ajudar a 

uma visão dos contextos de trabalho como locais-chave de transformação de um saber 

individual em coletivo participativo da prática dos profissionais, todavia, sem o propósito de o 

corporativizar. Sendo seu objetivo o de configurar tais contextos como centros de transferência 

de saberes, um dos mais comummente referido é o relativo aos saberes adquiridos no âmbito 

formativo subsequentemente transportados para o contexto de ensino. Com base numa tal 

premissa, são estes transmitidos pelos pares configurando um processo complexo de trocas 

entre si o que, de acordo com Sallis e Jones (2002), citados por este autor, “implica a 

explicitação do saber implícito de uns membros relativamente a outros, que por sua vez têm 

que os integrar no seu saber para que possam fazer uso deles.” (p. 102). 

Por conseguinte, ao localizarmos a aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos 

professores num determinado momento e espaço, tendo por base um contexto e uma 

comunidade, de imediato somos confrontados com o facto de, no processo de formação do seu 

saber, este se respaldar numa lógica de conectividade formativa e praxiológica em torno dos 

saberes que vão construindo ao longo de todo um percurso pessoal e profissional, capaz de 

fomentar procedimentos de análise e de proposição de soluções para situações advindas da 

prática, no quadro de um movimento de reflexão e de colaboração, nomeadamente com demais 

colegas de profissão, de modo a que se torne possível proporcionar, segundo Nóvoa (1995), “os 

meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada” 

(p. 25). 

De um outro ponto de vista, e tal como discutido já, será preciso levar em linha de conta 

que o domínio de um saber resulta de processos de construção de saberes e ser seu detentor não 

compreende, apenas, a apropriação de dados objetivos pré-elaborados, produtos prontos de um 

saber acumulado. Com efeito, mais do que dominar um produto final, interessa que os docentes 

compreendam que este é resultante de um processo contínuo de formação, de questionamento 

sobre as práticas e de cooperação com os restantes professores, procurando fomentar um 

posicionamento constante e crítico, configurador da reflexão na e sobre a ação, tal como 

princípio basilar a um proficiente desempenho na profissão. 
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Com efeito, ao analisar e problematizar situações concernentes à prática do ensino, 

incorporará, o professor, para além do domínio de conteúdos atinentes à sua disciplina, um 

conhecimento tão alargado quanto possível das restantes áreas do saber, que lhe permitam 

afirmar-se, mais do que especialista de um conhecimento científico, de ser competente em o 

ensinar, no quadro de um confronto dialógico com uma dada realidade fenomenológica, com a 

qual interage e da qual, claramente, emerge como referência. 

 

2. O saber profissional dos professores e o contexto prisional 

 

Contrariamente à secção anterior, em que a profusão de literatura sobre a temática do 

conhecimento/saber profissional dos professores flui naturalmente por entre as Ciências da 

Educação, já no que concerne o contexto prisional o cenário muda radicalmente de figura. Das 

razões que perspetivamos para que tal assim resulte, estamos em crer que a inserção do 

investigador neste contexto não se afigura de fácil concretização, quer por um natural receio 

movido por questões de segurança associadas aos indivíduos aqui recluídos, quer pela imagem 

de punição e de sofrimento com que estas instituições surgem aos olhos da opinião pública, 

mas, sobretudo, pelo desconhecimento que, de um modo geral, continua a pairar nas 

comunidades sobre o universo carcerário e respetiva população, e o papel desempenhado por 

vários atores na sua reintegração social, nos quais se incluem, obviamente, os professores. 

Tendo em mente a especificidade do trabalho docente em meio prisional, procuraremos 

atentar na complexidade do fenómeno educativo e nas particularidades da sua implementação, 

designadamente tendo em conta a realidade espácio-temporal onde o mesmo se efetiva, sem, 

porém, olvidar os significados que se repercutem nas práticas e que influenciam a construção 

dos saberes dos professores, nem perder de vista, tal como nos alerta Onofre (2012), o xadrez 

onde se concertam ‘Educação e Segurança’, com um objetivo comum, porém, com diferentes 

formas de alcançar a reabilitação do indivíduo recluído, sabendo de antemão que, 

 

o princípio fundamental da educação que é por essência transformador, aponta o tempo-espaço da 

vivência na prisão como possibilidade, enquanto a cultura prisional, caracterizada pela repressão, pela 

ordem e disciplina, visa adaptar o indivíduo ao cárcere e aponta para um tempo-espaço que determina 

mecanicamente as ações dos indivíduos. Olhando-se por esse ângulo, estamos diante de uma situação 

paradoxal, fazendo-se necessária a compatibilização da lógica da segurança com a lógica da educação em 

um foco de convergência, com o objetivo comum de recuperar o aprisionado, devolvendo-o à sociedade 

com um projeto de vida adequado à convivência social. (p. 206) 
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Orientados pela questão de partida, que norteou toda a nossa estratégia de pesquisa e 

que conduziu ao trabalho produzido em seu redor, somos novamente a revisitar a mesma, 

cientes de que, próximos de nos cruzarmos com a literatura que nos serve de suporte, nos 

permitamos indagar sobre os seus fundamentos, pois, ao nos questionarmos sobre «um saber 

profissional docente específico construído em território prisional» a resposta tenderá a 

aproximar-nos de produções, que em matéria de ensino nas prisões vêm sendo realizadas. 

Sobre o trabalho desenvolvido pelos professores neste campo, tema central da nossa 

investigação, incessantemente procurámos algumas contribuições que nos conduzissem por 

entre a bibliografia existente, uma estratégia que, estamos convictos, nos serviu para 

aquilatarmos do conhecimento atual, tal como procuraremos demonstrar de seguida. 

 

2.1. Uma visão do estado da arte de trabalhos de investigação sobre educação nas 

prisões 

 

Dedicaremos esta subsecção a um olhar sobre alguns trabalhos produzidos em matéria 

de educação nas prisões, tendo em conta as temáticas nestes abordadas, de modo a nos 

permitirem responder à pergunta de partida, traçada no início da nossa jornada, e em torno da 

qual se orientou a presente tese. Para tal desiderato, procederemos à apresentação e elaboração 

de um resumo de cada, compreendendo este maior/menor extensão de acordo com a volumetria 

dos temas abordados, a partir dos quais procuraremos compreender de que forma contribuem 

para a temática da construção de um saber próprio dos professores que lecionam em prisões. 

Estamos em crer que, através do recurso a uma revisão da literatura nesta área, nos será 

possível sinalizar um conjunto de situações, com que se poderá vir a confrontar a nossa empiria 

no terreno (ver capítulo seguinte), o que nos parece ser, de todo, imprescindível a um domínio 

mais apurado para o trabalho em curso. 

Destarte, e contabilizando um total de doze, os contributos com que nos ocuparemos de 

seguida, independentemente dos seus pontos de origem – por ordem de apresentação, cinco 

provindos de Portugal (Leite, 1989; Gabriel, 2007; Dias, 2008; Nascimento, 2009; Tscharf, 

2009), quatro do Brasil (Penna, 2006, 2011; Vieira, 2008; Laffin e Nakayama, 2013), um dos 

EUA (Paup, 1995), um do Canadá (Wright, 2005) e um de Inglaterra (Nahmad-Williams, 2011) 

–, foi nossa intenção compor um percurso, o mais aproximado e abrangente possível, à temática 

da educação em meio carcerário aos seus significados e representações no trabalho dos 
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professores, nomeadamente posicionamentos assumidos pelos intervenientes, procedimentos 

metodológicos requeridos e respetivo desenvolvimento e conclusões.282 

Com vista a um tal desiderato três serão os elementos-chave, que, resumidamente, 

apresentaremos como temas aglutinadores a demais itens constituintes por entre o universo 

prisional nesta matéria, dos quais destacamos (1) professores, (2) reclusos, (3) escola (na 

prisão), almejando, na sua totalidade, uma caracterização, que projetamos, para a EnP e que, 

igualmente, nos servirá de introdução às produções destes autores (a seguir) objeto de análise 

subsequente. 

 

1. Professores 

 

i. necessidade de transfiguração da EA em EnP, nomeadamente ao nível de estratégias, 

metodologias, recursos, ferramentas (ex. TIC), público-alvo, conteúdos e do próprio ensino, 

por motivos vários: regras de funcionamento dos EPs; normas de segurança; motivação dos 

formandos, que evidenciam menor capacidade de concentração e de participação em 

atividades letivas (ex. historial de abuso de álcool e drogas), dificuldades de aprendizagem, 

visão redutora do ensino, falta de hábitos de trabalho; impreparação das instalações; regime 

de internamento; horários das sessões; rotinas prisionais (Leite, 1989; Paup, 1995; Wright, 

2005; Penna, 2006, 2011; Gabriel, 2007; Dias, 2008; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; 

Tscharf, 2009; Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013); 

ii. choque cultural que enfrentam aquando da sua inserção no meio prisional (Paup, 1995; 

Wright, 2005; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; Penna, 2011; Laffin e Nakayama, 2013); 

iii. inexistência de formação adequada para o exercício docente em contexto prisional (Paup, 

1995; Wright, 2005; Gabriel, 2007; Dias, 2008; Vieira, 2008; Nahmad-Williams, 2011; 

Laffin e Nakayama, 2013), sendo, na maior parte das vezes, tal função desempenhada por 

colegas com experiência de EnP, orientando os mais novos no terreno; 

iv. espírito de missão que evidenciam nas prisões (Paup, 1995; Penna, 2006; Nascimento, 2009; 

Nahmad-Williams, 2011); 

v. importância da estabilidade das equipas pedagógicas (Dias, 2008; Nahmad-Williams, 2011; 

Laffin e Nakayama, 2013); 

                                                           
282 Vários outros trabalhos poderiam, de igual modo, figurar nesta listagem, contudo, dado que, pelas intervenções dos seus autores, ao longo 
da presente tese, foram já (ou serão ainda) objeto de algum tipo de análise, consideramos os escolhidos pela sua pertinência dado o objetivo a 

que nos propomos. 
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vi. práticas de reflexão individual e coletiva sobre a atividade docente neste contexto (Paup, 

1995; Vieira, 2008); 

vii. prisão como um espaço singular de desenvolvimento profissional (Paup, 1995; Wright, 

2005; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; Penna, 2011; Laffin e Nakayama, 2013); 

viii. necessidade de reconhecimento e de valorização socioprofissional dos docentes que 

lecionam em EPs (Paup, 1995; Dias, 2008; Nahmad-Williams, 2011). 

 

2. Reclusos 

 

i. situações de absentismo e desistência da escola (Leite, 1989; Paup, 1995; Dias, 2008; 

Vieira, 2008; Nascimento, 2009; Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013); 

ii. contributo da EnP para o aumento da sua autoestima (Leite, 1989; Gabriel, 2007; Vieira, 

2008; Nascimento, 2009; Tscharf, 2009; Laffin e Nakayama, 2013); 

iii. frequência da escola para fins próprios – obtenção de um regime mais favorável de 

cumprimento da pena (Leite, 1989; Paup, 1995; Penna, 2006, 2011; Gabriel, 2007; 

Nascimento, 2009); ou como terapia para ajudar a passar melhor o tempo (Leite, 1989; Paup, 

1995; Penna, 2006, 2011; Gabriel, 2007; Nascimento, 2009); 

iv. demonstração de maior respeito pelo professor, contrariamente ao que sucede em escolas 

fora da prisão (Leite, 1989; Penna, 2006, 2011; Vieira, 2008; Laffin e Nakayama, 2013). 

 

3. Escola 

 

i. na orgânica prisional, um espaço de tensão entre as áreas de ‘Educação e Segurança’ (Leite, 

1989; Paup, 1995; Wright, 2005; Dias, 2008; Vieira, 2008; Nahmad-Williams, 2011; Penna, 

2011; Laffin e Nakayama, 2013); 

ii. como espaço reprodutor de um modelo educacional, cultural e social vigente, a necessitar 

de ser reformulado (Leite, 1989; Gabriel, 2007; Tscharf, 2009; Nahmad-Williams, 2011); 

iii. como refúgio – um local de sossego e de bem-estar (Leite, 1989; Paup, 1995; Penna, 2011); 

iv. lugar privilegiado para o resgate de uma cidadania perdida – rumo à reinserção (Leite, 1989; 

Paup, 1995; Gabriel, 2007; Dias, 2008; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; Tscharf, 2009; 

Nahmad-Williams, 2011; Penna, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 
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2.1.1. Leite e A Dupla Disciplinação da Escola 

 

Dando início ao nosso percurso pelo território nacional com um trabalho realizado em 

Portugal, em 1989, na altura, pioneiro em matéria de ensino nas prisões, que se prendeu com 

um estudo sobre a frequência da escola do Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias), por 

parte da respetiva população reclusa (masculina), a sua autora, Carlinda Leite, confidencia-nos 

nesta sua produção, conducente a uma dissertação de mestrado apresentada à Universidade do 

Minho e intitulada Escola na Prisão – Dupla Disciplinação? Libertação? – Estudo de um Caso, 

como o ensino em território prisional se desenvolve em torno de um enciclopedismo de 

conteúdos ministrados e de uma visão do ‘aluno-tipo’ resgatada da escola regular, dando 

continuidade a uma função reprodutora da ordem social, de que esta instituição no EP não se 

consegue desvincular. 

Assumindo-se como (mais) um instrumento eficaz na disciplinação do indivíduo 

recluído, do que propriamente de uma entidade libertadora num contexto de desesperança (por 

isso, a contradição presente no título) “a escola na prisão é aceite porque não constitui 

contrapoder e é desejada porque, através das suas práticas, também disciplina” (p. 324), um 

fator que concorre para a sua legitimação e, em paralelo, para a manutenção da ordem vigente.  

Não obstante se pronunciar favoravelmente à sua existência, desde que tal não se 

circunscreva a uma mera transmissão de saberes sem tomar em linha de conta a especificidade 

do contexto, a investigação foi conduzida ao longo do ano letivo 1987/88, com cerca de 58 

alunos-reclusos participantes (num total de mais de 90 inscritos nas atividades letivas), 

divididos por 3 turmas do ensino preparatório e 1 do ensino primário (num total de 2), que 

responderam a um inquérito por questionário com o objetivo de “identificar a função 

percepcionada e atribuída à escola pelos estudantes-reclusos” (p. 115),283 para além de uma 

análise ao conteúdo de alguns textos, por estes elaborados durante as aulas, os quais, pese 

embora não objetivados inicialmente, pela sua pertinência viriam, também, a ser incluídos no 

estudo. 

De resto, 12 professores, num total de 13, responderam a um inquérito (2 do ensino 

primário e 10 do preparatório), sendo que, dois destes eram, igualmente, reclusos lecionando 

ao ensino primário (um professor e um elemento da GNR), com a finalidade de “caracterizá-

                                                           
283 Iguais inquéritos foram, ainda, distribuídos numa escola secundária situada nesta zona (Matosinhos), sendo que o critério que presidiu à sua 

seleção foi o de constituir um grupo de ‘maus’ alunos e um de ‘bons’ alunos, com o objetivo de, segundo a autora, “poder-se comparar 
motivações, expectativas, rendimentos e interesses destes diferentes grupos escolares (e até sociais) e os papéis que atribuem à escola.” (p. 

115). Todavia, e tendo em conta o escopo do nosso trabalho, os seus resultados não serão aqui comentados. 
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los e, ao mesmo tempo, auscultar as suas opiniões sobre o papel da escola na prisão.” (pp. 115-

6). Para além deste recurso metodológico, foram assistidas algumas aulas dos docentes, a partir 

das quais se objetivou a recolha de dados que “apoiassem ou contestassem, as hipóteses 

previamente formuladas.” (p. 113),284 complementadas por entrevistas, não só a estes, bem 

como a alunos, a guardas prisionais, com funções ligadas à escola, e demais agentes 

responsáveis pelo seu funcionamento.285 

Relativamente aos guardas prisionais, constatou a autora que o seu posicionamento face 

à escola se caracterizava por algumas tentativas de boicote à sua frequência, tendo os 

professores destas conhecimento, nomeadamente quando os reclusos-alunos os informavam 

“que outros [reclusos] estavam fechados no pavilhão e que o guarda não os tinha deixado vir à 

aula” (p. 124). 

Recorrentes eram, também, situações em que, apesar de não deliberadamente 

impedidos, a ação destes agentes consistia no recurso a subterfúgios vários visando o mesmo 

fim: “Exemplo disso foi o que aconteceu um dia, quando a professora às 9 horas chegou à sala, 

e só lá estavam para entrar 8 alunos, que visivelmente irritados, reclamavam o terem-lhes 

fechado o balneário, impedindo-os de tomar banho e atrasando os que não estavam presentes.” 

(idem). 

No mesmo diapasão, para com os docentes era, igualmente, manifesta uma certa 

animosidade, por parte de alguns guardas, que implicavam com a sua presença e função na 

cadeia, tendo em conta o comportamento e atitudes que tomavam, e que, no seu conjunto, 

“contribuíam para a desmotivação dos alunos e saturação dos professores.” (p. 125). Não 

obstante a ocorrência de tais factos, os reclusos não deixavam de serem sensibilizados para a 

frequência das atividades educativas, quer pelo coordenador do ensino, quer, também, pelos 

restantes professores. 

Todavia, a formalização da ida à escola através da assinatura de uma declaração, em que 

assumiam o compromisso de não desistir da frequência das aulas durante o ano letivo, tornava-

se mais desmobilizadora, do que o objetivo inicial que visava atingir, pois estes recusavam-se 

a assinar algo que os pudesse comprometer em caso de incumprimento. A esta tomada de 

posição referia-se “um professor, também ele recluso, que o modo como era apresentado o 

                                                           
284 Os inquéritos foram elaborados após a análise das entrevistas às professoras, cujas aulas foram observadas. 
285 Nestes se incluindo o coordenador do ensino e a coordenadora dos técnicos de educação, que, segundo a autora, apesar de algumas peripécias 
na obtenção das respostas, as conseguiu oralmente, sem recurso a gravador áudio (por não ser permitida a sua entrada no EP), sendo estas 

posteriormente registadas. 
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preenchimento da declaração contribuía mais para desentusiasmar os futuros alunos do que 

torná-los responsáveis pela escolha feita.” (p. 132). 

Ultrapassados os obstáculos, no início do ano escolar cada aluno recebia o respetivo 

material didático, do qual cuidavam zelosamente, sublinhando a autora a forma como estes 

tratavam dos seus pertences (algo que consideravam «como um tesouro»), representativo do 

facto de muitos, oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, nunca terem tido 

semelhante privilégio. Da satisfação com que, durante as aulas, manuseavam o respetivo 

material (folheando páginas A4, nas suas capas de argolas, e arquivando textos ou exercícios 

resolvidos) é, por si só, elucidativo, tal como refere, de que “se trata[ndo] de homens adultos 

(…) é preciso não esquecer que estes adultos, em criança, não tiveram acesso a esses pequenos 

prazeres.” (p. 134). 

Com base nos resultados observados, revelou a pesquisa efetuada a satisfação de alguns 

reclusos poderem reatar uma ligação perdida no tempo, quer pelas relações e vivências que a 

nova escola lhes proporciona, pois, “ajuda-os a criar uma imagem mais favorável de si mesmos” 

(p. 326), quer, sobretudo, por um ideário de libertação a que conduz, “como lugar privilegiado 

de convívio com professores e até colegas” (p. 328), mantendo-os vivos e em contacto com o 

mundo. 

Porém, uma situação, que convém realçar, prende-se com o seu entendimento 

relativamente à interrupção das atividades letivas na prisão, consequência dos períodos de férias 

escolares. Se fora da prisão (em liberdade), tais pausas, em sua opinião, mais que se justificam, 

pois vêm proporcionar algum descanso a professores e alunos, na cadeia estas não têm razão de 

ser, visto que aqui os dias, rotina após rotina, são todos iguais. Com efeito, tais, para além de 

inúteis, servem somente para quebrar um ritmo já adquirido, como obrigam a que os reclusos 

permaneçam nas suas celas por mais tempo durante o dia, o que pode potenciar situações de 

conflito entre si ou entre si e os guardas, tornando (ainda mais) difícil a sua já penosa estadia 

na prisão. 

Relativamente aos professores refere a autora que estes consideram os alunos-reclusos 

bem mais disciplinados que os alunos do ensino regular, para além de uma maior cultura geral, 

que, por norma, evidenciam, pese embora revelarem mais necessidades afetivas, uma limitada 

capacidade de memória e compreensão, bem como baixos índices de motivação para a 

aprendizagem. Os docentes não deixam, contudo, de mencionar que estes procuram a escola 

como forma de passar o tempo, longe do ambiente pesado das celas, rejeitando, no contexto de 

sala de aula, formas sociais de trabalho propiciadoras de debate e de trabalho colaborativo, 
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resguardando-se, desta forma, de uma exposição que poderá ser nefasta à sua vida na cadeia, 

preferindo que a ação se centre no professor, de acordo com um modelo unidirecional de ensino. 

Quanto aos restantes (chefe dos guardas, guarda de faxina ao corredor da escola, 

coordenadora dos educadores),286 consideraram o funcionamento da escola como algo muito 

importante na dinâmica do EP, pois, ao ocupar o tempo livre dos reclusos, contribui para 

combater o stress prisional, proporcionando a estes maior estabilidade mental, tornando-os 

“mais calmos e estáveis” (p. 321), para além de aumentar os seus conhecimentos e 

competências. Mais referem que a frequência da escola lhes confere maior liberdade de 

movimentos, dentro do perímetro prisional, permitindo, por exemplo, um mais fácil acesso ao 

telefone para contacto com familiares e/ou amigos. 

 

2.1.2. Gabriel e A (De)Formação na Prisão 

 

Por sua vez, num estudo realizado em 2007, no Estabelecimento Prisional Especial de 

Santa Cruz do Bispo (população feminina), também conducente a uma dissertação de mestrado, 

apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

denominado (De)Formação de Adultos em Contexto Prisional: um contributo, a sua autora, 

Diana Gabriel, refletindo sobre o estado da educação na prisão, nomeadamente da sua 

organização e das necessidades de formação da população reclusa, quase duas décadas após a 

investigação inicial conduzida por Leite (1989), verifica que, nesta matéria, pouco se alterara, 

continuando a instituição de ensino a incorrer numa transposição dos modelos de Educação de 

Adultos do exterior para o interior da prisão, de acordo com um mesmo tipo de metodologias, 

práticas pedagógicas e programas curriculares, destinados a veicular uma cultura social vigente, 

transmitida por docentes sem formação adequada para o epicentro prisional e por um público-

alvo submisso a uma entidade reprodutora de um modelo social, que nesta busca, sobretudo, 

uma realização pessoal. Tal como refere: “Verifica-se (…) a transposição dos modelos de 

Educação e Formação de Adultos para o espaço intra-muros. As escolas nas prisões são 

extensões das escolas associadas (…) que fica[m] encarregue[s] da colocação de professores e 

da organização do processo escolar dos alunos/formandos.” (pp. 9-10). 

Destarte, alvo de um saber escolástico assente na transmissão de conhecimentos e 

descurando uma função agregadora, a escola na prisão mais parece conduzir à desmobilização 

do seu público (por natureza, já de si desmotivado), pois podendo um tal paradigma funcionar 

                                                           
286 Cf. Leite (1989, p. 321, nota n.º 59). 
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com alguns, dificilmente será acompanhado pela maioria “Daí ser recorrente ouvir nos 

corredores da escola: «Isto não me serve para nada. As aulas não me dizem nada.»” (p. 19). Por 

conseguinte, adverte a autora para que os professores tomem em linha de conta que a educação 

em meio prisional não se limite a uma mera posta em prática das suas virtualidades técnico-

científicas e de um «modelo-cópia» extramuros, porquanto um tal desempenho levado ao 

extremo poderá colocar em causa a própria “reconciliação do recluso com o ensino.” (p. 33). 

Com base numa metodologia que assentou no recurso a uma observação participante e 

à tomada de notas de campo (processo facilitado pelo facto de a autora ser responsável pela 

área do Ensino/Biblioteca deste EP) complementado pela elaboração de inquéritos por 

questionário, distribuídos por 98 formandas frequentando programas de educação nesta 

instituição, entre o final do ano letivo de 2006/07 e o início do ano letivo de 2007/08,287 

objetivou-se melhor conhecer os fatores que influenciam a visão destas reclusas sobre a 

instituição escolar, tendo sido obtidas as seguintes respostas às questões iniciais: (i) motivações 

para terem abandonado a escola no período de infância/juventude – desinteresse, dificuldades 

económicas, problemas familiares, abuso de substâncias psicoativas, vontade de ganhar 

dinheiro, insucesso escolar; (ii) expectativas atuais face à escola – elevadas para quase 90% das 

respondentes; (iii) motivações para a sua frequência – realização pessoal, obtenção de um 

emprego melhor, flexibilização de medidas de execução da pena, passar o tempo; (iv) aspetos 

positivos da escola – atividades criativas, artísticas e lúdicas, as disciplinas dos cursos EFA,288 

professores simpáticos, compreensivos e flexíveis, utilidade das matérias lecionadas, não serem 

discriminadas pelos professores (tratadas como alunas e não como reclusas); (v) aspetos 

negativos da escola – barulho e confusão na sala de aula, atrasos e faltas dos professores, aulas 

em grupo, excessiva carga horária; (vi) alteração ao conceito de ‘escola’ – para cerca de 2/3 a 

opinião sobre a escola alterou-se com a reclusão; (vii) perspetiva de continuação dos estudos 

em liberdade – perto de 80% referiram ser sua intenção prosseguir os estudos. 

Na posse de tais dados, a autora conduziu, ainda, uma entrevista à, então, responsável 

pela Educação de Adultos da Direção Regional de Educação do Norte, com o objetivo de 

“perceber se existia alguma especificidade nas respostas educativas apresentadas à população 

reclusa” (p. 102). No entanto, desta constatou que 

 

                                                           
287 A distribuição por estas duas unidades temporais teve como propósito, segundo a autora, aferir do quadro de (in)satisfação das formandas 

face à escola, de acordo com a fase do ano letivo em que se encontravam. 
288 Com recurso a uma terminologia própria, entenda-se como ‘áreas de competências-chave’ o que, por norma, os formandos referem como 

‘disciplinas’. 
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As respostas apontaram sempre para a arquitectura flexível, adaptável e moldável dos referenciais EFA, 

apresentados como um modelo educativo capaz de responder às necessidades educativas de qualquer 

público adulto. Todavia, a especificidade da população reclusa assume características que exigem 

respostas específicas, inclusivamente ao nível da formação de professores. O que nos foi confirmado com 

esta entrevista é que efectivamente os modelos e as metodologias apresentadas pelo Ministério da 

Educação são exactamente as mesmas existentes para a restante população adulta (p. 103). 

 

Não será, por isso, de admirar, tal como nos confidencia Gabriel (2007), que, por parte 

das entidades competentes, na maior parte das vezes, a utilidade da escola em meio prisional se 

resuma a uma “forma de ocupação da população reclusa e que acaba por pacificar o quotidiano 

turbulento da prisão, menosprezando-se assim a sua importância no desenvolvimento integral 

dos indivíduos e na sua recuperação futura.” (p. 21). 

 

2.1.3. Dias – Reinserção via programas multimédia em educação 

 

Em 2008, na sua dissertação de mestrado, Recursos Multimédia na Alfabetização, 

Literacia e Inserção Social, apresentada à Universidade Aberta, o seu responsável, Luís Dias, 

numa investigação conduzida no Estabelecimento Prisional de Tires (população masculina), 

objetivou analisar a relação de mecanismos de perceção e de aprendizagem com recursos 

educativos e formativos no âmbito das TIC, mais especificamente o contributo de ambientes 

multimédia para a melhoria da eficiência do processo de reeducação de reclusos, propondo 

orientações e metodologias para a implementação e uso destas ferramentas educativas, no 

sentido de potenciar a sua reinserção na sociedade e mercado de trabalho. 

Não obstante reconhecer algumas dificuldades, sentidas pelos docentes, na sua 

utilização, bem como na perceção destas como ferramentas de enorme utilidade para o processo 

de ensino e aprendizagem, para além de questões de segurança atinentes à sua utilização em 

contexto prisional,289 aponta o autor caminhos para a criação de condições necessárias para o 

seu uso como mais-valia didática, nomeadamente ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, em 

cursos de Alfabetização e EFA, procurando, não somente, através destas combater fenómenos 

de analfabetismo e iliteracia, como, em simultâneo, contribuir “para a libertação do homem 

tendo em vista o seu ingresso ao convívio social” (p. 187). 

Neste seguimento, verificou, também, ser necessário que a educação se liberte de um 

estigma de simples participante num processo mais vasto de adaptação do recluso à vida na 

                                                           
289 Remete este autor para o Ofício n.º 371/FOR, de 08/05/2008, emanado da DGSP, que permite o acesso e utilização da internet por reclusos 

em contexto de formação, em sala de aula, controlado pelos formadores, desde que devidamente autorizado pelos responsáveis dos Serviços 
de Vigilância e Segurança da instituição prisional. Com projeção por data-show em ecrã, em simultâneo para todos os formandos, podem estes 

pesquisar/navegar na internet, durante as sessões de formação, com o objetivo de desenvolverem os seus projetos de aprendizagem (cf. p. 148). 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

313 

prisão, combatendo eficientemente problemas de absentismo e, até mesmo, de abandono da 

Escola, por parte desta população, quando desta sentem não receber o apoio necessário para os 

múltiplos problemas que perpassam no dia a dia no cárcere, devendo tal instituição, em sua 

opinião, ter uma atitude mais interventiva na holística da reinserção social, para que “de forma 

colectiva; (…) integre os saberes: ser, conviver, fazer e conhecer; que envolva todos os 

segmentos do estabelecimento prisional e que tenha o apoio da sociedade.” (idem). 

De resto, a manutenção das equipas pedagógicas é outra das situações para que este 

autor nos chama a atenção, tendo em conta que a sua constante recomposição, ano após ano, é 

causadora de enormes contratempos na dinâmica do ensino neste meio, sendo seu entendimento 

que, “A sua fixação, permanente ou de períodos mais prolongados ao ensino prisional, é 

fundamental à continuidade de um trabalho qualitativo.” (p. 176). 

Por fim, é sublinhado o investimento na formação de professores (inicial e contínua) 

para o contexto carcerário como condição indispensável a uma educação de qualidade ao 

serviço do indivíduo recluído, sendo necessário que esta se proceda sem mais delongas, sob 

pena de se comprometer todo um trabalho de reabilitação, para o qual estes elementos são parte 

importante na sua efetivação, substituindo, para o efeito, “a lógica do castigo, da segurança e 

da disciplina, para a lógica da recuperação” (p. 177) e, para tal, fundamental “que se invista no 

professor, caso contrário, não será possível uma educação igualitária e com qualidade para os 

cidadãos, independente de sua condição de reclusão ou não.” (p. 176). 

 

2.1.4. Nascimento e A Formação como processo ergoterápico 

 

Em, A Formação Profissional nas Prisões. Estudo de Caso: O curso de Jardinagem 

EFA B3, igualmente um trabalho conducente a uma dissertação de mestrado, apresentada à 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, em 2009, Ana 

Nascimento, a sua autora, tomando como cenário, igualmente, o Estabelecimento Prisional de 

Tires (população feminina) e partindo das perspetivas das reclusas, de uma formadora e de uma 

técnica de reeducação do EP (exercendo também as funções de subdiretora), objetivou 

compreender de que modo se processa a formação profissional neste tipo de instituições. 

Tomando como pano de fundo um curso de jardinagem, para o qual a frequência das 

reclusas se justifica mais como uma forma de ocupação do seu tempo livre, de fomento da sua 

autoestima e estabilidade emocional, bem como de uma vontade de verem aumentadas as suas 

qualificações, a autora traça-nos um quadro elucidativo da sua participação em programas de 
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formação profissional no EP de Tires, partindo, de seguida, para um cenário mais global relativo 

às prisões em Portugal, através do qual constata perder a formação profissional a dianteira para 

as formações escolares, a apresentarem um maior índice de frequência por parte desta 

população. 

Ao perspetivarem estas formações como (mais) um passo na obtenção de medidas de 

flexibilização da pena, nomeadamente da frequência de tais programas poder vir a ser premiada 

com um acesso mais célere a RAIs ou RAEs, saídas precárias (jurisdicionais ou 

administrativas), ou, até mesmo, de liberdade condicional, considera Nascimento ser este um 

exemplo suficientemente elucidativo de como a sua participação pode contribuir para o sucesso 

do processo de reinserção social. 

Reportando-nos, sobretudo, às reflexões de uma formadora do curso, auscultada para o 

efeito, refere esta o facto de as reclusas encararem a formação, quase como quem procura uma 

medicação para uma qualquer doença, “para sobreviver psicologicamente” (p. 116), sendo a 

necessidade de passar o tempo uma das justificações recorrentemente apontadas para a sua 

participação em termos da disponibilizada no EP, para além do aumento de qualificações e da 

bolsa de formação que recebem pela sua frequência. 

Ademais, uma das situações com maior relevo no quotidiano prisional e que acaba por 

influir, sobremaneira, no processo de educação e formação, tem a ver com a sua condição de 

reclusão, condição essa à qual, segundo a autora, nem a própria formadora consegue ficar 

indiferente 

 

(…) nem que fosse o ministro, eu acho que falavam da mesma maneira (...) é o essencial, é o prato do 

dia. É as precárias, os dois terços, os três quartos da pena e não sei o quê, e os sextos... e aquilo é sagrado! 

Aquilo é como uma oração... e é assim que realmente as pessoas se manifestam, é um mundo muito 

próprio. E, quando se cai ali, ou se tem aquela... aquele espírito, ou então... (...) É assim, vem sempre os 

quartos e as precárias e não sei o quê... elas sonham com realidades que nunca... nunca têm. (p. 117) 

 

Por conseguinte, a necessidade de manter uma atitude calma e de tranquilidade no 

decurso do processo de formação surge como a melhor receita para lidar com uma condição de 

stress prisional acumulado, tal como evidenciado pelas formandas, tendo em conta que “devido 

à fragilidade da situação, as emoções exaltam-se facilmente. Cabe à formadora a conservação 

da harmonia na formação.” (p. 118). Desta forma, não juntar mais agitação à (agitação) já de si 

reinante parece ser a melhor solução para o trabalho no dia a dia com esta população. 

As baixas qualificações detidas e as dificuldades que vão evidenciando são, igualmente, 

um importante fator a ter em conta neste processo, ocupando a atenção da formadora e 
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obrigando esta a pôr em prática um ensino individualizado ao ponto de afirmar que “os únicos 

que não conseguem passar comigo são aqueles que não sabem ler e escrever e têm dificuldade 

na aprendizagem mesmo.” (p. 119). Por conseguinte, um trabalho de acompanhamento 

constante é necessário, não somente por parte dos formadores, como por parte das técnicas de 

reeducação, de modo a combater o absentismo ou mesmo, no limite, a sua desistência destes 

programas, incentivando-as a prosseguir com os mesmos, sabendo, de antemão, que desistir 

não é opção, pois, para além de (mais) uma oportunidade perdida, tal passará a fazer parte do 

seu processo individual, o que poderá ter implicações numa possível flexibilização da pena. 

Por fim, a capacidade de adaptação ao contexto e público-alvo, surge como um dos 

aspetos referidos pela formadora que mais contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, sobretudo, pela paixão que a move em torno do ensino, paixão essa fortemente 

imbuída de um espírito de missão, num local como a prisão, que a leva a sublimar a participação 

das formandas no processo, pois sem um compromisso claramente assumido e sem a assunção 

de responsabilidades por parte destas, a sua atuação dificilmente surtiria os efeitos desejados. 

À guisa de conclusão, refere-se ao processo de transformação que, fruto do desempenho da sua 

atividade, foi registando a nível pessoal e profissional, e ao qual aqui trazemos um excerto. 

 

As minhas dificuldades... é assim, já tive mais dificuldades que agora tenho. Acho que a vida está-me 

mais facilitada porque eu já me adaptei muito, muito, muito. E realmente... eu, o que eu era há dez anos 

e o que sou hoje não tem nada a ver, mas nada a ver, mas também passei por muitos sapos, passei muito, 

porque gostava daquilo que fazia. E melhorei muito, a todos os níveis, a nível técnico, a nível psicológico, 

também (…) Portanto, é assim, eu neste momento não desespero, pronto. Por mais coisas que possam 

imaginar de incríveis, nada me espanta e nada me... desespera. (...) Dantes, quando alguém chumbava, 

ficava.(...) o meu trabalho todo em causa... (...) Neste momento, não é assim que se passa. Eu aceito essa 

situação porque é uma situação que é normal, é normal porque as coisas... uma pessoa que não reúne o 

mínimo das condições e que a pessoa não pode anular porque foi, à partida, eleita, a pessoa aceita, mas 

aceita já a pensar essa realidade. Pronto, as dificuldades, neste momento, ultrapassei-as porque aceito a 

realidade (pp. 121-122). 

 

2.1.5. Tscharf e As Necessidades Educativas Especiais da população reclusa 

 

Ainda no ano de 2009, uma outra dissertação de mestrado é apresentada sobre a 

problemática da EFA nos estabelecimentos prisionais, no caso em apreço, à Universidade de 

Aveiro, intitulada Educação e Formação de Adultos em Prisões Portuguesas. Da 

responsabilidade de Christiane Tscharf, o presente trabalho movimentou-se numa perspetiva 

histórico-comparada, com recurso a pesquisa bibliográfica e com enfoque em duas temáticas 

fundamentais ao seu desenvolvimento: educação/formação e prisões. 
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Destarte, ao incidir, por um lado, numa linha de investigação que consistiu numa análise 

ao contributo da EnP para a reinclusão social de reclusos, por outro, em orientações 

internacionais relativas à educação e formação em contexto prisional, objetivou este estudo 

verificar se estas são (e de que forma são) tidas em conta pelo sistema prisional português, 

traçando, para tal, um quadro conceptual e legal espácio-temporal, a partir do qual procura 

discutir noções e conceitos relacionados com a privação da liberdade, para além de tentar aferir 

de que forma a prisão sem a promoção de programas de educação e formação pode atuar como 

elemento potenciador de fenómenos de exclusão social. 

Com efeito, ao assentar a sua metodologia, sobretudo, numa abordagem qualitativa, 

considera a autora “o tema a abordar como uma realidade dinâmica, com influências múltiplas, 

[em que] a particularização foi, não raras vezes, preterida em favor de uma perspectiva holista, 

fundamentada sobretudo no método dedutivo.” (p. 17). 

De facto, sustentada na “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação 

das necessidades básicas de aprendizagem” (UNESCO, 1998),290 que, nomeadamente no seu 

art.º 5.º, ressalta as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos (a 

exigirem uma redefinição constante do alcance, propósitos e finalidades da educação), 

reconhecendo a importância de uma tal cláusula exortar os países e respetivas entidades com 

responsabilidades nesta matéria (não descurando o contributo dos meios de comunicação social 

na sua divulgação e promoção), a proporcionarem condições para que estes possam adquirir 

e/ou desenvolver as suas competências, em ordem a uma melhor integração num mundo cada 

vez mais desigual, sendo que falhar este objetivo não é opção, pois tal implicará cruzar “uma 

linha ténue que pode fazer a diferença ao falar do sentimento de inclusão ou de exclusão” (p. 

55). 

Propõe, por isso, com base em recomendações de instituições internacionais, 

designadamente ONU (Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos) e Conselho da Europa 

(Regras Penitenciárias Europeias), uma reformulação do modelo de educação e formação no 

seio prisional, de modo a, mais assertivamente, responder a desígnios de reintegração social, 

visando o seu enquadramento num conceito mais amplo, nomeadamente de ‘Necessidades 

Educativas Especiais’, criticando um modelo de escolarização em que assentam os seus 

programas, pois repetem uma aposta de insucesso por parte do Estado, que se revelou incapaz 

de evitar uma situação de exclusão e, em consequência, de uma conduta de delinquência assente 

                                                           
290 Cf. UNESCO (1998). “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem”. In 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Jomtien (Tailândia), 05-09 mar. 1990. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf> [acesso em: 25 jul. 2016]. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
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no pressuposto que: “Se o recluso praticou comportamentos desviantes que o conduziram à 

privação da liberdade, apresentava também necessidades educativas especiais, dado que o seu 

processo de socialização não se revelou eficaz para prevenir a ocorrência desses 

comportamentos” (p. 147). 

Sobre esta matéria, declara a necessidade de todos os intervenientes no processo, 

sobretudo os professores nas prisões, se envolverem em torno da construção de um novo 

paradigma para a EnP, sendo que, para que tal se verifique, será “necessário compreender as 

necessidades educativas especiais na especificidade das necessidades básicas de aprendizagem 

da população reclusa” (p. 17), nomeadamente e em concreto “as características específicas, 

decorrentes do seu passado (motivos e motivações que levaram ao comportamento 

delinquente), do seu presente (actual condição de privação de liberdade e postura perante o seu 

passado/futuro) e do seu futuro (inserção social após a libertação).” (pp. 17-18). 

Termina, por isso, defendendo uma diferenciação dos termos ‘educação’ e 

‘escolarização’, pois enquanto o primeiro (‘educação’) bem mais globalizante e acompanhando 

o indivíduo ao longo da vida, compreendendo os quatro pilares fundamentais da sua existência, 

tal como defendidos por Delors (1996):291 o domínio do conhecimento (aquisição de 

instrumentos de compreensão do mundo); o domínio do saber fazer (competências de ação 

sobre o meio envolvente); o domínio social (capacidade de cooperar com demais agentes em 

sociedade); e o domínio do ser (considerado como conceito principal e, por isso, integrador dos 

anteriores – objetiva como finalidade máxima o desenvolvimento total do indivíduo); 

largamente excede, englobando o segundo (‘escolarização’), visto concentrar este o foco das 

suas preocupações em “apenas escolarizar, habilitar com níveis de ensino e certificados e 

apresentar resultados numéricos.” (p. 147). 

 

2.1.6. Laffin e Nakayama – Professores de EnP - profissionais à força 

 

Laffin e Nakayama (2013) referem num artigo publicado na revista Educação & 

Realidade,292 denominado “O Trabalho de Professores/as em Um Espaço de Privação de 

Liberdade”,293 os resultados de uma pesquisa efetuada no Complexo Penitenciário do 

                                                           
291 Ver Tscharf (2009, cf. p. 147). 
292 Cf. Laffin, Maria; Nakayama, Andréa (2013). “O Trabalho de Professores/as em Um Espaço de Privação de Liberdade”. In Educação & 

Realidade, 38(1), jan./mar. 2013, pp. 155-178. 
293 Artigo elaborado a partir da dissertação de mestrado desta última – cf. Nakayama, Andréa (2011). O Trabalho de Professores/as em “um 
Espaço de Privação de Liberdade”: necessidades de formação continuada. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em 

Educação). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. 
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município de Florianópolis (Estado de Santa Catarina), que teve como enfoque uma análise às 

necessidades de formação contínua dos docentes que aqui lecionam. 

As autoras sublinham neste artigo as dificuldades da grande maioria de professores, 

enquanto agentes do ensino num estabelecimento prisional, nomeadamente relativas à sua (i) 

contratação por caráter temporário, por ano letivo, incluindo o coordenador da escola, o que 

causa alguns problemas de adaptação e entrosamento com os restantes professores, bem como 

destes com os reclusos-formandos;294 (ii) no seguimento deste ponto, chamam a atenção para o 

facto de estarem a ser contrariadas as diretrizes à sua contratação, tendo em conta que muitos, 

nem sequer possuem “licenciatura plena para atuar conforme regulamentado pela SED 

[Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina]” (p. 159); (iii) razões de natureza 

económica, com os docentes a mencionarem que iniciaram funções no EP mais por necessidade 

de trabalho, do que propriamente pelo desafio de experienciar o ensino num contexto de 

reclusão, aliado ao facto da obrigatoriedade de pagamento de subsídio de risco por parte do 

Estado, o que, em alguns presídios não é cumprido, vendo estes defraudadas as suas 

expectativas nesta matéria; (iv) debilidades várias ao nível de infraestruturas (salas de aula 

pequenas e pouco adaptadas para o ensino) e recursos didáticos exíguos (falta de material de 

vária ordem); (v) elevados índices de absentismo e desistência dos alunos, bem como 

dificuldades de relacionamento com os agentes penitenciários; são, todos eles, fatores com 

influência decisiva no seu trabalho, sendo que, nas palavras dos professores-alvo da pesquisa 

efetuada por Nakayama (2011), citada por Laffin e Nakayama (2013), este cenário é descrito 

do seguinte modo: 

 

Tem muita desistência, a sala começa com vinte e termina com três, quatro. (...) A gente tem dificuldade 

para conseguir trazer material para eles, a própria Secretaria de Educação não disponibiliza (...) A gente 

precisa lidar bastante com a segurança aqui de dentro, tem bastante conflito com os agentes prisionais. 

Para levar material didático ou material de mídia é um pouco diferente, já é mais complicado também. 

Como eles não conseguem fazer pesquisa em casa, então, precisamos trazer todo o material para eles 

conseguirem fazer, estudar (p. 164). 

 

Continuando a referir-se aos fenómenos de absentismo e desistência, como um dos 

principais fatores das dificuldades registadas pelos professores no seu trabalho na prisão, 

referem as autoras, citando, novamente, Nakayama (2011) 

 

Geralmente são assuntos que não dizem respeito à escola, no geral, às vezes a mulher de um aluno o 

deixou, talvez a visita, fosse a única coisa que ele tinha aqui. A única relação com o exterior era a visita 

                                                           
294 Situação do género sucede em Portugal, e a que aludimos já no capítulo anterior, nomeadamente a não possibilidade de destacamento deste 

elemento para o EP, contrariando, inclusive, o estatuído no próprio Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho (ponto n.º 2.1.1). 
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que, em certo momento, não está mais. Aí ele não vê mais muitos objetivos, perde o rumo, digamos assim. 

Às vezes um conflito entre eles, conflitos com a segurança, são dezenas de fatores. (p. 168) 

 

Laffin e Nakayama salientam, ainda, o respeito que o recluso tem para com o professor 

e o interesse pela aprendizagem, algo que, cada vez menos, sentem em escolas no exterior, 

nomeadamente como um sinal de reconhecimento pelo trabalho que realizam. 

Mais constatam que os reclusos-formandos percecionam o ensino como uma tentativa 

em agarrar uma nova oportunidade, recuperando algo que, em sua opinião, falhou no passado 

e que, no seu dia a dia, sentem necessidade, sobretudo em contexto de reclusão, nomeadamente 

por parte de quem, não dominando a leitura, a escrita ou o cálculo, estará sempre à mercê de 

favores de terceiros, sendo que numa cadeia, de uma maneira ou de outra, estes pagam-se. 

Referem, por isso, 

 

Geralmente quando o aluno entra para a escola, ele não é obrigado, ele entra por que quer, porque sentiu 

falta do ensino. Então ele quer ter aula, não é como na escola regular para crianças que eles ainda não têm 

essa maturidade, da importância da educação. Aqui eles acabam respeitando mais a gente, como 

professor. Eles entendem mais o nosso papel como professor e da escola (p. 169). 

 

Reconhecendo situações de alguma tensão entre professores e guardas prisionais, em 

que educação e segurança se situam em polos opostos no trabalho de ambos, nomeadamente de 

conflito latente entre um corpo profissional que arduamente se empenha na instrução do ser 

humano (momentaneamente privado do direito à liberdade, mas não do direito à educação) e 

outrem que pugna pela estabilidade de todo um sistema, com cada vez menos efetivos a 

assegurarem o seu funcionamento, gerando o funcionamento da escola dificuldades acrescidas 

ao cumprimento das respetivas funções, na relação com esta “a disciplina e a segurança acabam 

ficando em primeiro plano.” (p. 170). 

Assim, e perante tais constrangimentos, reconhecem os docentes colocar em prática um 

modelo de ensino diferente do praticado no regular, pois o seu trabalho neste tipo de instituições 

obriga a critérios de adaptação a uma realidade diferente da habitual, começando, desde logo, 

pela sua inserção “em uma cultura com a qual aprendem a conviver” (p. 160), assumindo as 

expectativas que a organização prisional tem perante si, indo, paulatina e sagazmente, 

interrelacionado “os interesses e valores da escola com os valores da instituição prisional e as 

contradições presentes” (idem). 

Realçando questões como a formação docente (inicial e contínua) direcionada a este 

tipo de cenários de intervenção educativa, referem as autoras que os professores vão crescendo 

perante situações, com que se vão deparando no dia a dia, sendo que as suas abordagens 
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metodológicas vão fazendo parte deste processo de integração na realidade da sala de aula numa 

prisão, afirmando-se situativamente o professor “em sua prática, estabelecendo relações com 

uma formação que não priorizou esse contexto.” (p. 161), assentando a construção do seu 

conhecimento num percurso de aprendizagem, em que num “primeiro momento tende a fazer 

tentativas, experiências, para, a partir disso, estabelecer as suas práticas.” (idem). 

O recurso à escolha de ‘histórias de vida’ como instrumento metodológico é por demais 

relevante, nas palavras dos seus atores, pois habilita o recluso-formando a melhor compreender 

o processo de seleção dos conteúdos de ensino, as atividades propostas, a organização da aula, 

sendo que a EA trabalha, normalmente, “com um sujeito com direito de ir e vir” (p. 174), que 

tem em suas mãos o direito de escolha, surgindo, no plano contrário, a educação em contexto 

prisional em que a prerrogativa do ‘ir e vir’ se encontra privada por um estado de reclusão, 

mercê de uma «instituição totalizante» (Goffman, 1974), que não compreende o direito “do 

trabalho, da família, do lazer e até do saber.” (Laffin e Nakayama, 2013: 174). 

Por conseguinte, e segundo estas autoras, para a educação nos presídios, mais do que 

saber lidar com os saberes adquiridos experiencialmente, é necessário ir mais além e incluir em 

si “suas expectativas e, principalmente, aqueles saberes que podem ser relevantes e 

significativos para o sujeito da situação de privação e restrição de liberdade, no sentido de 

contribuir para (re)inserção social.” (idem). 

Neste diapasão, e à falta de formação inicial ou contínua direcionada a contextos de 

privação de liberdade, é fundamental o auxílio de docentes mais antigos «a quem chega de 

novo», conduzindo estes pelos «meandros da prisão» e orientando-os, no âmbito do 

desempenho da sua função, para um trabalho que terá de, necessariamente, levar em linha de 

conta um passado dos formandos ligado ao crime; de contribuir com a educação para ultrapassar 

um momento difícil num lugar de desesperança; e de aprender a direcionar as suas (reduzidas) 

expectativas face a um futuro fora das grades, tendo em conta que muitos destes “Vêm de 

históricos de insucesso escolar e da percepção de baixa autoestima. São sujeitos marcados pelo 

preconceito e pelos rótulos de ‘bandidos’, ‘vagabundos’, ‘marginais’, mas que na sala de aula 

precisam ser reconhecidos como sujeitos em busca de construção de identidade e de saberes.” 

(idem). 

Por fim, o sentimento de baixa autoestima que o recluso apresenta – não obstante “Essa 

visão de não valorização que os alunos fazem de si, é recorrente em sujeitos adultos em processo 

de escolarização de maneira geral.” (p. 166) –, surge corroborado pela ideia de que, numa 

situação de encarceramento, este se encontra afastado do mundo pelo preconceito de uma 
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imagem socialmente de(con)struída e por um estereótipo que o discrimina, em relação a demais 

cidadãos, concluindo para tal, Laffin e Nakayama que: “A Educação dentro de um espaço de 

privação de liberdade é um dos principais alicerces na busca pela (re)inserção social do 

interno.” (p. 173). 

 

2.1.7. Penna e Os Educadores presos 

 

Alinhando pelo mesmo diapasão, refere Penna num trabalho intitulado “Relações 

Sociais e Espaço Escolar na Prisão: limites e possibilidades da ação educativa no interior de 

uma penitenciária”, inserido numa coletânea de textos organizados no âmbito da problemática 

da educação em ambiente prisional, denominada O espaço da prisão e suas práticas educativas: 

enfoques e perspectivas contemporâneas, da responsabilidade dos investigadores Arlindo da 

Silva Lourenço e Elenice Maria Cammarosano Onofre, publicada em 2011,295 que a admissão 

de pessoal docente profissionalmente habilitado para lecionar em prisões se insere num quadro 

de enormes dificuldades económico-financeiras, fator que condiciona sobremaneira o 

cumprimento de programas de ensino neste contexto. 

No caso do Estado de São Paulo são, muitas vezes, os próprios reclusos, de acordo com 

as qualificações detidas, que são indicados pela administração prisional, a serem contratados 

pela Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP),296 para exercerem tal função.297 

Para tal circunstância não será despiciendo o facto de o Brasil contar com a quarta maior 

taxa de encarceramento a nível mundial, contabilizando mais de 622.000 reclusos registados 

em dezembro de 2014, logo atrás de EUA (2.217.000), China (1.657.812) e Rússia (644.237), 

tal como constante de relatório relativo ao Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias: InfoPen – dezembro 2014, divulgado a 26 de abril de 2016. Mais refere este 

documento apresentar o Estado de São Paulo a maior população prisional do país (220.030), 

com um valor superior a 35% do total de encarcerados.298 

                                                           
295 Cf. Penna, Marieta (2011). “Relações Sociais e Espaço Escolar na Prisão: limites e possibilidades da ação educativa no interior de uma 

penitenciária”. In Arlindo Lourenço e Elenice Onofre (orgs.), O espaço da prisão e suas práticas educativas: enfoques e perspectivas 

contemporâneas. São Carlos: EdUFSCar, pp. 131-146. 
296 De acordo com informações obtidas no sítio internet da FUNAP, constatámos esta ter sido criada há cerca de quatro décadas, designadamente 

em 1976, sendo que, entre as suas funções, “planeja, desenvolve e avalia programas sociais para os presos e egressos (ex-presidiários) das 142 

penitenciárias do Estado de São Paulo, em conjunto com a SAP – Secretaria de Administração Penitenciária [à qual se encontra atualmente 
vinculada]. A Fundação contribui para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, oferecendo estudo, 

qualificação, aprendizado profissional e oportunidade de trabalho remunerado.” Disponível em: 

<http://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos/fundacoes_funap> [acesso em: 05 jul. 2016]. 
297 Após indicação por parte da administração prisional, compete à FUNAP selecionar os candidatos a monitores, proporcionar formação e 

remunerar a sua atividade docente nos presídios paulistas. 
298 Cf. Ministério da Justiça (2016). Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen). 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: InfoPen – dezembro 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file> [acesso em: 10 jul. 2016]. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos/fundacoes_funap
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file
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Descreve-nos, assim, a autora como, num trabalho de pesquisa efetuado com ‘monitores 

presos’299 de uma penitenciária localizada na ‘Grande São Paulo’, conducente à sua dissertação 

de mestrado, intitulada O ofício do professor: as ambigüidades do exercício da docência por 

monitores presos, apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2003, 

objetivou compreender os limites e possibilidades que encerra a atividade docente no interior 

de uma prisão tal “como inserida na trama social em que ocorre” (p. 131). 

Partindo de uma situação paradoxal, procura este estudo analisar de que forma 

educadores, que se encontram em situação de encarceramento, se posicionam perante a 

assunção de uma função educativa, repercussora de valores, autonomia, independência e 

liberdade. Mais ainda. Como transmitir esperança, de quem desta se sente, também, arredado? 

De que modo a sua condição de reclusão se reflete nas suas práticas? Mas sobretudo, por que o 

fazem?  

Procurando responder a tais questões, começa Penna por nos referir que o conceito de 

‘Escola’ pressupõe, por si só, um constructo de cidadania que lhe é inerente, sendo que, a sua 

localização numa prisão, acresce de importância e de significado, designadamente para quem a 

frequenta. A uma oportunidade perdida, quiçá durante a infância ou juventude, procuram tais 

indivíduos resgatar um lugar na comunidade através da educação, mesmo que tal se efetive por 

via da prisão, sendo que esta “representa valor, representa a possibilidade de se fazer homem, 

de se ter acesso à cultura e ao saber acumulados pela sociedade.” (p. 132). Sendo um dos poucos 

locais onde se é possível ser tratado pelo próprio nome, a escola na prisão é, também, pela sua 

relevância institucional, quase sempre, preservada aquando da ocorrência de rebeliões. 

Por conseguinte, e antecipando um arquétipo racional científico – no quadro de uma 

conceção epistemológica, como um dos perigos impostos à sociedade em que se insere o 

indivíduo, nomeadamente o enfrentamento de situações problemáticas por via da aplicação de 

modelos técnico-especializados, no caso em apreço, na construção e aperfeiçoamento de 

espaços apropriados ao afastamento de indesejáveis de uma sociedade, pese embora sem se 

interrogar sobre as suas causas, i.e., não somente sobre os motivos por que se adota tal postura, 

mas também sobre os efeitos de tais medidas na própria sociedade – considera a autora não 

permitir uma tal perspetiva enfrentar as características de fenómenos oriundos da prática 

(complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade, conflito de valores), pois restringe a 

realidade a esquemas taxonómicos ou procedimentais preestabelecidos, limitando-a a uma 

tentativa de subjugar o contexto a um imediatismo de soluções preconcebidas para a resolução 

                                                           
299 Atualmente denominados de ‘educadores presos’ (Penna e Silva, 2013). 
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de problemas concretos, o que lhe diminui grande parte da capacidade de compreensão e de 

intervenção sobre estes, como também a possibilidade de uma reflexão participada e construtiva 

sobre si própria. Refere, por isso, que “A racionalidade técnica passa a exercer imenso poder 

sobre a sociedade, reduzindo o pensar à solução de problemas concretos, presentes na realidade 

imediata, o que, em sociedade desigual, faz com que essa racionalidade identifique-se com a 

lógica da dominação do homem sobre a natureza e sobre outros homens.” (p. 135). 

No caso das prisões, a adaptação do recluso a uma vida de não delinquência, mormente 

num contexto em que a necessidade de sobrevivência obriga a estabelecer ‘pactos de não-

agressão’, e por via disso, a fazer parte de um sistema que lhe é imposto e em que a negociação 

de valores não é opção, a não ser os vigentes na nomenklatura prisional com reflexos na própria 

escola, uma vez que esta “não é imune aos problemas existentes na prisão, que estão sempre 

presentes (…) os problemas da prisão, bem como alianças e acordos estabelecidos entre os 

presos, apresentam-se na escola. Os monitores não têm como escapar à sua condição de detentos 

seja em relação à massa carcerária, seja em relação aos funcionários.” (p. 138). 

Não obstante, sendo salutar o convívio entre reclusos oriundos de vários pavilhões, que 

no espaço escolar se juntam, alargando o seu horizonte de conhecimentos, num local onde tais 

primam pela escassez, este (espaço), pese embora respeitado como local de trabalho, não 

consegue ignorar os problemas, que aqui poderão ser igualmente resolvidos, quer 

nomeadamente para ajuste de contas entre grupos rivais, quer para troca de mensagens entre 

colegas encarcerados. 

Ademais, se a escola representa a possibilidade de muitos ‘aprenderem a ler, a escrever 

e a fazer contas’, contribuindo para o aumento dos seus conhecimentos, com vista à sua 

certificação, ela significa também a possibilidade de circulação, fora das celas sobrelotadas, 

bem como a sua frequência concorre para a obtenção de pareceres favoráveis, por parte das 

autoridades prisionais, a serem enviados ao juiz, visando a progressão para um regime mais 

favorável de cumprimento da pena, acelerando, assim, a sua libertação.300 

Nas palavras dos monitores o seu trabalho na sala de aula restringe-se “à realidade tal 

qual ela é” (p. 139), na sua qualidade de reclusos, escolhidos para o desempenho de uma função, 

para a qual não receberam formação apropriada, sendo que muitos possuem a mesma 

habilitação escolar no mesmo ciclo de estudos que proporcionam agora aos seus alunos, o 

                                                           
300 No Brasil, em matéria de educação, a Lei n.º 12.433 de 29 de junho, de 2011 (altera a Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 

Penal), no seu art.º n.º 126 passa a estabelecer que, a cada 12 horas de frequência escolar, será subtraído um dia de pena, algo que, até então, 

era somente considerado para o trabalho (Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, art.º n.º 126). Ademais, refira-se, ainda, a possibilidade de o 
tempo a remir em função das horas de estudo ser acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o 

cumprimento da pena, desde que certificado por órgão competente do sistema de educação. 



Capítulo III                                         A Construção de um Saber Profissional Docente (em Contexto Prisional) 

 

 

 

324 

ensino centra-se na transmissão de conteúdos ou na preparação dos discentes para as provas de 

exame de certificação externa, neste caso, pelo Centro de Exames Supletivos da Secretaria de 

Estado da Educação. 

Visando, entre outras possibilidades, que os aprendentes se possam corresponder com 

os seus familiares, a necessidade da EnP é vista pelos monitores como demasiado importante 

para muitos dos alunos, tendo em conta que para estes “o tempo ocupado na escola tem uma 

qualidade a mais do que o tempo gasto em outras atividades possíveis de serem realizadas na 

prisão” (idem). Esforçando-se por diferenciar positivivamente a escola de qualquer outro 

espaço da cadeia, o uso de gíria e calão, bem como de assuntos relacionados com o crime é 

nesta vetado. 

No que concernem os monitores, estes, apesar da sua condição de reclusos, referem ser 

tratados com respeito pelos seus alunos. Destarte, ao procurarem com o seu trabalho dignificar 

a função que desempenham – para a qual, e tal como referido, não estão profissionalmente 

habilitados –, ajudando a contribuir para o aumento de qualificações desta população, têm 

consciência do papel de relevo que, enquanto presos, representam para o funcionamento do 

próprio sistema prisional. 

Finalmente, do pouco interesse dirigido à escola na prisão, por parte dos guardas 

penitenciários, tal como nos revela Penna, prendem-se fatores relacionados com o facto de esta 

trazer no seu bojo trabalho acrescido para si, nomeadamente de terem de ir buscar, e conduzir 

de volta, os reclusos às suas celas, situando-se, a maior parte destes, em pavilhões 

diametralmente opostos, quando o seu trabalho ali se prende com a manutenção da segurança e 

não de escolta de presos, para além de uma ideia preconcebida, que fazem questão de repetir 

até à exaustão, de que escola não é “para «ladrão»” (p. 143). 

 

2.1.8. Penna – Educadores Presos - À mulher de César… 

 

Já num outro artigo, intitulado “Exercício Docente na Prisão: apontamentos sobre 

aspectos do habitus do professor”, publicado em 2006, na revista Práxis Educativa,301 referia-

se a mesma autora a esta temática apontando como elementos da sua análise três características 

fundamentais: (i) esforço pela demarcação da diferença; (ii) o desempenho da docência como 

missão; (iii) professor e alunos: espaços em oposição. 

                                                           
301 Cf. Penna, Marieta (2006). “Exercício docente na prisão: apontamentos sobre aspectos do habitus do professor.” In Práxis Educativa, 1(2), 

jul./dez. 2006, pp. 31-38. 
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Destarte, ao fazerem parte da restante população prisional, os monitores evidenciam 

algumas dificuldades em se diferenciarem no contexto de sala de aula, pese embora o seu 

esforço ser reconhecido e recompensado pelos seus alunos (colegas de reclusão). Com efeito, 

o êxito do trabalho docente é diretamente proporcional à sua capacidade de assunção de um 

papel distinto em contexto de ensino. Para além de tal premissa “O professor deve saber mais 

que seus alunos, condição para os mesmos poderem estar na posição de ensinar.” (p. 34), pois 

o respeito conquista-se, neste caso, pela demonstração de conhecimento por parte de alguém 

que, partindo de um mesmo plano de igualdade, é constantemente posto à prova, apercebendo-

se os alunos se o monitor está, ou não, preparado para o exercício de tais funções. 

Transparecendo conduta e saber como elementos indissociáveis a um bom monitor na 

prisão, estes valem-se de modelos apreendidos de antigos professores, aquando da sua 

passagem pela escola, tendo o seu comportamento de ser diferente do registado pelos seus 

(colegas) alunos, visto que, para se fazerem respeitar, devem demonstrar possuir uma tal 

qualidade, para além de um maior grau de erudição relativamente a estes.  

A uma conceção de desempenho da docência como missão corresponde uma ideia de 

‘convencimento’. Nesta constatação de quem, in loco, se apresenta como alguém que 

dominando um saber o consegue transmitir, tal como se de um verdadeiro professor se tratasse, 

para além de manifestar uma atitude e um comportamento irrepreensíveis, o monitor 

desempenha aqui o papel do agente que, dentro e fora da sala de aula, convence os seus alunos 

de que, independentemente de um igual estado de reclusão, o seu trabalho é para ser levado a 

sério. 

Partindo da premissa que “Servir de modelo implica dar o melhor de si, trazendo em seu 

bojo a idéia do exercício da docência como doação” (p. 35), este tem presente que a sua relação 

com o outro traz implícita uma conceção de ajuda ao próximo, a qual, num lugar de descrença, 

em que o ato de ensinar surge imbuído de um importante espírito de missão, congrega em si 

uma visão de mudança e de valor educativo, começando pelo estabelecimento de regras de 

sobrevivência (não do indivíduo neste caso, mas do próprio processo de ensino-aprendizagem), 

as quais, atestando a sua função institucional em contexto de sala de aula, o legitimam, uma vez 

que, e tal como refere Penna, “Ocupar a posição de autoridade pedagógica é condição para a 

efetivação da relação de comunicação pedagógica escolar.” (p. 36). 

Por fim, o monitor deve ter presente que, para servir de exemplo aos seus alunos, ele 

próprio deve ser o exemplo. No caso deste último elemento, professor e aluno: espaços em 

oposição, a ideia do contributo da EnP para a regeneração do indivíduo não somente no espaço 
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prisional, como também para a sua reinclusão no tecido familiar, social e mercado de trabalho, 

surgem aqui entendida sob um manto de redenção, concorrendo a posição de monitor com a 

noção de alguém que, numa mesma condição de reclusão, surge posicionado num patamar 

superior aos demais presos, pois “não é qualquer pessoa que pode estar na posição de ensinar” 

(idem), sendo que, tal prerrogativa lhe confere ainda o especial poder de proceder a 

“julgamentos morais sobre seus alunos” (idem). 

Por outro lado, vestindo a pele de reclusos, revelam os monitores não se conseguirem 

afastar de muitas das «dores do cárcere» (Sykes, 1958, citado por Penna, 2011) que seus alunos 

sentem, uma vez que algumas destas são também suas, e por serem seus professores sentem-se 

à vontade para tecer juízos de valor sobre suas atitudes e comportamentos. 

Detendo, igualmente, a perceção que a função de monitor na prisão representa 

privilégios e que o acesso aos mesmos se encontra vedado à maioria da população prisional, 

convém ter a noção de que “uma vaga para trabalharem na escola relacionava-se a motivos 

concretos e não tão nobres como a missão de professor a eles designada fazia supor, como o 

salário recebido, a possibilidade de um parecer de conduta favorável da parte da equipe técnica” 

(p. 37), para além da possibilidade de passar o tempo ocupando a mente ou, ainda, de circular 

pelos diferentes espaços prisionais, tal como seus alunos, o que, tendo em conta o quotidiano 

prisional, não são aspetos para serem considerados de somenos importância. 

Não obstante, salienta, em jeito de conclusão, que a contradição com seus alunos não 

deixa de se fazer sentir na hierarquia prisional, uma vez que “professor é professor, aluno é 

aluno, e cada qual deve ocupar seu lugar.” (idem). 

 

2.1.9. Vieira – Professores in & out espaço prisional 

 

Na sua dissertação de mestrado intitulada Trabalho Docente: de portas abertas para o 

cotidiano de uma escola prisional, apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, em 2008, descreve-nos a sua autora, Elizabeth Vieira, como a pesquisa efetuada no 

presídio de Vicente Piragibe, uma das unidades que compõem o conjunto penitenciário do 

Bangu (Rio de Janeiro), junto de um grupo de docentes, que nesta lecionam, revelou as 

dificuldades/potencialidades destes no exercício das suas funções. 

O facto de verem o seu trabalho reconhecido pelos seus alunos intramuros é por estes 

assumido, como o cumprimento de um dos objetivos fundamentais da educação, mormente em 

contexto prisional, sobretudo quando comparado com o exterior e com as complexidades neste 
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encontradas, quer ao nível das condições de trabalho proporcionadas, quer pela crescente 

dificuldade de relacionamento com os alunos, face às exigências demandadas pela sociedade 

“um desafio na profissão, quase sempre superado as custas do esgotamento psicológico do 

profissional.” (p. 62.pdf).302 Perante tal cenário, o trabalho na prisão, mesmo que enredado por 

entre normas de segurança ou ameaças de rebelião, surge com naturalidade na vida de um 

professor. 

Variando a idade dos docentes-alvo deste estudo entre os 37 anos (mais novo) e 56 (mais 

velho), na sua totalidade contabilizam uma experiência de mais de dez anos no ensino e inferior 

a cinco anos de EnP. Destarte, e considerando o tempo de permanência numa mesma instituição 

elemento fundamental a uma melhor compreensão e enfrentamento de situações advindas da 

prática, a sua experiência em contexto prisional, não sendo significativa, surge já como 

suficientemente elucidativa para potenciar uma apreensão da realidade docente neste meio. 

Com efeito, e compreendendo melhor porque anseiam um trabalho na cadeia em 

detrimento de um em escolas no exterior, a sua escolha pelo universo prisional encerra em si 

vários motivos, tais como: 

 

(…) insatisfação com as dificuldades enfrentadas nas escolas extramuros, principalmente, em relação aos 

problemas de comportamento dos alunos; a carga horária pequena a ser cumprida na escola prisional; o 

número de alunos em sala de aula; a valorização do trabalho docente por parte dos alunos; o desejo de 

desenvolver um trabalho com forte cunho social e maior autonomia de trabalho. (p. 65.pdf) 

 

Pelo paradoxo que possa parecer, os docentes referem sentir maior liberdade de atuação 

para as suas atividades letivas dentro da prisão do que fora destas. Como tentativa de explicação 

para esta situação, aponta a autora a falta de políticas de orientação, de coordenação e de 

supervisão do trabalho dos professores a nível governamental, as quais, involuntariamente, 

contribuem para que estes desenvolvam uma competência única de criatividade na sua ação. 

Por conseguinte, e se, por um lado, tal omissão pode servir como fator impulsionador a uma 

competência e saber profissional próprios, por outro, a falta de quase tudo, nomeadamente de 

condições estruturais mínimas (livros de apoio, material didático, salas de aula exíguas e pouco 

apropriadas para o ensino), acresce como dificuldade ao exercício da atividade docente na 

prisão. 

Porém, reconhece a autora que a habilidade em transformar as adversidades em 

oportunidades de inovação para o trabalho com reclusos, se apresenta como característica inata 

                                                           
302 Dado nos parecer ter havido uma incorreção na paginação deste trabalho, recorreremos à (paginação) constante de formato pdf. 
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destes profissionais, nomeadamente no desenvolvimento de uma sensibilidade única e inerente 

ao desempenho da sua função, pois, no fundo, “os professores das escolas prisionais, são 

aqueles que têm «a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam»; de trabalhar, 

livres de possíveis preconceitos e julgamentos, ir além de um fato pontual, de um delito 

cometido.” (p. 67.pdf). 

Apresentando índices de frequência de aulas reduzido, não obstante o elevado número 

de inscritos, situações como visitas de familiares e/ou amigos durante o horário escolar; castigos 

por mau comportamento; problemas sentidos no dia a dia da prisão, quer com restantes reclusos, 

quer com guardas prisionais, como também do foro familiar; guardas que, pelos mais diversos 

motivos, não os vão buscar para as aulas; surgem como principais condicionantes ao trabalho 

dos professores. 

Mesmo assim, entre os motivos, que se encontram para a participação escolar dos 

reclusos, destacam-se: o tratamento positivamente diferenciado, que sentem por parte dos 

docentes; a possibilidade de saírem, temporariamente, das suas celas; a escola como forma de 

passar o tempo de forma útil e proveitosa, nomeadamente pela abordagem de temáticas várias 

e aquisição de novos conhecimentos. 

Sendo praticamente inexistentes situações de indisciplina dos alunos, os professores, 

estando ali por vontade própria a desempenhar a sua função num lugar como a prisão, para além 

de se sentirem estimados, veem o seu trabalho valorizado, pois, os reclusos não só reconhecem 

tal dedicação da sua parte, como retribuem no respeito pela “pessoa que está ali pra te auxiliar, 

pra te ajudar” (p. 70.pdf). Nas palavras de um aluno: 

 

Os professores que vêm trabalhar aqui são excelentes profissionais, porque, digamos assim, lá fora todo 

mundo acha que aqui é um monte de animalzinho preso. A realidade é essa. Não sejamos hipócritas. É o 

que pensam. E o professor, mesmo que a família fique com medo de qualquer coisa, ele vem. E quando 

chegam aqui, veem uma realidade diferente, uma realidade de seres humanos carentes de um pouco de 

atenção. Então nós só podemos achar excelentes essas pessoas que querem e vêm ensinar na cadeia. (p. 

71.pdf) 

 

Um outro aspeto de relevo, identificado por Vieira, prende-se com o desfasamento da 

formação inicial recebida e a realidade docente em um contexto de privação de liberdade, que 

encontram na prisão. Sendo este um tema incontornável, tal como temos vindo a assistir, refere 

a autora que, mesmo sem preparação adequada, ao lidarem, diariamente, com situações de 

marginalização, abuso, violência, baixa autoestima, entre outras, por parte de indivíduos 

marcados por uma sociedade que os segregou e que, consequentemente, os induziu ao mundo 

do crime, conseguem os docentes sobressair numa condição de mediadores à força entre dois 
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mundos, o interno e o externo, ao qual, finda as suas penas, estes regressarão, quando “Na 

realidade, a maioria nem ao menos tinha conhecimento da existência das escolas prisionais 

durante o processo de formação acadêmica.” (p. 82.pdf). 

Perante um tal quadro, defende a autora ser necessário repensar a formação inicial de 

docentes, contribuindo as suas práticas, as realidades vividas em seu trabalho quotidiano e os 

saberes destas advindos para uma reformulação, que se deseja, da formação de profissionais 

para a docência, mormente da dirigida ao universo prisional. Mais refere que os professores-

alvo do seu estudo sentem, na sua atividade diária, que os conhecimentos adquiridos aquando 

da formação inicial, não são suficientes para o desempenho da sua função em uma escola na 

prisão, nomeadamente “pelas especificidades que essa prática requer; pelas diversas 

competências, conhecimentos e saberes que precisam ser acionados durante seu trabalho 

cotidiano” (p. 84.pdf), sendo necessário um tipo de abordagem, no decurso da sua prática letiva, 

que primeiramente compreenda a realidade prisional e que, somente depois, tenha em conta a 

lecionação das matérias referentes às suas disciplinas. 

Mais importante que a «transmissão de conteúdos», numa escola em ambiente prisional 

o veículo de reinserção social, que esta almeja constituir, deverá contribuir para uma reflexão 

sobre o passado e para o reconhecimento, também, de direitos, liberdades e garantias do 

próximo, vítima dos seus crimes, sobretudo, para uma mudança de atitudes e de valores no 

presente perspetivando uma vida em comunidade no futuro. No fundo, que os faça sentirem-se 

melhores pessoas, ansiando por uma nova oportunidade para as suas vidas, assumindo a escola 

um claro compromisso nesse sentido. 

Quanto aos professores, refere elegerem os momentos pós-aula como espaços 

privilegiados de reflexão individual e coletiva, nomeadamente de alguns dos seus momentos, 

quer sobre as suas práticas, quer sobre as atitudes dos alunos e suas necessidades de 

aprendizagem, quer sobre o universo carcerário e seus efeitos no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que tais (momentos) se revestem de importância capital, pois permitem 

uma maior e melhor preparação para o seu trabalho diário, algo que, quando convenientemente 

articulado com a formação inicial recebida, “a fim de melhor instrumentalizar o profissional de 

ensino, parece a todos a melhor maneira de diminuir a distância entre a formação e a prática.” 

(p. 86.pdf). 

Já no que concerne a formação continuada, os professores consideraram como urgente 

que esta tenha como princípios fundamentais o ambiente prisional e a escola neste inserida. 

Para o efeito, e entendendo a instituição de ensino como (mais) uma componente da holística 
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carcerária, a participação de profissionais de outras áreas de especialidade, a serem chamados 

para darem o seu contributo nesta matéria, nomeadamente “assistente social, psicóloga, 

defensor público, profissionais da saúde, agentes de segurança” (p. 88.pdf) será particularmente 

bem-vinda, uma vez que a escola em meio prisional “precisa da ajuda desses profissionais na 

tentativa de reabilitar os sujeitos privados de liberdade e o professor precisa de algumas 

orientações desses serviços para lidar melhor com as especificidades desse público” (idem). 

Enquanto essa ajuda não surge do exterior, o apoio vai sendo dado ao professor que 

chega de novo por colegas mais experientes ou, até mesmo, pelos próprios alunos reclusos, que 

vão transmitindo as ‘regras da casa’, contribuindo para que estes mais rapidamente interiorizem 

procedimentos de segurança, rotinas no presídio, organização e funcionamento do EP, com 

vista a melhor facilitar a sua adaptação a este contexto. 

 

2.1.10. Paup – Professores e a (des)preparação profissional para a EnP 

 

Elaborado por Elizabeth Gail Paup no ano de 1995, tendente a uma dissertação de 

mestrado, apresentado à School for International Training, Brattleboro/Vermont – USA (atual 

SIT Graduate Institute), intitulado Teachers’ Roles in the Classroom: adopting and adapting to 

the paradox of education within a prison institution, o presente trabalho teve, como pano de 

fundo, dois estabelecimentos prisionais do Estado de Washington, respetivamente Olympic 

Corrections Center (prisão de segurança mínima) e Clallam Bay Corrections Center (prisão de 

segurança máxima). 

Ao longo deste, relata-nos a autora como lecionou a língua inglesa, como segunda língua 

(English as Second Language – ESL) a reclusos maioritariamente hispânicos, no âmbito de 

programas de educação básica de adultos (Adult Basic Education – ABE), dando-nos conta do 

‘salto no desconhecido’ que foi para si o facto de ter trabalhado, pela primeira vez, numa prisão 

sendo que, para o efeito, a única formação específica previamente recebida se destinou a 

técnicas de defesa pessoal, nomeadamente para situações de “(hair holds, emergency ‘behavior 

management’ and security procedures)” (p. 1). 

Não havendo sido preparada com treinamento adequado para o exercício da sua 

profissão em um contexto diferente ao da escola, refere Paup ter sentido diversas dificuldades 

para lidar com um sem número de situações características a um tal milieu, nomeadamente 

numa etapa inicial do seu percurso. Sobre estas enumera-nos tentativas de manipulação, por 

parte dos seus discentes; regras de segurança a prevalecerem (sempre) sobre a escola, onde se 
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incluem restrições de vária ordem, não só a determinados materiais, bem como a temáticas de 

ensino “Although the specific rules for teachers’ class activities are often non-existent, we could 

be reprimanded if we ‘go too far’ in choosing a class activity. For example, a unit on Civil 

Rights was taken out of the curriculum because, the supervisor argued, it could have incited a 

riot.” (pp. 38-39), mas, sobretudo, a indefinição dos professores quanto ao seu posicionamento 

na sala de aula, nomeadamente entre a adoção de uma postura pedagógica, dialogante e 

apelativa à participação no processo de ensino e aprendizagem, e uma constante instigação, de 

que eram alvo por parte da direção e guardas prisionais, para que mantivessem uma postura 

autoritária e amedrontadora (como garantia de limitação de confiança e de distanciamento para 

com os seus alunos), colocando, deste modo, em causa os princípios assumidos para com a sua 

profissão, independentemente do contexto. Revela-nos, a respeito, a autora: 

 

I found that this same distance, albeit temporary, impeded me from teaching the students, from relating 

to them, and impeded me from relating to me. For me, a young teacher and new to corrections, I could 

never fully let go of either conflicting thought in the tightrope act. What was my compromise? It took 

approximately two years to begin questioning this distance and institutional authority and begin 

experimenting with and seeking my alternatives and style. (p. 18) 

 

Referindo-se aos professores que lecionam nas prisões como que incutidos de um 

espírito de missão, dá-nos Paup conta de algumas situações com que teve de lidar, como pessoa 

e como profissional, quer com o prison staff (guardas e direção), quer com os reclusos-

formandos, quer com os próprios colegas de profissão, de quem recebeu ensinamentos válidos, 

que, no seu caso, foram extremamente úteis. Sublinha, a propósito, o auxílio precioso provindo 

de uma colega de profissão, “a veteran teacher” (p. 9), que, contando já com alguma experiência 

no terreno, a foi orientando em termos de ‘conduta apropriada’ a tomar em linha de conta no 

desempenho da sua função (e no cumprimento das regras da instituição), revelando-se o mesmo 

fundamental para que a autora conseguisse levar por diante o seu trabalho: 

 

«Do not sit too close to the students. Do not spend too much time with an individual student, he (or his 

classmates) might get the wrong idea. Safety and security for the institution and for you are of primary 

importance. We try to get along with the prison staff here as much as possible. They will make it easier 

for us. Remember, we are guests here [contract staff].» (idem). 

 

Por conseguinte, e considerando que grande parte dessa (in)formação acaba sendo 

recebida em contexto (prisional), nomeadamente através de colegas de trabalho – o que, de 

certa forma, é reveladora do quão despreparados os docentes chegam às prisões, para além do 

ostracismo a que são votados, quer pela própria classe, quer pelas administrações educativa e 
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prisional –, leva a autora a criticar o sistema de ensino nas cadeias, no caso em apreço nos EUA, 

principalmente devido à falta de formação inicial e contínua com que nestas se debatem os seus 

professores.  

 

Similar to prisoners, new teachers in corrections do not consistently receive much training concerning 

interpersonal skills, delivery, or emotional “survival”. Some teachers are given books with scare tactics 

to put them “on guard” and to ensure they do not break prison rules or put themselves, their jobs in 

jeopardy. The information new teachers receive is not comprehensive. It emits a crucial aspect of the 

teaching environment: relationships. Relationships that are formed as support from other teachers in 

prison and the relationships that exist within the teacher’s classroom. (…) Another difference between 

community college programs in prisons and those on the main campus, is that the prison educator can 

have a diminished image as a professional in the community. (…) While on-campus professors are 

eligible for tenure, many prison-site professors are not. It is a tradeoff in many senses to work in an off-

campus setting. One receives independence and more reliance on the immediate prison community in 

trade for fewer resources and sometimes, support. (pp. 42-43) 

 

Relativamente ao espaço educativo, remete-nos Paup para a importância que este 

representa para uma mudança do processo identitário dos reclusos. Derivado do facto de estes, 

no interior da sala de aula, deixarem de ser tratados como presos mas como indivíduos, 

contribui tal situação para que o respeito por si próprios aumente e em proporção o 

comportamento dentro da sala de aula, também. Considerando a escola como um refúgio na 

qual procuram sentir-se seguros em busca de paz e de bem-estar interior, refere-nos a autora 

um estudo conduzido por Boshier, citado por Parsons e Langenbach (1993), que objetivou aferir 

das razões pelas quais os reclusos frequentavam programas de educação. Para tal desiderato 

foram inquiridos 102 presos em instituições prisionais do Canadá, com recurso a um 

instrumento metodológico denominado de Prison Educational Participation Scale, constituído 

por uma escala contendo 60 itens correlacionados com possíveis motivações para o efeito. 

Dos resultados alcançados concluiu-se não serem diferentes os intentos de reclusos-

adultos de demais adultos no exterior na procura de tais programas, nomeadamente “Cognitive 

interest, personal control, self-preservation, and outside contact were described as reasons for 

both students inside and outside the prison.” (p. 28). Todavia, a exceção recaiu num propósito 

somente apontado pelos reclusos-adultos, designado de “avoidance posture” (idem), o qual se 

caracteriza por uma atitude de evasão de um ambiente desfavorável, no caso em concreto, das 

suas celas para a Escola, surgindo esta como uma instituição onde são condignamente tratados 

e em que desanuviam muitas das inquietações que transportam consigo, no fundo, o local onde 

recarregam baterias para enfrentar o martírio, a que retornam, findas as aulas. 

Rotinas diárias e procedimentos de segurança acabam por se repercutir na escola e na 

conclusão dos programas de formação dos reclusos, com a transferência destes, alegadamente 
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por motivos de segurança, a processar-se dentro da própria instituição ou para outros 

estabelecimentos prisionais, inexistindo comunicação prévia dos guardas aos professores, 

sendo estes confrontados com o facto já depois deste consumado. A propósito, aconselha a 

autora a elaboração de um portfolio individual onde constem os registos e materiais sobre os 

conteúdos abordados durante as aulas, de modo a que “if the student «disappears» over the 

weekend, he will be prepared to present himself and his education history to a teacher in a new 

location.” (p. 44). 

Ainda neste ponto, e relativamente às considerações dos guardas sobre a educação nas 

prisões, entendem estes que a sua principal função deve consistir no combate à ociosidade dos 

presos, para além de dever servir, também, como complemento à segurança do próprio EP, não 

obstante tal colidir, muitas vezes, com o normal decurso das atividades letivas, como é o caso 

de, “the frequent physical «counts» that take place. An officer enters a classroom and asks 

students for their names and living units, while checking them off a sheet. Sometimes the 

interruptions are more disruptive, sometimes they are less disruptive.” (p. 43). 

Nas palavras de Paup, ao se reduzir o contributo da EnP a um mero apêndice da estrutura 

securitária de uma instituição, estar-se-á a dar um primeiro passo para a sua depreciação e, nesta 

linha de pensamento, a desconsiderar, por absoluto, o trabalho dos seus profissionais. Destarte, 

e sabendo de antemão que os professores não estão no seu ‘território’, existem, mesmo assim, 

‘zonas tampão’ que, de parte a parte, não devem, de todo, ser ultrapassadas. Sugere, para isso, 

 

The education staff, often the teachers, have the political task of being the liaison between their programs 

and the administration. The onus is often on the teacher to communicate education-related topics with 

corrections employees. If done diplomatically, this inclusion will help ally staff to the education 

department. Corrections staff must be involved at decision making at all levels. It is in this way, that trust, 

shared knowledge, good working relationships, and also shared attitudes on education can be developed. 

To a large degree, the corrections teacher will be the contract «visitor» who must explain, counsel, and 

talk with corrections employees. (p. 37) 

 

Passados dois anos de prática pedagógica (período de tempo que durou a sua pesquisa), 

e em jeito de conclusão, Paup acaba discutindo os limites da profissão docente, designadamente 

o ‘paradoxo’ do seu caráter libertário no interior de um estabelecimento prisional, descrevendo-

nos como se foi adaptando, ao longo de todo um processo de (re)construção de equilíbrios 

emocionais, bem como de práticas e de saberes profissionais, e de como passou a redesenhar 

as fronteiras do próprio ato educativo. 

Com um percurso inicial caracterizado por incertezas e dúvidas, típico de quem é 

‘primário’ numa instituição carcerária, a autora foi passando por uma redefinição do seu papel 
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enquanto agente educativo, i.e., alguém que, paulatinamente, foi desafiando os seus próprios 

receios, de forma a tentar uma maior aproximação aos seus alunos para, simultaneamente, num 

local de realidades complexas, se questionar sobre os fundamentos da profissão docente, 

mormente sobre o que significa ser professor numa prisão. Termina, por isso, confidenciando-

nos 

 

I was told that it wouldn’t be easy to be a corrections educator. This has been true; however, I was never 

told how much I would learn from my particular teaching situation and from my students. Similarly, I 

was not told of how much I would grow personally, as a result of working with prisoners. I hope to 

partially amend this imbalance of information and teacher preparation with these writings and findings. 

(p. 5). 

 

2.1.11. Wright e a Cultura de Choque prisional 

 

Refere Randall Wright num artigo intitulado “Going to Teach in Prisons: Culture 

Shock”, publicado no Journal of Correctional Education, em março de 2005,303 que os 

professores perpassam por várias experiências de adaptação, quando lecionam nas prisões, 

experiências essas que condicionam, sobremaneira, a cultura profissional de que são portadores, 

a partir do momento em que esta entra em confronto com uma cultura prisional, com que 

passam a ter de lidar. 

Não obstante um tal choque de culturas vir a desempenhar papel de relevo na construção 

de um saber profissional próprio, o conflito que, desde o início, se disputa entre as culturas 

carcerária e docente, será tão mais evidente quanto maior for o estado de impreparação 

profissional do professor neste domínio. 

Recorrendo a alguns autores, nomeadamente Eggleston (1991), Geraci (2002) e o 

próprio Wright (2002), para sustentar a sua tese de que a maior parte dos docentes começa a 

lecionar nas prisões ‘por acaso’ ou ‘por acidente’, critica a circunstância de tal atividade não se 

desenvolver através de um processo devidamente preparado, durante o qual estes profissionais 

receberiam formação especializada, com, parte desta, a ser realizada em contexto de trabalho, 

i.e., em ambiente de sala de aula na prisão. 

Remetendo para o facto de que o aprender a lecionar em ambiente carcerário sem 

qualquer tipo de formação adequada, poderá colocar tais docentes perante situações de enorme 

complexidade a nível pessoal e profissional, criando graves problemas de frustração, de 

                                                           
303 Cf. Wright, Randall (2005). “Going to Teach in Prisons: Culture Shock”. In Journal of Correctional Education, 56(1), March 2005, pp. 19-

38. 
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desordem emocional ou até mesmo de perigo, o risco situa-se numa razão de proporcionalidade 

direta à (in)experiência no ensino. 

Com um discurso fundamentalmente dirigido a ‘novice teachers’, sublinha o autor estes 

carregarem consigo identidades profissionais e práticas ajustadas a um diferente quadro cultural 

do prisional, sendo que os seus primeiros passos numa cadeia são demonstrativos da surpresa 

com que muitos se deparam relativamente aos reclusos “who surprisingly are not the monstrous 

‘others’ portrayed in the media, but quite human after all” (p. 20). 

Com efeito, e se por um lado, os primeiros encontros com a arquitetura carcerária e a 

população recluída lhes parecem, por si só, suficientemente perturbadores, não menos 

inquietantes se revelam os contactos preliminares com o corpo da guarda prisional, 

nomeadamente quando os seus pertences, e os próprios, são revistados à entrada da instituição; 

quando são questionados sobre os motivos para lecionaram na prisão; ou ainda do manancial 

de regras de segurança, que lhes exigem, que sejam rapidamente (e bem) interiorizadas, tendo 

em conta que estas, ali dentro, também se lhes aplicam. 

Assente numa pesquisa que conduziu à realização da sua tese de doutoramento, a partir 

da qual é elaborado o presente artigo,304 que contou com a participação de um grupo de mais 

de duas dezenas de professores, lecionando em prisões situadas na região ocidental do Canadá, 

bem como registos de entrevistas efetuadas a docentes participantes de um simpósio 

internacional, realizado em maio de 2000, em Pine Lake (Ontario), foi seu objetivo construir 

uma tipologia referente a fases de aculturação, pelas quais perpassam os professores em 

contexto prisional (ver mais adiante), uma máxima, que bem pode caracterizar a atividade 

docente nas prisões, é, desde logo, avançada pelo autor: “Prison teaching is an intercultural 

phenomenon, a mixture of teaching cultures and prison cultures” (p. 36). 

Com efeito, e baseando-se em Matthews (2000), refere-se Wright às diferentes posturas 

e conceções ideológicas evidenciadas, por um lado, pelos professores e, por outro, pelo staff 

prisional. Na verdade, dos respetivos posicionamentos relativos à EnP, a solução, em sua 

opinião, terá, forçosamente, de surgir sob a forma de compromisso entre as partes, envolvendo 

tais atores em todo o processo “People from opposing ideological backgrounds must somehow 

work together in order to accomplish a very difficult mission” (Matthews, 2000, citada por 

Wright, 2005: 22). 

                                                           
304 Cf. Wright, Randall (2002). Frictions in the machine: Teacher practical knowledge in a correctional setting. Ph.D. Dissertation. Canada: 

University of Calgary. 
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Percecionadas como «fear-based cultures» pelo próprio National Institute of 

Corrections, Department of Justice do Canadá, que, para o efeito, considera que “This negative 

prison culture permeates the environment, impacting both staff and inmates, and can be seen as 

the backdrop to a host of prison problems ranging from poor staff morale to abuse of inmates 

and high ration of inmate violence” (National Institute of Corrections, Department of Justice, 

2003, citado por Wright, 2005: 24), não serão de desconsiderar os seus efeitos ao nível da praxis 

docente, sobretudo de professores com menor experiência em EnP. 

Referindo o exemplo de um docente com quatro anos de experiência numa instituição 

de segurança máxima, a quem é perguntado sobre as diferenças do ensino em meio prisional e 

do ensino no exterior, e tendo por base a sua experiência em EA, este não tem dúvidas em 

afirmar que “Although they may be twins, they’re not identical” (p. 24). 

Considera, a propósito, Wright que, tendo em conta que, no contexto prisional, os 

professores desenvolvem todo um capital de experiências e de competências difíceis de, alguma 

vez, serem alcançadas em escolas no exterior, distinguindo-se, por essa via, dos demais, e dada 

a especificidade da EnP no âmbito do sistema educativo, mormente no seio da EA, o seu 

reconhecimento no setor académico, mais do que necessário, é imprescindível, sobretudo como 

área de especialidade da educação a ser ofertada em programas de formação de instituições do 

ensino superior, o que, objetivamente, tarda a colocar em prática. 

Neste âmbito, e como constituintes de uma ‘cultura de ensino’ instilados por uma cultura 

prisional, identifica o autor alguns elementos, que concorrem para o processo de construção dos 

saberes dos professores: 

 

i. Utilizações do espaço – a arquitetura prisional promove uma alteração da conceção do 

espaço físico, tal como percecionado pelos docentes, sendo que, quando o espaço prisional 

surge ao olhar destes como representativo de um local de risco, de perigo e de controlo, 

sobre o qual é necessário estarem atentos, de modo a sinalizarem tais movimentos, considera 

o autor este passar a ter influência decisiva no seu modus operandi dentro da dinâmica 

prisional, podendo-se, a partir de então, considerar que os professores “have moved beyond 

the process of acculturation to assimilation where they lose their ways of thinking, feeling 

and acting associated with teaching” (idem); 

ii. Padrões de tempo – moldados pelas dinâmicas organizacionais do quotidiano prisional, o 

conceito de tempo no seu interior é inversamente proporcional ao considerado fora desta. 

Com efeito, todo um ritual mecanizado e institucionalizado sobressai a partir de uma 
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sequência operacional em que práticas como fecho e abertura de celas, rusgas,305 contos, 

visitas, refeições, etc., se sucedem por entre a rotina prisional diária. Ademais, a conceção 

de uma cronologia com significado a épocas e festividades do calendário emerge no 

epicentro prisional completamente alterada no seu sentido. A título de exemplo surge como 

referência a época natalícia, tal como representativa de um tempo de alegria para a maioria 

da população no exterior, o mesmo não sucedendo no seu interior, onde é encarada por 

“teachers and prisoners as a period of prisoner loneliness and pain.” (p. 25); 

iii. Relações entre professores – tal como nas escolas do exterior, em que se assiste a um 

processo de diálogo, de partilha e de negociação de significados entre professores e restantes 

membros da comunidade educativa, no interior de uma prisão tal processa-se com demais 

colegas de profissão através da incorporação e, de certa forma, da reprodução de uma cultura 

da escola prisional. Nesta os docentes aprendem a manter uma certa distância com os seus 

alunos, pois estes, antes de o serem, são reclusos. À luz deste entendimento, os professores 

mais experientes fazem questão de acompanhar de perto os seus colegas de profissão, em 

termos de aconselhamento e de orientação, de modo a que a sua atuação não colida com as 

normas e regulamentos prisionais e para que todos, no fundo, contribuam para o (bom) 

funcionamento da própria orgânica prisional. 

 

Partindo deste enquadramento compreende Wright a existência de um ‘choque cultural’ 

sentido pelos docentes em contexto prisional, designadamente os com menor experiência, como 

reflexo de uma colisão entre as culturas de ensino escolar (de origem) e prisional (de destino), 

avançando, para o efeito, com uma explicação sobre tal processo de aculturação, que, em sua 

opinião, se desenvolve por entre cinco estádios. 

Contudo, e pese embora reconhecer que os estádios, que os professores percorrem, são 

tudo menos lineares, pois não tomam em linha de conta uma série de características, 

nomeadamente a personalidade de cada um, experiência ou a diversidade de prisões e regimes 

de internamento existentes, considera, mesmo assim, serem estes o reflexo das diferentes fases 

emocionais por que perpassam os professores, bem como das suas reações a estas. Atentemos, 

por isso, na sua representação: 

 

                                                           
305 Segundo Dias (2008) “As rusgas caracterizam-se por revistas surpresa a todas as celas, normalmente planeadas em sigilo pela área de 

segurança, não estando sujeitas a períodos sistemáticos para a sua realização e podendo ter a montante ocorrências desestabilizadoras no próprio 
estabelecimento. Estas revistas paralisam todas as actividades da unidade, uma vez que os detidos devem permanecer trancados nas celas 

enquanto ela decorre.” (pp. 119-120). 
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(Estádio 1) O Professor como ‘Turista’ – extasiado com tudo o que de novo vai observando 

num ambiente e numa cultura distintas, nesta fase o professor imerge no desconhecido onde 

tudo é diferente e, por isso, lhe provoca um constante estado de excitação. Sendo alguém que 

está de passagem, estes docentes não se conseguem libertar da sua cultura profissional de 

origem e de tal maneira se sentem ainda “so close to their home culture, they cannot appreciate 

their host environment.” (idem); 

 

(Estádio 2) Desintegração e Diferença: o professor como exile ou marginal – nesta segunda 

fase do processo de aculturação, o professor capturado entre as culturas de ensino e prisional, 

começa por revelar uma certa insegurança relativamente a ambas, reagindo com sinais de 

alienação ou mesmo de hostilidade, sobretudo relativamente à cultura prisional. Com efeito, 

não será de estranhar que “They find the behaviors of others in the host culture unusual and 

unpredictable and begin to dislike the culture. Anxiety, anger, and withdrawal are typical 

reactions. Here the teacher may adopt the professional identity and state of mind of the exile.” 

(p. 27); 

 

(Estádio 3) Reintegração: o professor como estranho – nesta fase o docente procura 

compreender as diferenças da cultura prisional e aprender com estas. Numa tentativa de 

reintegração num universo, originalmente, diferente do seu “Teachers who experience the 

differences between home and host worlds less chronically than the exile can be described as 

strangers” (p. 29). Com efeito, o professor como um estranho pretende permanecer e marcar a 

sua posição, todavia, e ainda num estado ambivalente, é visto como alguém que, vindo de fora, 

não pertence, ainda, àquele mundo; 

 

(Estádio 4) Ajustamento Gradual: o professor como colono – à medida que se vai sentindo mais 

à vontade, o professor, nesta fase, vai aceitando a cultura prisional com maior naturalidade, 

passando a assumir um maior compromisso para com as suas mais diversas manifestações 

“progressively converting the past into traces that are felt in the present, and erasing attributes 

from the home culture that inhibit his or her integration in the new culture” (p. 30). A título de 

exemplo, refira-se o caso de uma docente que revelou, na pesquisa conduzida por Wright, não 

ter de corrigir trabalhos dos seus alunos depois das aulas, tal como estava habituada em escolas 

do exterior, uma vez que, por motivos de proteção da identidade dos mesmos, não era autorizada 

a saída destes (trabalhos) da prisão; como procedimentos igualmente diferentes do habitual, um 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

339 

outro docente menciona a não existência de atividades extracurriculares, de horário de 

atendimento aos encarregados de educação, bem como de visitas domiciliárias, neste caso, 

como vantagens da sua atividade na prisão. De igual modo, e contrariamente a uma prática, 

também, usual em escolas no exterior, não é bem vista, a permanência, para além do horário 

escolar (mesmo que operacionalmente possível), do professor com qualquer aluno na sala de 

aula, pois tal levanta, de imediato, suspeitas; 

 

(Estádio 5) Interdependência recíproca: o professor como tradutor – os professores possuem 

já uma clara compreensão do inter-relacionamento existente entre as culturas escolar e 

prisional, assumindo, nesta fase, um papel de tradução ou de mediação das suas representações. 

Com efeito, “Teachers make enormous efforts to pull the outside (the community, its norms, 

and practices) into the school so that it becomes more like an outside than an inside.” (p. 31). 

Por conseguinte, ao serem capazes de aceitar a cultura prisional e introduzir-lhe elementos da 

sua (cultura) de origem, torna-se possível posicionarem-se num novo estado, estado esse 

designado por Wright de ‘biculturalismo’. Refere, no entanto, este autor ser tal condição 

somente possível para os docentes que “adjust well to prison life are able to make sense of their 

multicultural environments and (…) translate them for their students.” (p. 32). 

 

2.1.12. Nahmad-Williams e a EnP – a mal-amada da Educação de Adultos 

 

Na sua tese de doutoramento intitulada ‘The Cinderella Service’: Teaching in prisons 

and young offender institutions in England and Wales, apresentada à Universidade de Leicester, 

em 2011, a sua autora, Lindy Nahmad-Williams, num registo cáustico e com recurso à 

expressão “Cinderella Service”, remetendo-nos para uma jovem de um conto de fadas 

maltratada pela sua madrasta, objetiva, por um lado, conduzir o leitor para um estereótipo de 

insignificância (tal como a expressão é utilizada na língua inglesa)306 assim considerando a EnP, 

com estatuto pouco abonatório, mesmo, no seio da EA, designadamente do seu papel em 

programas de Further Education (FE), (Estudos Continuados), já para não referir no setor 

educativo de um modo geral, desconhecendo (ou desvalorizando mesmo) a sua importância no 

processo de reinserção social de reclusos. 

                                                           
306 Tal como nos dá conta a autora, «Cinderella Service» é uma expressão igualmente utilizada por Randle & Brady (1997), Huddleston & 

Unwin (2002), Gleeson, Davies & Wheeler (2005), Avis & Bathmaker (2007), Evans (2009), dirigida a programas de Further Education, 
principalmente devido à falta de interesse de decisores de políticas educativas, pesquisadores e educadores, quando comparado com a atenção 

conferida a escolas e universidades. 
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Por outro lado, a marginalização do trabalho efetuado pelos professores em contexto 

prisional pela própria classe profissional é, também, uma das análises a reter deste trabalho de 

Nahmad-Williams, no decurso do qual, e num plano mais alargado, sobressaem questões de 

relevo a uma dupla valência de ‘profissor’, matéria sobre a qual nos debruçamos já na primeira 

parte deste capítulo, e que, no caso em apreço de Inglaterra e País de Gales, recaem, sobretudo, 

no aumento de qualificações para o exercício da atividade docente no campo da EA, sem 

descurar as restantes vertentes e ciclos de instrução em que, concomitantemente, os 

profissionais do ensino clamam por um maior reconhecimento e legitimação social para a sua 

profissão. 

Com um trabalho empírico que assentou na auscultação de cinco instituições educativas, 

que providenciam programas de educação em prisões inglesas e galesas, professores que nestas 

lecionam e um inspetor do Office for Standards in Education (Ofsted),307 para além do recurso 

à observação de aulas, constatou, tal como veremos, que, não obstante, a existência de várias 

questões que fogem ao controlo dos docentes nas prisões e que têm a ver com o seu regime de 

organização e funcionamento, podem muitas outras ser assumidas pela administração 

educativa, nomeadamente com esta a dever preocupar-se em melhor conhecer tais instituições; 

em ter uma visão dos reclusos como aprendentes; em atentar no espírito de missão evidenciado 

pelos docentes que aqui lecionam, na maior parte das vezes entregues a si próprios; em atender 

ao desenvolvimento de práticas criativas e colaborativas num contexto único, tal como o 

prisional. Em suma, e tal como defendem Costelloe e Warner (2003), citados por Nahmad-

Williams (2011), “It is no longer good enough to suggest that prison education is just adult 

education in a different setting. While the principles must mirror best practice on the outside, 

its rationale must be appraised within the prison context” (p. 177). 

Retomando uma ideia defendida por Wright (2005) de que a maior parte dos professores 

começa por ensinar nas prisões, não por vontade própria, mas por um acaso da sua vida 

profissional, refere Nahmad-Williams que estes acabam lecionando programas de Further 

Education destinados a indivíduos que abandonaram a escola numa etapa precoce das suas 

vidas e que aqui pretendem retomar os seus estudos. 

Todavia, até ao final do século passado, e ao contrário do que sucedia no ensino regular, 

os professores de FE não necessitavam de possuir uma habilitação superior para o ensino. 

Assistia-se, não somente nas prisões como também fora destas, a educadores que detinham uma 

                                                           
307 O equivalente britânico à Inspeção-Geral da Educação e Ciência em Portugal, um organismo independente do Governo que afere dos padrões 
de qualidade de ensino das escolas, nomeadamente produzindo relatórios anuais sobre as condições pedagógicas, bem como da didática 

específica das diversas disciplinas que compõem o currículo, este último a cargo do ‘Department for Education’. 
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qualificação numa determinada área profissional exercendo a atividade docente em regime 

part-time e em acumulação com outra profissão. 

No entanto, com o estabelecimento de uma entidade como o Further Education National 

Training Organisation, em 1998, viria a ser criado no ano seguinte (1999) um quadro de 

competências profissionais para os professores nesta modalidade de ensino (Standards for 

teaching and supporting learning in further education in England and Wales), fazendo com 

que, a partir de setembro de 2001, passasse a ser obrigatório, para os novos professores de FE, 

a posse de uma habilitação profissional para a docência, tendo por base um conjunto de 

orientações propostas por esta instituição (funções atualmente desempenhadas pela Education 

and Training Foundation).  

Em 2002 seria criado o Institute for Learning,308 tornando-se este no, então, organismo 

oficialmente reconhecido para os professores de FE. Ademais, há ainda que somar os constantes 

relatórios produzidos pelo Ofsted que criticavam os programas de formação para estes 

professores, quando comparados com os destinados a docentes do ensino regular. 

Em 2007, novas competências profissionais passaram a ser exigidas aos professores de 

FE, designadamente a obrigatoriedade de conclusão de um programa denominado Preparing 

to Teach in the Lifelong Learning Sector, respetiva certificação e registo no Institute for 

Learning. Mais refere a autora que os professores que se encontravam no ativo antes de 2001, 

não necessitavam de obter tais qualificações, não obstante serem encorajados a tal. Contudo, e 

independentemente da sua entrada em funções, os docentes a tempo inteiro seriam obrigados a 

completar um mínimo de 30h/ano de formação contínua, sendo esta pro rata para os que 

exercessem esta atividade em part-time.  

Citando Rammell (2006), sublinha que um dos principais objetivos para a aquisição de 

novas competências profissionais, por parte de professores de FE, residia numa clara intenção 

de aumentar a profissionalização da classe. Trazendo, de igual modo, Lea (2003) a esta 

discussão, refere a oposição deste autor ao entendimento de que ‘profissionalização’ e 

‘profissionalismo’ têm o mesmo significado, nomeadamente pelo primeiro a ater-se a uma 

definição de estatuto profissional através da sua filiação em organizações profissionais (tais 

como o Institute for Learning) e o segundo mais focado num constructo de desenvolvimento 

profissional potenciador de “critical exploration of the professional value base within the 

sector” (Lea, 2003, citado por Nahmad-Williams, 2011: 48). 

                                                           
308 Cessaria funções em 31.10.2014, sendo os seus ativos transferidos para a Education and Training Foundation. 
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Compartilhando tal conceção, defende a autora que ‘profissionalismo’ deve, ainda, ser 

relacionado com a forma como o corpus docente é percecionado e valorizado pelos demais, não 

deixando, contudo, de chamar a atenção para a realidade prisional e para o facto de que 

“Educators in prisons are marginalised by their own profession.” (p. 48). Sobre esta matéria 

revela-nos, ainda, a enorme preocupação relativamente à insegurança de emprego e baixos 

salários destes profissionais, tal como patente num relatório divulgado pela BBC News 

Website, citado por Sellgren (2006), no qual a National Association for Teachers in Further and 

Higher Education referindo-se a fenómenos de constante rotatividade de professores em meio 

carcerário, refere estar em causa um dos principais requisitos de obtenção de sucesso da EnP, 

nomeadamente o princípio da ‘estabilidade das equipas’. 

Mais é transmitido neste relatório que muitos docentes são contratados em regime part-

time perdendo, desta forma, oportunidades de formação e, por conseguinte, de desenvolvimento 

profissional, para além de auferirem menos que demais colegas, desempenhando iguais funções 

em FE Colleges, bem como menor período de férias. Sobre esta problemática revela-nos a 

autora “one key difference is that staff in prisons do not have school and college holidays due 

to prison education being available 50 weeks a year (…) many education staff in prisons are 

part-time, hourly paid and on fixed term contracts” (pp. 170-171). 

Destarte, não é de estranhar que a própria National Association for Teachers in Further 

and Higher Education considere o ensino nas prisões como o ‘parente pobre’ de programas de 

FE, para além dos docentes nas prisões serem alvo de um, ainda, parco reconhecimento, não 

somente por parte da sociedade em geral, mas, sobretudo e incompreensivelmente, no seio da 

sua própria classe profissional, surgindo a EnP com um tratamento, em tudo, similar ao da 

heroína do conto de fadas, que serve de título a este trabalho de Nahmad-Williams. 

Um outro aspeto a merecer críticas por parte da autora, prende-se com a, praticamente, 

inexistente formação de docentes para o contexto prisional, recaindo as exceções no Strode 

College (situado no condado de Devon – sudoeste de Inglaterra), em parceria com a 

Universidade de Plymouth, através da oferta de um módulo especializado e acreditado para o 

trabalho de professores com delinquentes presos ou com a comunidade (Nahmad-Williams, 

2011, citando Bayliss, 2006).309 

                                                           
309 Sobre esta matéria, menciona, ainda, Nahmad-Williams (2011), a Universidade de Lancaster, através da oferta de um módulo sobre 

perspetivas sobre literacia e aprendizagem no setor de justiça criminal como parte de um programa de pós-graduação em Literacia, Matemática 

e ‘English for Speakers of Other Languages’ (ESOL), pese embora o enfoque desta formação incidir, sobretudo, na Literacia e não em questões 
mais amplas relacionadas com o ensino nas prisões. 
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A este respeito, refere enquadrar-se tal formação ao nível de uma unidade curricular de 

um programa de mestrado, na qual se inscrevem temáticas como história, natureza e papel da 

educação nas prisões, conjuntamente com conceções de currículo; profissionalismo docente; 

responsabilidades e necessidades dos alunos. Contudo insuficiente, tal como sublinha a autora, 

a formação adicional em contexto é necessária e, por isso, “One way of bringing some 

consistency to the training is to offer additional training and education specifically on teaching 

in prisons for those who choose to work in this context” (p. 167). 

Comungando desta linha de pensamento, atentemos como a autora nos apresenta alguns 

elementos-chave da orgânica prisional, os quais, em sua opinião, fugindo, muitas vezes, ao 

controlo dos professores, detêm influência decisiva no processo educativo, pois, constituindo-

se como intrínsecos ao contexto, a sua relação com o trabalho docente serve, igualmente, como 

ponto de partida para o estabelecimento de uma comparação com a educação fora do cárcere. 

 

i. Uma visão da educação – o modelo de organização da escola surge pouco adequado às 

necessidades dos alunos, mais ainda quando, aos seus olhos, uma ligação demasiado formal, 

exclusiva e classista entre esta e a educação é suficientemente dissuasora. Num documento 

citado, The All-Party Parliamentary Report, datado de 2004, é feita referência ao facto de 

delinquentes situados entre os 18-20 anos serem os que menos escolhiam a escola na prisão. 

Uma das razões, por estes apontadas, prendia-se com o facto de as memórias de infância e 

juventude, relativamente aos insucessos nesta registados, serem ainda bem patentes, para 

além de considerarem a sua presença na prisão, por si só, punição mais que suficiente. Por 

conseguinte, e na opinião da autora, para contornar esta situação, “The learning culture in 

prisons clearly needs to take account of the previous educational experiences of offenders 

and the social and cultural factors involved, and use this knowledge to attract participation.” 

(p. 67); 

ii. Educação vs trabalho – com um histórico de baixas condições socioeconómicas, a sua 

decisão em termos de escolha de atividades remuneradas na prisão (faxina, biblioteca, 

cantina, atividades agrícolas, artesanato, carpintaria, jardinagem, etc.), pese embora a 

tentativa de se equiparar a educação ao trabalho nesta matéria, recai quase sempre na última, 

porquanto a possibilidade de muitas das atividades laborais poderem ser realizadas no 

exterior, ao ar livre a tal os induz. Por outro lado, as próprias instituições prisionais, segundo 

a autora, valorizam mais o trabalho do que a educação, dada a geração de maiores receitas, 

inclusive para si próprias; 
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iii. Atitude dos guardas prisionais – segundo o ponto de vista dos reclusos, tal como constante 

no The All-Party Parliamentary Report (2004), os guardas prisionais consideravam a escola 

como uma prioridade menor do sistema prisional. De igual modo, também Braggins e 

Talbot (2003), citados por Nahmad-Williams, mencionam que muitos reclusos revelam que 

os guardas evidenciam um posicionamento claramente negativo sobre as atividades 

educativas, ao ponto de as sabotarem propositadamente, como por exemplo “being late or 

slow to escort them to classes.” (p. 68). Contudo, tal poderá não ser uma falha a atribuir a 

estes, pois, muitas das vezes, a falta de efetivos ou um mau planeamento da instituição, 

estarão na causa de tais disfunções do sistema. Mesmo assim, assinalam Wilson e Reuss 

(2000), também referenciados, que uma quantidade estimável de guardas continua, ainda, a 

percecionar a EnP como uma ameaça [dois séculos passaram desde Walnut Street Jail 

(1789) e o mesmo sentimento persiste], sendo, por isso, necessário um maior investimento 

em programas de formação, de modo a “encourage a more positive attitude amongst prison 

officers towards the role that education has to play in prisons.” (Select Committee, 2005, 

citado por Nahmad-Williams, 2011: 69). Porém, e em sentido contrário, o sentimento de 

que gostariam de ter um papel mais efetivo em termos de EnP, não obstante reconhecerem 

não reunir competências suficientes para o efeito, assume-se como caracterizador do 

posicionamento de um número bastante considerável destes efetivos; 

iv. Horário das atividades letivas – a sua coincidência com outras atividades, que, por norma, 

são sempre bem recebidas na prisão, como por exemplo atividades de ginásio (combate ao 

sedentarismo inerente), significa a sua ausência ou, até mesmo, o abandono da frequência 

da escola. No mesmo sentido muitos reclusos gostariam de estudar em regime part-time, de 

modo a ser-lhes possível conciliar com o trabalho. A este respeito uma proposta legislativa 

(Green Paper)310 sugeria que deveria existir maior flexibilidade no quotidiano prisional, em 

termos de oferta educativa, nomeadamente passagem do horário escolar diurno para pós-

laboral, de modo a não colidir com outras ocupações, e uma maior envolvência da educação 

noutras atividades, como por exemplo “learning numeracy skills in the gym or kitchen.” (p. 

69). A este respeito, e apoiando-se em Bayliss (2003), que sugere a interconexão da 

educação com demais programas na prisão, defende, também, a autora um diferente modelo 

de formação para o epicentro prisional, assente num conceito de aprendizagem situativa e 

                                                           
310 Segundo o BussinessDictionary.com “[Green Paper is a] First-draft document on a specific policy area circulated among interested 

parties who are invited to join in a process of consultation and debate. The objective of a green paper is to arrive at a general consensus before 
drafting the official policy document, the white paper.” Disponível em: <http://www.businessdictionary.com/definition/green-

paper.html#ixzz4FR9oTHot> [acesso em: 25 jul. 2016]. 

http://www.businessdictionary.com/definition/green-paper.html#ixzz4FR9oTHot
http://www.businessdictionary.com/definition/green-paper.html#ixzz4FR9oTHot
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desenvolvido em torno de «comunidades de prática», na linha do proposto por Lave e 

Wenger (1991), incluindo-se neste práticas e saberes dos seus participantes, contando, para 

além da colaboração ativa da população reclusa, com o contributo e orientação dos 

professores, que serviriam de elemento-chave a uma dinâmica de sucesso, pois saberiam de 

antemão que a “Education in a relevant and real context might motivate more reluctant 

learners and provide them with transferable skills.” (p. 70); 

v. Relação professor/aluno – sabendo de antemão que, numa prisão, questões de segurança 

prevalecem sobre todas as demais, nomeadamente de educação, também os professores 

terão de ter estas em mente aquando do exercício da sua profissão num tal ambiente. Por 

conseguinte, a reserva sobre assuntos privados e/ou familiares devem imperar nas relações 

professor-aluno, pois “This is very different from most other teaching contexts where 

teachers often share anecdotes about their lives to help to build positive relationships with 

their students. In prisons this could pose a security risk and is therefore not acceptable.” (p. 

181). De igual modo, tentativas de reclusos de manipulação de professores devem ser tidas 

em conta por estes últimos, pois num esforço de ganharem a confiança dos alunos, os 

docentes poderão, inadvertidamente, expor-se a um tal risco. Nas palavras de um professor, 

auscultado por Nahmad-Williams, uma relação de confiança, mas sobretudo de 

responsabilidade face à realidade concreta da prisão, deve ser conquistada em contexto de 

sala de aula, devendo a máxima: “We trust them unless they show they can’t be trusted” (p. 

183) assumir-se como suficientemente elucidativa do posicionamento docente nesta 

matéria. Não diferindo muito da realidade de muitas salas de aula em escolas do exterior, a 

diferença numa prisão é que tal “is expected, planned for and there are prison officers 

available at all times to deal with the problem.” (p. 184); 

vi. Organização do próprio sistema – questões internas de funcionamento e administração do 

sistema prisional podem causar alguns problemas, em termos de desenvolvimento das 

atividades escolares. Destas ressaltam-se transferências de presos entre EPs, sobretudo 

provocadas por situações de sobrelotação, de segurança, de falta de efetivos, doença, etc., o 

que coloca sérios problemas à frequência, bem como conclusão dos seus estudos se, 

porventura, o EP de destino não tiver em funcionamento igual oferta educativa. Por 

conseguinte, a movimentação de presos, a ser feita, devê-lo-á ser, desejadamente, após estes 

terem finalizado os programas de ensino que se encontram a frequentar. O problema da 

assiduidade às aulas dentro da própria instituição é também elucidativo da influência da 

orgânica prisional na educação. Revistas às celas, idas ao médico, visitas de familiares, 
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reuniões com o advogado, ou com algum elemento do corpo da guarda prisional, sessões de 

aconselhamento com o capelão da prisão, idas a tribunal, etc., são situações, normalmente, 

causadoras de alguns contratempos aos professores em termos de planificação das suas 

aulas, tal como se pode verificar pelo exemplo seguinte: “If a teacher is unsure of numbers 

then planning for group activities could be compromised and future sessions would need to 

take account of the prisoners who missed the input and tasks.” (p. 187). Por outro lado, a 

impossibilidade de permanência na sala de aula (após o término desta), para melhor 

clarificação dos conteúdos lecionados ou para orientação relativamente aos TPC (trabalhos 

para cela); bem como, a proibição do uso das TIC (dentro e fora do horário escolar) no 

auxílio ao estudo e à realização de tarefas escolares; para participação em fóruns de 

discussão; contacto com os professores para esclarecimento de dúvidas, nomeadamente via 

e-mail; colocam estes alunos numa situação de clara desvantagem, quando comparados com 

demais (alunos) extramuros, em iguais programas de educação, podendo contribuir para 

problemas de reinserção, nomeadamente no mercado de trabalho – “The lack of Internet 

access in prisons not only restricts a prisoner’s access to educational opportunities within 

prison but also restricts the prisoner from learning Internet skills which would enhance 

employment opportunities on release from prison.” (p. 197); 

vii. Recursos educativos – uma das principais diferenças entre a educação nas prisões e a 

educação fora destas prende-se com a utilização dos materiais. Tal como vimos, também 

aqui imperam motivos de segurança a ditarem que o, aparentemente, mais inofensivo objeto 

pode oferecer um potencial risco. Desde as já citadas TIC, ao Blue Tac (utilizado para fixar 

posters, imagens, papéis, na parede), que na prisão pode ter uma utilização extra (molde de 

fechaduras); materiais magnéticos; baterias; tesouras; perfume (álcool); sprays; 

computadores antigos e sistemas operativos desatualizados (somente com autorização 

superior podem ser revistos); apresentações PowerPoint, a terem de ser enviadas à 

instituição prisional, com semanas de antecedência para verificação e upload no próprio 

sistema (o que invalida alterações de última hora); por fim, materiais pedagógicos que, pese 

embora disponíveis, se revelam, na maior parte das vezes, não somente insuficientes, como 

desfasados do contexto, necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos, procedendo, 

por isso, os próprios professores à elaboração de materiais próprios. 

 

Chegados ao final do presente capítulo, e não tendo sido nossa intenção reunir a 

totalidade das produções bibliográficas que, na área da profissão docente, mormente em 
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contexto prisional, vêm sendo apresentadas, do conjunto de potencialidades e constrangimentos 

que um tal tema, por si só, encerra, leva-nos a direcionar a nossa análise para o ponto de vista 

da educação nas prisões e de como o docente no exercício das suas funções, num ambiente 

diferente do de uma escola no exterior, vai concebendo o seu trabalho, muitas das vezes, 

extravasando a própria atividade letiva, e em seu torno construindo um ideário da profissão, 

alicerçado num conjunto de características específicas e de saberes próprios que o identificam 

como tal. 

Do choque cultural enfrentado na sua inserção e adaptação ao contexto, à inexistência 

de formação adequada recebida para o mesmo, da necessidade de reconhecimento do seu 

trabalho e de valorização socioprofissional, concebendo a escola como local privilegiado de 

produção de saberes e aos professores, que nestas operam, como seus principais construtores, 

trazem-nos à mente a visão declarada de Mota, Prado e Pina (2008), quando, causticamente, 

referem que «da universidade não se consegue ver a escola». Tentados a levar o seu rigor à letra 

e a descer, um pouco mais, na escala da pirâmide social de produção e legitimação do 

conhecimento (Loureiro, 2006; Caria 2014), situamo-nos nas profundezas do cárcere, para aí 

declararmos que, de igual modo, «da escola, também, não se consegue ver a escola da prisão». 

Com efeito, por entre a orgânica prisional se movimentam os professores num espaço 

de tensão entre as áreas de ‘Educação e Segurança’, procurando distanciar-se de uma cultura 

reprodutora de um modelo educacional, cultural e social vigente, parcialmente suplantada pelo 

espírito de missão e de sacrifício que evidenciam no exercício da sua profissão. Deste modo, e 

encarando a prisão como um espaço singular de desenvolvimento profissional, somos 

confrontados com a problemática educativa «intra e extramuros» e da necessidade de adaptação 

da EA, tendo por base a idiossincrasia do contexto e público-alvo, em práticas de EnP, visando 

a apreensão do indivíduo recluído na sua realidade ontológica, perseguindo, sobretudo, uma 

finalidade primacial de reinserção na sociedade e mercado de trabalho. 

Como tivemos oportunidade de verificar, nas escolas situadas nas prisões, debatem-se 

estes profissionais e reclusos-alunos com desafios exigentes, tal como inerentes a um ambiente 

objetivamente regulado por ditames de segurança, entre os quais, surge a educação, por norma, 

ocupando o final da lista de prioridades. Na verdade, marcada por uma dinâmica própria, a 

realidade prisional vai, paulatinamente, moldando os seus constituintes em seu torno, sendo 

que, com um historial de fracasso escolar e de dificuldades de aprendizagem, apresentam-se 

muitos reclusos perante o professor evidenciando uma reduzida autoestima e fracos índices 

motivacionais para o estudo, entrando e saindo de programas de educação ao sabor de medidas 
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de segurança dos EPs, transferências para outras unidades, doença, aceitação de um trabalho, 

liberdade condicional, entre demais motivos. 

Quanto aos docentes, recorrendo à sua capacidade de envolvência, de criação e de 

adaptação – um must para qualquer professor, mormente para o que exerce a sua atividade numa 

prisão –, reverter tradicionais padrões de baixo desempenho escolar e conseguir motivar, 

encontrando formas de chamar ao processo, indivíduos há muito desavindos com o fenómeno 

educativo, com uma instrução assente em parcos recursos, mas, simultaneamente, de valor 

acrescido para quem, num lugar de desesperança, se agarra ao seu significado, 

independentemente dos motivos que os assistam – quer para obtenção de um regime mais 

favorável de cumprimento da pena, quer como terapia para ajudar a melhor passar o tempo, 

quer como refúgio a situações de risco nas celas e demais espaços da prisão, quer como local 

privilegiado de resgate de uma cidadania perdida –, não se afigura tarefa fácil de cumprir. 
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Introdução 

 

A natureza da pesquisa educacional, tal como alicerçada num corpo organizado e 

profissional de abordagens investigacionais, é tudo menos caracterizável pela sua simplicidade 

na descoberta dos factos, mas pelos objetivos que persegue, visando a apreensão de uma 

realidade multifacetada de fenómenos que se entrecruzam por entre o espaço educativo. De 

facto, a tónica na irresolubilidade dos conflitos epistemológicos, tendo por base os fenómenos 

de onde emergem, tem contribuído para que diferentes investigadores empreendam os mais 

diversos caminhos, de modo a colocarem em prática os mais assertivos instrumentos e 

metodologias, tentando, mais fielmente, corresponder com os propósitos das suas pesquisas. 

Desta forma, e não obstante os esforços envidados no sentido de controlar possíveis 

erros ou enviesamentos nos resultados obtidos, tal como resultantes de uma condição da ação 

humana e, por isso, longe da perfeição absoluta, desempenha a investigação na área do ensino 

um papel de relevo para o desenvolvimento de práticas educativas no terreno, em virtude da 

produção de novo conhecimento que destas provém, assentando a sua perspetiva de análise 

sobre o objeto de estudo em três importantes paradigmas,311 relativamente aos quais nos 

permitimos aqui uma primeira referência: positivista, interpretativo e crítico (Coutinho, 2006). 

Concentrando-nos, por ora, na estruturação do presente capítulo, e tendo em conta que 

a presente investigação assenta num objetivo de procurar resposta(s) para a problemática que a 

despoletou, nomeadamente de «aferir da existência de um saber profissional docente específico 

construído em contexto prisional a cargo dos docentes participantes neste estudo», numa 

primeira instância, consistindo a sua finalidade última em contribuir para a produção de 

conhecimento sobre a (desafiante) realidade do ensino em ambiente carcerário, somos a referir 

que, em modo equitativo, dividiremos este em três partes. 

Com efeito, a primeira dedicá-la-emos às opções metodológicas, com influência na 

escolha do paradigma de investigação, em que nos suportamos para a análise da temática em 

discussão, do seu design no terreno e da eleição de técnicas/instrumentos de coleta de dados 

recorrendo, para o efeito, à análise do material documental, à entrevista e à observação 

participante. Deste modo, somos a intrincar a nossa análise pelos atributos paradigmáticos que 

                                                           
311 Ao conceito de paradigma refere-se o norte-americano Thomas Kuhn (1962, 1970), citado por Gomes (2004), como um conjunto de 
“realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (p. 165). Não obstante a defesa do seu caráter temporal, refém de um princípio de transitoriedade 

do conhecimento e, por isso, em constante processo de renovação, segundo Sarmento (2011), tal aceção tem-lhe valido críticas várias por parte 
da comunidade científica. No entanto, não deixa de nos advertir Kuhn ([1962], 1977), citado por Sarmento (2011), que “rejeitar um paradigma 

sem o substituir por outro paradigma é rejeitar a própria ciência” (p. 8). 



Capítulo IV                         Opções Metodológicas 

 

 

 

352 

se movimentam em torno das ciências sociais, conferindo a sua discussão interessantes pontos 

de reflexão para o trabalho a encetar. 

Destarte, da dialética entre investigação e produção de conhecimento começaremos por 

nos debruçar sobre o paradigma positivista (de natureza quantitativo) e da primazia conferida a 

um raciocínio lógico-dedutivo de cariz objetivo, decorrente da associação de várias correntes 

de pensamento, oriundas, sobretudo, do séc. XVIII, na génese do que se concebe, 

hodiernamente, como Idade Contemporânea – período caracterizado por profundas 

transformações a nível social, político, económico, cultural, intelectual, destacando-se, entre 

estas, o movimento iluminista, a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução 

Francesa, a Revolução Industrial (Mira e Ramos, 2013). 

Na verdade, e no que à matéria carcerária concerne, não serão aqui despiciendas, 

referências à difusão dos ideais humanitários no tratamento prisional, patentes na progressiva 

abolição de um regime cruelmente arbitrário, nomeadamente por entre as sociedades ocidentais, 

tal como assente num espírito de vingança retributiva, e na sua substituição pela privação da 

liberdade (cf. capítulo I), sendo que, e no que tange a temática da EnP (a que importa ao presente 

trabalho), pelo início de práticas consolidadas no terreno, primeiramente nos EUA, 

disseminando-se, depois, pelo velho continente (cf. capítulo II). 

Com origem no século seguinte (XIX) assistiremos a como um deslocamento do olhar 

do investigador para o processo indutivo da pesquisa, valorizando este como construtor do 

conhecimento, permitir-lhe á um posicionamento não incursivo pela teoria previamente 

elaborada e pronta para ser testada/comprovada pela empiria (Bogdan e Biklen, 1994). Na 

verdade, com base num paradigma interpretativo (de natureza qualitativo), tal como assumido 

pelo condutor da investigação, veremos como o contexto, os seus participantes e uma intrínseca 

componente hermenêutica, determinarão a apreensão da realidade fenomenológica, 

substituindo, no mesmo diapasão, estatuídos positivistas, como ‘explicação, previsão e 

controlo’, por um enfoque interpretativo de ‘compreensão, significado e ação’ (Coutinho, 

2004). 

Por fim, os ideais marxistas trarão até nós o paradigma crítico com que se debaterá a 

nossa discussão. Embasado em desígnios de emancipação e transformação sociais, 

testemunharemos como a sua posição se constitui na oposição a previsões, quantificações ou 

generalizações positivistas, por via da rejeição da possibilidade de um conhecimento objetivo, 

por um lado, ou na excessiva subjetividade e centralidade interpretativas, assentes numa visão 

holística do contexto e na sua apreensão indutiva por parte do investigador, por outro. 
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Explicitamente transportando consigo a ideologia para a «arena do debate», para além do 

recurso a uma autorreflexão crítica nos processos de conhecimento (implicando o docente nos 

mesmos), atentaremos como uma visão de transformação na estrutura das relações sociais, se 

sobrepõe a uma descrição e compreensão do fenómeno a estudar (orientação interpretativa) ou, 

mesmo, a uma quantificação ou generalizabilidade resultadística (orientação positivista), 

(Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992). 

A segunda parte deste capítulo será dedicada à apresentação do objeto empírico da 

presente tese, nomeadamente, num primeiro momento, por via de uma caracterização a efetuar 

ao locus da nossa investigação – o Estabelecimento Prisional de Bragança –, a permitir-nos, de 

seguida, uma apresentação ao trabalho desenvolvido pela Equipa Pedagógica, tomando como 

referência temporal o ano letivo de 2007/08. Procederemos, assim, por um espaço reservado ao 

trabalho dos docentes no EP, iniciando a sua descrição com a nossa chegada a esta instituição, 

que, em igual período e pela primeira vez, viu introduzidos os cursos EFA. 

Por entre recortes historiográficos inscrevendo o processo tendente à sua criação e 

acompanhando a sua evolução diacrónica, aduzir-lhe-emos uma apresentação dos tempos 

atuais, simultaneamente dando conta do cenário com que fomos confrontados no seu epicentro 

(prisional), pintado pelas suas idiossincrasias, desafios, dificuldades, mas também pelas 

potencialidades que o mesmo representou para um crescimento pessoal/profissional, 

nomeadamente quando num determinado momento do nosso percurso, nos vimos confrontados 

com uma realidade nova, para a qual não detínhamos preparação adequada (enfim, quantos ao 

nos lerem pensarão o mesmo). 

Contudo, acrescentar incertezas a um ambiente destas repleto, para além de 

contraproducente a uma etapa, que se desejava, de preparação destes internos para o regresso à 

sociedade, em nada contribuiria para o exercício de uma função de orientação e de facilitação 

no acesso ao conhecimento. Paradoxalmente, e perante um tal cenário, ‘orientação’ era algo de 

que todos necessitávamos. 

Continuando, cientes dos desafios a enfrentar, intentaremos retratar como esta equipa 

de professores, em que nos incluímos, procurou fazer parte da solução, nomeadamente através 

da organização de jornadas de reflexão, convidando ao EP múltiplos atores (académicos, 

especialistas nas mais diversas áreas profissionais, membros da sociedade civil, entidades 

públicas e privadas, entre outros), de modo a connosco serem partilhados conhecimentos, 

experiências, saberes, que nos permitissem acorrer às diversas situações, com que nos 

deparávamos no terreno. 
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De Ciclos de Conferências, tal como os intitulámos, presenciaremos como, 

paulatinamente, fomos palmilhando o nosso caminho, ano após ano, iniciando-se uma tal 

prática no ano letivo de 2007/08, com primazia para uma abordagem a programas de ensino e 

formação, dirigidos nomeadamente para cursos EFA (e sua concretização ao nível da EnP), não 

descurando o prosseguimento de estudos ao grau superior; continuando, no ano letivo seguinte 

(2008/09), com ênfase na problemática da ‘Educação para a Saúde’; e no ano de 2009/10, com 

particular atenção na ‘Qualificação para a Inserção’, sobretudo para o mercado de trabalho. 

Com passos curtos, mas seguros, que nos ajudassem na procura de (in)formação para as 

necessidades que íamos sentindo no terreno, era chegada a altura de saber se demais colegas 

noutros EPs experienciavam iguais dificuldades/reptos no seu trabalho; como os ultrapassavam; 

como os transformavam em oportunidades de reflexão e aprendizagem; mas, sobretudo, como 

assumiam um tal processo na composição de uma identidade pessoal e profissional próprias, 

mormente na construção de um saber profissional, que melhor caracterizasse ‘o ser, o saber e o 

fazer’ destes profissionais. Veremos, para o efeito, como a organização de um encontro nacional 

de professores em estabelecimentos prisionais, no ano letivo seguinte (2010/11), objetivou 

responder a este e outros desafios. 

Por fim, e após uma primeira aproximação à Equipa Pedagógica, em que, de igual modo, 

aproveitámos para apresentar o leitor à instituição prisional, antecipando a nossa inserção nesta, 

retomaremos na terceira, e última, secção deste capítulo, uma discussão metodológica, 

entretanto suspensa, para progressivamente irmos desenhando as ‘linhas mestras’ que 

conduzirão o presente estudo à sua etapa final. Com efeito, assinalando a sua emergência pela 

questão paradigmática, atentaremos como, por entre a etnografia prisional, perscrutará o nosso 

olhar pelos seus constituintes, tentando interpretar o trabalho por si realizado, tal como 

metodologicamente inferindo o nosso caso por entre as suas apreensões, em forma de 

significados e sentidos a este atribuídos. 

Todavia, do ocaso fenomenológico, idiossincrático e complexo da realidade humana, 

tal como encarcerada numa prisão (dada alguma produção bibliográfica existente), da sua 

apreensão não faremos caso, porquanto à nossa investigação interessam os seus protagonistas, 

os «missionários da educação», levando e confortando com a ‘palavra do ensino’ um lugar de 

desesperança, conduzindo à sua reabilitação. Last but not least, ao dedicar a esta unidade de 

análise o enfoque da nossa pesquisa, justificaremos o papel a assumir ao longo do seu decurso, 

sem descurar atinentes fatores de credibilidade. 
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1. Uma incursão pelo debate paradigmático 

 

1.1. Investigação e conhecimento – dilemas e problemas 

 

No que, ao domínio da pesquisa no campo educacional, diz respeito, iniciaremos a nossa 

análise por Gall, Gall e Borg (2003), atendo-nos, para o efeito, nos quatro tipos de 

conhecimento em educação que, segundo estes autores, têm pautado a sua evolução, 

nomeadamente: descrição (i), previsão (ii), progresso (iii), explicação (iv). Destarte, no atinente 

à (i) descrição diversos estudos têm-se concentrado no detalhe de fenómenos naturais ou sociais 

(forma, estrutura, atividade, mudança no tempo, relação com outros fenómenos). Dependendo 

a sua vertente expositiva dos instrumentos utilizados na mensuração e/ou na observação dos 

factos, uma, cada vez maior, produção de literatura nesta área tem contribuído para o aumento 

do conhecimento da comunidade científica, de decisores políticos e do público em geral sobre 

o dia a dia das escolas; (ii) no tocante à previsão, assenta esta na capacidade de se prever a 

ocorrência de um fenómeno num determinado tempo (no futuro), com base na informação 

disponível em um tempo anterior. Cite-se, a título de exemplo, “A student’s achievement in 

school can be predicted fairly accurately by an aptitude test administered a year or two earlier.” 

(p. 4). Segundo estes autores, diversos investigadores têm realizado vários estudos preditivos, 

de forma a adquirirem/desenvolverem conhecimento sobre os fatores que podem influenciar o 

(in)sucesso dos alunos na escola ou no mundo do trabalho, ou, inclusive, a possibilidade de 

enveredarem, mesmo, por uma conduta criminal; (iii) quanto ao progresso, o terceiro tipo de 

conhecimento proporcionado pela investigação, prende-se com a eficácia das intervenções, 

sendo que muitos trabalhos são conduzidos de forma a identificar estas ou, então, áreas que 

possam ser objeto de qualquer tipo de ação nesta matéria, como por exemplo, terapias com 

recurso a medicamentos (medicina), materiais de construção (engenharia), estratégias de 

marketing (gestão), bem como programas de ensino no campo da educação, nomeadamente 

“for improving students’ academic achievement” (p. 5); (iv) por fim, a explicação – de todos o 

mais importante, pois incorpora, em si, os restantes – considera-se que, se os investigadores são 

competentes na explicitação de um fenómeno social, a partir do momento em que conseguem 

descrever, prever e avaliar os seus efeitos, de igual modo o serão, também, na sua ação sobre o 

mesmo, podendo contribuir para a alteração dos seus resultados. 

Referem-se, também, estes autores à temática das realidades ‘objetiva’ e ‘construída’, a 

partir das quais os investigadores incidem as suas análises. Por exemplo, assumindo as 
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características do contexto social sob o ponto de vista da objetividade, independentemente dos 

que as criaram ou observam, declaram inclinarem-se vários estudos para uma perspetiva 

quantificada da sua apreensão, pois, livres de enviesamentos, os seus promotores podem 

recolher dados e apresentar a realidade tal como esta se lhes oferece. Com efeito, “The task of 

positivist scientific inquiry, then, is to make bias-free observations of the natural and social 

world «out there»” (p. 14), constituindo um tal tipo de observação, peça fundamental na 

formulação do seu conhecimento científico. 

Em contraste, defendem outros investigadores que o contexto social deve ser construído 

por todos aqueles que nele tomem parte (não somente o investigador, como também os 

participantes), consistindo a apreensão nas suas interpretações sobre uma tal realidade. Sob a 

forma de sentidos e significados atribuídos ao seu contacto com o contexto, contexto esse 

constituído por uma multiplicidade de fenómenos, nestes se incluindo as suas características 

distintivas, distintos se caracterizam entre si, de igual modo, os indivíduos que contribuem para 

a sua construção. Mencionam, por isso, Gall, Gall e Borg (2003) que 

 

(…) some researchers make explicit their constructivist role in scientific inquiry by writing research 

reports in which they play a key role alongside their research participants. They describe their personal 

experiences and reactions in the field, and how their approach to data collection affected the types of 

findings that resulted. (p. 17) 

 

Destarte, revelando-se uma estratégia objetiva de quantificação insuficiente ao estudo 

da realidade fenomenológica que pretendem analisar, buscam em demais procedimentos 

(penetrando já pelo campo da interpretatividade), alcançar um mesmo propósito final, por via 

da apreensão do objeto analítico, nomeadamente através de (i) um olhar ao seu contexto a partir 

das intervenções dos que neste participam (variável consoante a sua situatividade); (ii) 

considerando os princípios culturais e localizados (não controlados) na explicação das relações 

causais; (iii) aludindo ao seu envolvimento pessoal com os participantes, partilhando 

perspetivas e tomando em atenção as suas tomadas de posição; (iv) descrevendo as suas 

investigações recorrendo a descrições exaustivas, narrativas e comparações contínuas, de forma 

a melhor se compreenderem as situações observadas; (v) estudando as ações humanas em 

contextos naturais e os significados criados pelos indivíduos; (vi) procedendo a observações 

holísticas do contexto em que ocorre a ação social; (vii) concebendo dados verbais e pictóricos, 

de modo a melhor representarem o contexto social; (viii) privilegiando a indução analítica como 

instrumento de análise de dados; (ix) estudando casos e generalizando os seus resultados 

perscrutando por (casos) semelhantes; (x) por fim, preparando extensos relatórios explicativos, 
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refletindo as construções de dados dos investigadores, conscientes de que, a partir do que é 

reportado, os leitores formarão a sua própria opinião (Gall, Gall e Borg, 2003).312 

No seguimento desta discussão remetem-nos Almeida e Freire (2000) para a premissa 

de que falar de conhecimento científico é falar de ciência,313 alertando-nos, pois para o facto de 

“que nem todo o conhecimento que possuímos, e que diariamente utilizamos, se pode incluir 

dentro da classificação de conhecimento científico” (p. 19). Contudo, e não menos verdade, 

enquanto profissionais, as decisões melhor ponderadas far-se-ão tão mais validadas, quanto 

melhor respaldadas por um conhecimento científico que lhe subjaz.314 

No seguimento da opinião de Gall, Gall e Borg (2003) relativamente aos tipos de 

conhecimento em educação, defendem Almeida e Freire (2000) que o curso de uma 

‘investigação científica’, termo que consideram de alguma forma tautológico, i.e., “a 

investigação ou é científica ou não é investigação” (p. 24), desenvolve-se por entre três 

objetivos operacionais, podendo estes “ser apresentados de uma forma mais descritiva ou mais 

explicativa” (idem, citando Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992), a saber: (i) descrição; (ii) 

predição das categorias ou valores; (iii) explicação das relações de causalidade. 

Por conseguinte, num primeiro nível da investigação, (i) a descrição estará mais 

relacionada com o ‘inventário’ de características de um determinado grupo ou dos valores que 

pode assumir uma variável (expressão quantitativa de um constructo), ou, ainda, de uma 

possível relação entre fenómenos; (ii) predição das categorias ou valores dos fenómenos, 

calculando o grau ou a probabilidade de acontecimento (dos fenómenos), ou variáveis pela sua 

ocorrência em determinadas condições ou pelos valores que uma outra variável associada venha 

a assumir (por exemplo, processos de seleção, por parte de psicólogos, de indivíduos para 

determinado posto de trabalho em função dos resultados obtidos nos testes); (iii) explicação 

                                                           
312 Cf. Quadro 1.2: “Differences between Quantitative and Qualitative Research” (p. 25), (adaptado). 
313 Relativamente a esta matéria, e citando Durozoi (1996), esclarecem Mira e Ramos (2013) depreender-se do conceito de ciência “a produção 

de todo o conhecimento racional, contraposto a opinião ou conhecimento imediato, que é elaborado a partir da observação, do raciocínio ou da 
experimentação e que visa a descoberta ou a explicitação das leis que regulam os fenómenos em estudo, bem como a sua reunião em teorias 

ou modelos explicativos desses fenómenos.” (p. 40), sendo, contudo, a sua aceção distinta, caso nos situemos no campo das ciências exatas ou 

das ciências sociais. Por conseguinte, “Se, para as primeiras [campo das ciências exatas], é genericamente aceite que ciência é um sistema 
ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados num pequeno número de princípios, cuja finalidade é descrever, explicar e prever 

do modo mais completo possível um conjunto de fenómenos, identificando as leis necessárias à sua compreensão, para as segundas [campo 

das ciências sociais], a especificidade do seu objeto dificulta a transposição dos resultados obtidos em leis genéricas e aplicáveis a todas as 
situações, ainda que sujeitas às mesmas condições experimentais.” (idem). 
314 Para um constructo de ‘conhecimento científico’, para além de atributos de racionalidade e objetividade, consideram Almeida e Freire 

(2000) o seu caráter de organização, sistematicidade e de precisão na sua fundamentação, salientando, de entre as suas principais características: 
objetivo – descreve a realidade como ela é ou pode ser; empírico – baseado na experiência, fenómenos e factos; racional – primazia da razão 

e da lógica, relativamente à intuição; replicável – as mesmas condições, em diferentes locais e com diferentes experimentadores, deverão 

replicar os resultados, ou a sua comprovação poderá ser feita por pessoas distintas e em circunstâncias diversas; sistemático – configura um 
conhecimento organizado, ordenado, consistente e coerente nos seus elementos constituintes, contribuindo estes para a sua totalidade; metódico 

– tal como obtido através de procedimentos e estratégias fiáveis, segundo planos metodológicos rigorosos; comunicável – claro e preciso na 

sua significação, aceite e reconhecido por uma comunidade científica; analítico – indo além das aparências, procura adentrar a complexidade 
e globalidade dos fenómenos; cumulativo – conhecimento que se ensaia, constrói e estrutura a partir de um conhecimento científico que lhe 

precede (cf. pp. 21-22). 
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das relações de causalidade entre fenómenos, determinadas pelo sentido e intensidade de uma 

relação entre estes, seja por via de processos de ‘comparação’, nomeadamente “a extinção de 

uma resposta quando o sujeito não retira dela qualquer proveito – veja-se a criança que a partir 

de uma certa idade deixa de chamar a atenção dos pais através do choro” (Almeida e Freire, 

2000: 26), seja por procedimentos de ‘correlação’ que permite inferências de causalidade, como 

por exemplo, as competências de um funcionário e o seu rendimento no trabalho “mediatizada 

quer pelo sentido que as tarefas têm para o sujeito, quer pelos incentivos que ele recebe em 

função da sua produtividade.” (idem). 

Remetem-nos, ainda, estes autores para o facto de o constructo ‘ciência’ assentar em 

determinados conceitos básicos, tais como uma realidade e linguagem próprias, sempre que 

possível, sustentando “os seus postulados teóricos em dados observáveis e replicáveis.” (p. 22), 

conceitos esses onde se incluem: (i) factos (realidades); (ii) fenómenos (ocorrências); (iii) 

dados. Com efeito, consideram factos tudo aquilo que se conhece, ou supõe conhecer-se, sobre 

uma dada realidade; os quais, quando localizados espácio-temporalmente se nomeiam por 

acontecimentos; estes, por sua vez, quando apreendidos pelo investigador, designam-se por 

fenómenos, sendo a informação daí retirada denominada de dados, considerando nestes “todo 

o tipo de informação descritiva da realidade, como por exemplo, enunciados, afirmações e 

negações.” (idem). 

Uma outra realidade fenomenológica surge aos olhos do investigador como que 

convidando à sua compreensão e interpretação, sendo, para o efeito, o recurso à observação, 

descrição e análise um processo dependente das suas crenças e dos seus valores, mais 

interessado nos procedimentos do que nos resultados, sendo que, à apreensão desta, o caráter 

exploratório se sobrepõe ao experimental, mormente na análise de comportamentos, dos 

acontecimentos, dos “sistemas de comunicação e de relação, bem como as suas representações, 

para os indivíduos ou grupos em causa. Interessa particularmente aqui olhar aos significados e 

às intenções das acções humanas.” (pp. 27-28). 

Pese embora os riscos inerentes ao peso do género subjetivo sobre procedimentos de 

análise e conclusões desta advindas, para além dos limites à sua generalização, bem como da 

dificuldade na explicação dos fenómenos ao longo do tempo e do espaço, a produção do 

conhecimento, segundo uma tal perspetiva, assentará, em grande parte, nas capacidades 

indutiva e heurística do investigador, o qual, perante o desafio de apreensão da realidade 

contextual “parte de um conjunto parcial de dados para a elaboração de um resumo descritivo 
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dos fenómenos observados, tomando sobretudo as suas possíveis relações e primeiras 

explicações.” (p. 31) 

Consideram, por seu turno, De Ketele e Roegiers (1999) que a pesquisa, tal como “um 

processo sistemática e intencionalmente orientado e ajustado tendo em vista inovar ou aumentar 

o conhecimento num dado domínio.” (p. 104), pode contribuir para distintas formas de 

apreensão do objeto empírico, consoante o tipo de investigação conduzida, nomeadamente 

permitindo tomar contacto com: (i) um conjunto de conhecimentos traduzidos em leis 

condensadas; (ii) conhecimento aturado de um determinado contexto que permita tomar as 

decisões mais adequadas; (iii) conhecimento das características do meio envolvente e 

comportamentos dos seus atores; (iv) conhecimentos hipotéticos; (v) conhecimentos 

específicos; (vi) conhecimento que permita a criação de novos referenciais de pensamento ou, 

ainda, do metaconhecimento (reflexão sobre o próprio conhecimento). 

Para estes autores todos estes tipos de conhecimento se consubstanciam em diferentes 

tipos de pesquisa, que, por sua vez, irão determinar esta última. Tendo em conta que um 

procedimento de investigação, muitas vezes, incorpora em si uma combinação de, tal como 

referido, várias investigações de diferentes tipos,315 atentemos em alguns critérios que no-los 

permitem distinguir: 

 

a) o referencial existente à partida – um referencial muito estrito e bem definido, pese 

embora adaptável durante o percurso, i.e., um referencial implícito que se tratará de 

explicitar ao longo do mesmo; 

b) o produto procurado à partida – uma lei científica, um resultado generalizável, um juízo 

contextualizado, uma ação-formação, uma hipótese, um referencial; 

c) o valor prioritário (a que se refere a investigação) – a verdade, a eficácia, a emancipação 

dos atores, a criatividade, a objetividade, a compreensão prospetiva; 

d) o grau de generalizabilidade que se pretende atingir. 

 

Por sua vez, observa Coutinho (2006) que falar de investigação num determinado 

domínio científico “é como que ver reflectido num espelho aquilo que, num dado momento, 

preocupa, interessa e intriga os investigadores nessa área ou domínio do conhecimento” (p. 2). 

É, de certa forma, procurar antecipadamente justificar opções feitas, em termos de temáticas a 

                                                           
315 Segundo De Ketele e Roegiers (1999), permitem estes critérios sete tipos principais de investigação, a saber: (1) investigação científica; (2) 
tecnológica; (3) avaliadora (ou operacional); (4) investigação-ação; (5) exploratória; (6) descritiva; (7) especulativa. (Para informação mais 

aprofundada sobre as características destes tipos de investigação, ver respetivo quadro-síntese, pp. 120-121). 
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analisar, de referenciais teóricos a seguir, de valores, atitudes e tendências, a que se atribui o 

epíteto de «paradigma de investigação» (Kuhn, 1970, citado por Coutinho, 2006), sendo que 

cada paradigma se estende até à perceção de uma realidade, do modo de compreender e analisar 

as suas características, evoluindo ao sabor de novas equações, sempre em busca de diferentes 

soluções para as situações e/ou problemas que, num determinado momento, vão surgindo e se 

posicionam como objeto de estudo. 

Destarte, ao falarmos de paradigmas estaremos a lidar com “referenciais para a 

investigação, ou seja, é equacionar os motivos (finalidades, interesses) que levam o investigador 

a desenvolver a sua pesquisa” (p. 3), podendo as respostas que tanto procura “ser encontradas 

nos três paradigmas da investigação educativa referidos na literatura: o paradigma 

positivista/quantitativo, o interpretativo/qualitativo e o crítico/emancipatório” (idem). 

Não obstante as diferentes nomenclaturas apresentadas, tal como o caso que reportamos 

de Coutinho (2006), bem como demais terminologia referenciada (ver a seguir), por 

imperativos de coesão e coerência textual, e de forma a evitar repetições extensas, 

denominaremos os paradigmas a título individual, como a estes nos referimos no início deste 

capítulo (positivista, interpretativo e crítico),316 mantendo, porém, o seu termo original, tal 

como utilizado pelos respetivos autores, empreendendo, por fim, uma análise às suas principais 

características. Concluiremos a nossa discussão com a eleição de um (paradigma), que 

fundamentará a investigação a que se reporta o presente trabalho. 

 

1.2. Paradigmas de natureza positivista, interpretativo e crítico 

 

Sabendo de antemão que a delimitação de paradigmas, longe de ser consensual entre os 

investigadores, tem sido motivo de acesas discussões e discórdias conceptuais ao longo dos 

tempos, sobretudo desde as últimas décadas do século passado ao momento presente, dando-

nos conta desse facto a produção bibliográfica a que aqui fizemos, e faremos ainda, referência 

no presente capítulo, sustentamo-nos, para o efeito, em Gomes (2004), de modo a aferir das 

divergências epistemológicas e consequente profusão terminológica, tal como por si 

assinaladas. Assim, e segundo esta autora, surgem-nos Carr e Kemmis (1986) a proporem três 

paradigmas de investigação (positivista, interpretativo e crítico); de igual modo, Egon Guba 

(1990) a sugerir, também, três tipos de paradigmas (pós-positivista, «teoria crítica», 

                                                           
316 Por vezes, e sempre que a ‘coesão e coerência textual’ a tal nos obrigar, denominá-los-emos de: quantitativo (positivista), qualitativo 

(interpretativo), sociocrítico (crítico). 
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construtivista ou naturalista);317 Fernandes (1991), a identificar o paradigma ‘quantitativo’ sob 

forte influência do positivismo de Auguste Comte e o ‘qualitativo’ com o idealismo de 

Immanuel Kant e seus prosélitos; Caride e Trillo (1983) a remeterem-nos para os paradigmas 

‘experimental’ (segundo uma abordagem científico-natural) e o ‘ecológico’ (de abordagem 

científico-social); Cohen, Manion e Morrison (2000) a distinguirem duas tradições em 

investigação: uma assente num paradigma ‘positivista’, ‘científico’ e ‘normativo’, e uma outra 

baseada num paradigma ‘antipositivista’, ‘interpretativo’ ou ‘naturalista’, no qual se incluem 

as tradições de investigação fenomenológica, interacionista e etnográfica;318 Husén (1988) a 

compreender a existência de dois paradigmas de investigação, advindos, nomeadamente um das 

‘ciências naturais’ (com objetivos quantitativos) e outro da área das ‘humanidades’ (seguindo 

uma abordagem interpretativa); por fim, Patton (1990), a propor, de igual modo, dois 

paradigmas no campo da investigação: um ‘lógico-positivista’ (segundo uma perspetiva 

quantitativa) e um outro ‘inquérito fenomenológico’ (de âmbito qualitativo). 

Como tivemos oportunidade de observar, vários são os paradigmas de investigação, que 

se movimentam por entre o universo epistemológico, os respetivos modelos, que os procuram 

explicar e encaixar na realidade a estudar e as várias metodologias de análise, que os intentam 

apreender na sua natureza factológica, sendo que, mais complexa ainda nos surge “a conjugação 

dos constructos teóricos em planos de investigação fiáveis e credíveis, aos olhos da comunidade 

científica” (Mira e Ramos, 2013: 39).319 Convencer esta de que o caminho que propomos é o 

que melhor serve os propósitos da nossa investigação será o desafio a que nos dedicaremos 

mais adiante. 

Por enquanto, e para uma melhor apreensão do enquadramento epistemológico em que 

se inscrevem os paradigmas e respetivas expressões metodológicas, começaremos por tentar 

compreender o que distingue, nomeadamente o objeto de estudo das ciências naturais, das 

ciências sociais ou humanas (ver a seguir). 

 

 

 

                                                           
317 A respeito Greene (1990), citado por Gomes (2004), referindo-se aos paradigmas propostos por Guba (1990), nomeia os seus seguidores 

como os ‘engenheiros sociais’ (pós-positivistas); os ‘ativistas sociais’ (partidários da «teoria crítica»); e os ‘contadores de histórias’ 

(construtivistas); (cf. p. 169, nota n.º 73). 
318 Mais aduzem a estas duas perspetivas a ‘teoria crítica’, considerando-a como um paradigma alternativo “que liga a investigação à política 

e à tomada de decisão política” (Cohen, Manion e Morrison, 2000, citados por Gomes, 2004: 173, nota n.º 79). 
319 Não sendo objetivo deste trabalho uma discussão exaustiva sobre a diversidade de tipologias e/ou de estudos matizados por uma pluralidade 
paradigmática, concordamos com Costa (2005) quando refere que “actualmente, torna-se difícil abordar o tema da investigação educacional 

sem abordar também o tema destes três paradigmas [positivista, interpretativo e sociocrítico].” (p. 169). 
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1.2.1. Paradigma de natureza positivista 

 

Acompanhando as autoras Mira e Ramos (2013), recuaremos no tempo aos séculos 

XVIII e XIX, para nos confrontarmos com os fundamentos que determinaram a sua evolução 

em termos de modelo económico, social, cultural, político, nomeadamente a descoberta de 

novos mundos ao mundo, o domínio progressivo da produção industrial sobre o setor agrícola 

(o eclodir da revolução industrial e consequente ascensão da classe burguesa), a revolução 

Francesa, a independência dos Estados Unidos da América e o triunfo dos ideias humanistas, 

acontecimentos, em grande parte, influenciados por importantes correntes filosóficas de forte 

inspiração no movimento iluminista, que, para além do positivismo (Comte, 1778-1857), se 

vieram a consubstanciar no sociologismo (Durkheim, 1858-1917), no pragmatismo (James, 

1840-1910), no experimentalismo (Dewey, 1859-1952), tendo sido decisivas para a 

emancipação das ciências sociais e para o desenvolvimento do método experimental (Arnal, 

Del Rincón e Latorre, 1992). 

Tal como referem as autoras Mira e Ramos (2013) “O papel do «homem» social e 

cognoscente, bem como a relação estabelecida por este com os objetos que o rodeavam, legitima 

a rutura com as conceções metafísicas e religiosas, rejeitando todos os pressupostos anteriores 

e lançando as novas bases para a produção do conhecimento” (p. 40), repudiando, no processo, 

toda e qualquer subjetividade do real, potenciando, em seu lugar, a valorização dos factos, da 

experiência e da evidência cientificamente comprovada dos fenómenos sociais – características 

que, desde então, passaram a fazer parte da epistemologia positivista (Costa, 2005). 

Considerando que um tal paradigma se consubstancia em critérios que concorrem para 

uma objetividade e neutralidade do sujeito face ao objeto observado (característica do seu 

posicionamento externo face ao mesmo), na procura pelas causas dos fenómenos e explicação 

dos factos (antecedentes e condicionantes) e que considera a fonte do conhecimento pela análise 

do objeto, torna-se, assim, evidente que juízos de valor e/ou interpretações “que não decorram 

de uma objetiva e neutral recolha de dados, dados esses passíveis de serem alvo de tratamento 

estatístico, devido à sua natureza quantitativa” (Mira e Ramos, 2013: 41, citando Gamboa, 

1989), não fazem parte do universo positivista. 

Tendo, praticamente, dominado o panorama da investigação, ao longo destes séculos e 

até às últimas décadas do séc. XX (Bogdan e Biklen, 1994; Alonso, 1998; Almeida e Freire, 

2000; Gall, Gall e Borg, 2003; Pereira, 2003), a posição assumidamente dogmática da 

existência de “leis ou princípios universais e permanentes que representam relações causais 
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unidirecionais, bem como a crença de que existe apenas um método verdadeiramente científico 

para analisar essas relações” (Mira e Ramos, 2013: 41), virá a ser posta em causa por alguns 

investigadores, nomeadamente no campo das ciências sociais, tal como fundamentados em duas 

importantes conceções. Segundo Costa (2005) 

 

Uma delas exprime-se associada aos paradigmas interpretativo e crítico e, com frequência, assume 

contornos mais radicais (especialmente no paradigma crítico), dado que altera mesmo os pressupostos do 

positivismo. A outra linha de crítica ao positivismo, o pós-positivismo, apenas critica determinados 

aspectos, propondo sobretudo que se matizem certas pretensões mais extremas do positivismo. (p. 178) 

 

Por conseguinte, tais linhas de pensamento irão contribuir para a emergência de novos 

paradigmas na construção do conhecimento, dando origem a outras tantas correntes 

epistemológicas, consistindo a sua principal distinção com o movimento anterior na “afirmação 

de que existe uma pluralidade de métodos e de que cada um destes métodos tem a sua validade 

própria, determinada pela situação específica em que é aplicado e pelo tipo de conhecimento 

que é procurado” (Harvey e Myers, 1995, citados por Mira e Ramos, 2013: 41). 

Destarte, e não obstante as críticas de que tem sido alvo, fundamenta-se, mesmo assim, 

o paradigma positivista no recurso a metodologias analíticas de trabalho no terreno embasadas 

no princípio da dedução, em critérios de validade, de fidedignidade e de objetividade, com 

primazia para a observação sistemática, para testes rigorosos de hipóteses e para a 

experimentação (Coutinho, 2006). 

Para a análise dos dados recolhidos privilegia a estatística descritiva e inferencial, pois 

acredita existir uma realidade objetiva que pode ser expressa numericamente, condicionando a 

pesquisa a critérios de medições sistemáticas, experiências, relações e descrições quantificadas, 

concentrando-se as suas preocupações, para além do tempo de realização da investigação, com 

a sua explicitação, controlo e com a preocupação de generalização a outros contextos, 

certificando-se de que as suas fundamentações se concentram na regularidade das suas 

ocorrências (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992; Bogdan e Biklen, 1994; Alonso, 1998; De 

Ketele e Roegiers, 1999; Almeida e Freire, 2000; Tuckman, 2000; Gall, Gall e Borg, 2003; 

Pereira, 2003; Coutinho, 2004; Gomes, 2004; Sarmento, 2011; Mira e Ramos, 2013). 

 

1.2.2. Paradigma de natureza interpretativo 

 

Não sendo propriamente a panaceia para o vasto campo de disputas epistemológicas que 

vão sucedendo, pese embora, como nos refere Marcelo (1992), “Muchos se han lanzado a 
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recorrer los bosques y disfrutar de las nuevas vistas que la investigación cualitativa prometía y 

se han dado cuenta de que fascinados por el olor, el color, la frescura de este nuevo paraíso 

habían olvidado que también para caminar se necesita calzado, brújula, planos, vestimenta, etc.” 

(p. 13) surge um paradigma de orientação interpretativa associado “a métodos de observação 

naturalística, a estudos de caso, à etnografia” (Coutinho, 2006: 5), que indubitavelmente o 

distinguem do anterior na procura pela obtenção de dados “de tipo narrativo em que o 

investigador é via de regra o principal «instrumento de medida» do estudo e em que o objectivo 

da pesquisa é o de conseguir uma visão holística do fenómeno em estudo” (idem, citando 

Denzin e Lincoln, 1994). 

Considerando a análise a uma realidade na sua complexidade total, tal como 

multifacetadamente abrangente, procurando, por isso, apreendê-la como fenómeno existencial, 

compreende, nesta perspetiva, que os valores defendidos pelo investigador têm influência no 

processo, condicionando a sua relação com o objeto observado, estando, por isso, sujeito a um 

risco de subjetividade (Costa, 2005). 

Segundo Bresler (2000) representado por entre designações várias, como investigação 

etnográfica, fenomenológica, interpretativa, estudo de casos, estudo de campo, investigação 

naturalista, simbólico-interacionista, descritiva, recorre-se ao uso terminológico de 

‘investigação qualitativa’ como significado de um referencial orientador de estratégias de 

pesquisa (partilhando entre si características em comum), que a distinguem de outro tipo de 

investigações, nomeadamente 

 

1) observação em ambientes naturais, o que é tipicamente não intervencionista; 2) ênfase na interpretação 

tanto das questões «emic» (a dos participantes) como das questões éticas (as do escritor); 3) ênfase na 

descrição contextualizada de pessoas e acontecimentos; 4) validação de informação através da 

triangulação (p. 5). 

 

Tal como a abordagem crítica (que veremos a seguir), também a congénere 

interpretativa, perante uma determinada realidade espácio-temporal, assenta o seu percurso em 

processos indutivos, i.e., partindo da observação do fenómeno, e não descurando uma relação 

dialética «teoria/prática», compõe uma análise a partir de critérios de credibilidade, 

confirmação e transferibilidade, construindo, a partir desta, novos conceitos e novas hipóteses 

(Alonso, 1998; Almeida e Freire, 2000; Gall, Gall e Borg, 2003; Pereira, 2003; Coutinho, 2004; 

Gomes, 2004; Sarmento, 2011; Mira e Ramos, 2013). 
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Adentrando pelo mundo pessoal dos sujeitos, nomeadamente de como estes interpretam 

as várias situações que observam, que significados constroem a partir destas e quais as suas 

intenções, referem-nos Arnal, Del Rincón e Latorre (1992) que 

 

Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es 

único y particular del sujeto más que en lo generalizable; pretenden desarrollar conocimiento ideográfico 

y aceptan que la realidad es dinámica, múltiple y holística, a la vez que cuestionan la existencia de una 

realidad externa y valiosa para ser analizada. 

El paradigma interpretativo (…) Enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde 

los significados de las personas implicadas en los contextos educativos y estudia sus creencias, 

intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables directamente ni 

susceptibles de experimentación. (p. 41) 

 

Numa mesma linha de pensamento, defendem Bogdan e Biklen (1994) que a 

investigação qualitativa apresenta cinco principais características, sendo que nem todos os 

estudos qualitativos evidenciam todas estas com igual evidência, servindo um tal registo para, 

apenas, determinar o seu grau de incidência no trabalho de pesquisa efetuado, a saber: 1) a fonte 

dos dados é o ambiente natural e o investigador o principal agente na sua recolha; 2) os dados 

recolhidos pelo investigador revestem-se essencialmente de caráter descritivo (palavras e/ou 

imagens); 3) os investigadores têm maior interesse nos processos do que nos resultados; 4) a 

análise dos dados é feita de forma indutiva, i.e., a recolha de dados não visa a confirmação ou 

refutação de uma hipótese previamente aventada; 5) sobretudo, interessa-se o investigador por 

tentar compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências, assumindo 

tal (significado) papel fundamental na investigação (cf. pp. 47-51). 

Por fim, uma das principais características que, em nossa opinião, marca a 

inexequibilidade do alcance do olhar quantitativo, favorecendo a autoridade epistemológica de 

caráter qualitativo, tal como nos é retratada por Cohen e Manion (1990), citados por Costa 

(2005), tem a ver com um menor sucesso alcançado pela investigação de índole positivista no 

estudo do comportamento humano, comparativamente com o verificado nas ciências naturais, 

facto que, tais autores, remetem para a “imensa complexidade da natureza humana e a qualidade 

fugaz e intangível dos fenómenos sociais [que] contrastam fortemente com a ordem e a 

regularidade do mundo natural.” (p. 177). 

 

1.2.3. Paradigma de natureza crítico 

 

Por sua vez, a abordagem sob enfoque crítico propõe um tipo de investigação social que 

não assume como dogmas, nem os princípios puramente ‘positivistas’, nem, somente, os 
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‘interpretativos’, opondo-se, por esta via, às tradições quantitativa e qualitativa respetivamente, 

apresentando, segundo Mira e Ramos (2013), “como questão de fundo a crítica à visão estática 

da realidade assumida por outras linhas de pensamento (positivismo e fenomenologia), uma vez 

que estas escondem o carácter dinâmico e histórico da mesma” (p. 43), objetivando, desta 

forma, a emancipação, a crítica e a identificação de potenciais de mudança. 

Não obstante uma maior aproximação, em termos conceptuais e metodológicos a uma 

perspetiva interpretativa, a sua forte raiz ideológica,320 para além da descrição e compreensão 

dos fenómenos, dirige-se para uma intervenção na realidade a analisar, designadamente, e no 

caso em apreço, no âmbito educativo, em ordem à sua transformação, “Tal é o caso da 

investigação acção, modalidade de investigação aplicada inspirada no paradigma crítico em 

que o objectivo principal do investigador é intervir directamente numa situação ou contexto e 

solucionar problemas reais.” (Coutinho, 2006: 5). 

Comungando dos propósitos de uma tal aceção, refere Holly (1991), citado por Costa 

(2005), que “falar do paradigma crítico é, muitas vezes, falar de investigação-acção; falar de 

investigação-acção é, pelo menos nas suas manifestações das últimas décadas, quase sempre 

abordar o paradigma crítico.” (p. 200). E é, por isso, pela construção de respostas para 

situações/problemas advindos do contexto em análise que se movimentam os investigadores, 

muitas vezes colocando em causa o próprio papel neutral da investigação em educação dado os 

seus propósitos emancipatórios de transformação dessa mesma realidade (De Ketele e Roegiers, 

1999). 

Surgido em meados dos anos [19]60, segundo Coutinho (2004), sob forte influência “a 

nível conceptual, na filosofia marxista, nas teorias críticas de Adorno e Habermas à economia 

liberal, de Marcuse à alienação consumista das sociedades capitalistas, e, a nível pedagógico, 

nas ideias de Paulo Freire, Michael Apple e Henry Giroux” (p. 442), partilha com o arquétipo 

interpretativo as críticas ao positivismo “pela pretensão à universalidade da explicação 

compreensiva do comportamento humano” (Pereira, 2003: 198), pese embora, não isentando 

este (interpretativo) de uma forte componente hermenêutica, o qual, não indo além disso 

mesmo, se perde por entre uma multiplicidade de explicações nomológicas, devendo serem 

ambos alvo de intervenção de um terceiro paradigma que os complemente – o crítico (Arnal, 

                                                           
320 De acordo com Díaz (1998), citado por Pereira (2003), “Entre as contribuições mais significativas no seio deste paradigma situam-se a 

etnografia crítica neomarxista, a investigação feminina e a investigação participante. Os investigadores destas correntes, embora ao nível dos 

pressupostos conceptuais e metodológicos partilhem dos postulados do paradigma interpretativo, distanciam-se dele pela introdução da 
componente ideológica relativamente à finalidade da investigação, às relações sujeito-objecto e ao papel dos valores no processo, componente 

que privilegiam e que fundamenta a singularidade das suas investigações” (p. 199). 
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Del Rincón e Latorre, 1992; Alonso, 1998; Gall, Gall e Borg, 2003; Pereira, 2003; Coutinho, 

2004, 2006; Gomes, 2004; Costa, 2005; Sarmento, 2011; Mira e Ramos, 2013). 

Por conseguinte, ao partir de um pressuposto que considera que uma educação não é 

neutra e a avaliação que lhe subjaz também não o poderá ser, virá um tal paradigma entrar em 

conflito com os dois anteriores, que acusa de excessivo reducionismo (positivista) e 

conservadorismo (interpretativo), (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992), porquanto, segundo 

Husén (1988), citado por Gomes (2004), relativamente ao contexto observado, o primeiro 

preocupa-se com o Erklären (explicar) e o segundo com o Verstehen (compreender), sem, 

contudo, intentarem uma transformação desse mesmo contexto. 

Em termos concretos, e de acordo com Pereira (2003), distingue-se a abordagem de 

natureza crítica das demais (positivista e interpretativa) por uma mudança de posicionamento 

do «como» se acede ao conhecimento, para uma maior preocupação com as finalidades da sua 

aquisição, ou seja, no “«para que queremos a ciência»?” (p. 198). 

Concentrando, desta forma, a sua atenção numa conceção subjetiva da realidade social, 

com principal “finalidade contribuir para a emancipação daqueles que participam nos 

projectos” (Costa, 2005: 202), refira-se que o investigador crítico já não tem em mãos o 

comando das operações, relativamente ao processo investigativo em curso, sendo um tal espaço 

ocupado pela interação estabelecida com os indivíduos e contextos alvo da investigação, tendo 

em conta que, e tal como Coutinho (2004) no-lo esclarece, “Em termos metodológicos 

preconiza-se o recurso a modelos de pesquisa com forte carácter instrumental em que a 

característica que faz a diferença é o facto de (…) os participantes se converterem em 

investigadores e todos participarem na acção social” (p. 442). Na verdade, tal é-nos corroborado 

por Costa (2005), quando afirma que “o protagonismo não está apenas no investigador, mas 

está igualmente nos restantes intervenientes.” (p. 217). 

Tendo presente a sua forte carga ideológica, refira-se que, ao admitir como única 

investigação possível a que se destina a obter um conhecimento orientado para a emancipação 

do ser humano (em ordem a uma distribuição mais equitativa das relações de poder numa 

sociedade), compreende a abordagem de natureza crítica – como fomentadora de relações 

privilegiadas e indistintas, no quadro de um relacionamento «teoria/prática» –, que uma tal 

“perspectiva tem como finalidade a implementação de práticas educativas facilitadoras do 

desenvolvimento autónomo, libertador e crítico de futuros cidadãos activos e intervenientes nas 

mudanças sociais” (Coutinho, 2004: 442). 
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À guisa de conclusão, e partindo das análises realizadas sobre esta temática, julgamos 

fazer todo o sentido proceder à apresentação de um retrato-síntese que, de modo elucidativo, 

destaque as principais (dis)semelhanças caracterizadoras da identidade de cada paradigma de 

investigação. Destarte, e recorrendo a Arnal, Del Rincón e Latorre (1992),321 propomos o 

seguinte quadro sinótico, de modo a possibilitar uma melhor compreensão do enfoque 

metodológico em que sustentaremos a nossa pesquisa.322 

 

– Quadro 1 – 

Síntese de características dos paradigmas de investigação 

PARADIGMA  

 

DIMENSÃO 

POSITIVISTA 

(RACIONALISTA, 

QUANTITATIVO) 

INTERPRETATIVO 

(NATURALISTA, 

QUALITATIVO) 

SOCIOCRÍTICO 

Fundamentos 
. Positivismo lógico 
. Empirismo 

. Fenomenologia 

. Teoria interpretativa 
. Teoria crítica 

Natureza da 

realidade 

. Objetiva, estática, única, dada, 

fragmentável, convergente 

. Dinâmica, múltipla, holística, 

construída, divergente 

. Compartilhada, construída, 

histórica, dinâmica, divergente 

Finalidade da 

investigação 

. Explicar, predizer, controlar os 

fenómenos, verificar teorias 
. Leis para regular os fenómenos 

. Compreender e interpretar a 
realidade, os significados das 

pessoas, perceções, intenções, 

ações 

. Identificar potencial de 
mudança, emancipar sujeitos 

 

. Analisar a realidade 

Relação 

sujeito/objeto 

. Independência 

. Neutralidade 

. Não se afetam 

. Investigador externo 

. Sujeito como ‘objeto’ de 

investigação 

. Dependência 

. Afetam-se 

. Implicação do investigador 

. Inter-relação 

. Relação influenciada pelo 
compromisso 

 

. O investigador é mais um 
sujeito  

Valores 

. Neutros 

. Investigador liberto de valores 

. Método como garantia de 
objetividade 

. Explícitos 
 

. Influenciam a investigação 

. Partilhados 
 

. Ideologia partilhada 

Teoria/Prática 

. Dissociadas, constituem 

entidades distintas 

. A teoria entendida como 
norma para a prática 

. Relacionadas 
 

. Retroalimentação mútua 

. Indissociáveis 

. Relação dialética 

. A prática é teoria em ação 

Critérios de 

qualidade 

. Validez 

. Fiabilidade 

. Objetividade 

. Credibilidade 

. Confirmação 

. Transferibilidade 

. Intersubjetividade 

 
. Validez consensual 

Técnicas 

(instrumentos, 

estratégias) 

. Quantitativos 

. Medição de testes, 

questionários, observação 
sistemática 

. Experimentação 

. Qualitativos, descritivos 

. Investigador como principal 

instrumento da investigação 

. Perspetivas participantes 

. Estudo de casos 

 
. Técnicas dialéticas323 

Análise de dados 
. Quantitativo (estatística 
descritiva e inferencial) 

. Qualitativo (indução analítica, 
triangulação) 

. Intersubjetivo 

. Dialético 

 

 

 

                                                           
321 Cf. Quadro 2.2 (p. 43), (adaptado). 
322 Pese embora não o termos referido explicitamente, existem ainda estudos de ‘natureza mista’, i.e., que entrecruzam metodologias de índole 
‘quantitativa’ e ‘qualitativa’, uma adoção que, segundo diversos autores (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992; Quivy e Campenhoudt, 1998; De 

Ketele e Roegiers, 1999; Gall, Gall e Borg, 2003; Pereira, 2003; Coutinho, 2004, 2006; Gomes, 2004), assenta num caráter de 

complementaridade paradigmático mais interessado no enfoque da pesquisa do que propriamente com os métodos e técnicas assumidos por 
esta, tendo por base uma perspetiva ‘politeísta’ que obriga a uma necessidade de reflexão sobre a prática investigativa e a decisões 

fundamentadas ao seu decurso. A este respeito referem Cohen, Manion e Morrison (2000), citados por Gomes (2004), “rather than advocating 

slavish adherence to a single research paradigm, we suggest that ‘fitness for purpose’ must be the guiding principle: different research 
paradigms are suitable for different research purposes and questions” (p. 177). 
323 Acompanhando Costa (2005), falta, em nossa opinião, uma referência explícita à ‘investigação-ação’ (cf. p. 199, nota n.º 118). 
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1.3. A escolha do paradigma 

 

Ao decidirmos dedicar um esboço da nossa análise a um debate paradigmático, pese 

embora sem intentarmos esgotar o assunto, porquanto o propósito do nosso estudo não se 

prende com a sua anatomização, justificando-se, porém, o seu enquadramento pela necessidade 

de fundamentarmos o presente trabalho de investigação, procedemos à sua divulgação, 

explicitando os motivos que nos conduziram a uma tal eleição, tendo presente, para o efeito, as 

palavras de Husén (1988), citado por Gomes (2004), segundo o qual a adoção de um paradigma 

determina o modo como o problema de investigação é formulado, bem como a forma como este 

é abordado sob o ponto de vista metodológico. 

Com efeito, e tomando por base o postulado de Egon Guba (1990), igualmente citado 

por Gomes (2004), de acordo com o qual a eleição dum paradigma, por parte de uma 

investigação, terá de levar em linha de conta características de natureza ontológica (natureza da 

realidade), epistemológica (natureza das relações entre sujeito e objeto de estudo) e 

metodológica (natureza das decisões a tomar pelo investigador no decurso da investigação), 

não se reveste, mesmo assim, esta de decisão fácil, perante o conhecimento das potencialidades 

e respetivas limitações de cada um. 

Cientes de uma tal dificuldade, tivemos em conta na opção tomada, não somente as 

nossas convicções quanto à realização da presente investigação, nomeadamente da sua temática 

e dos objetivos assumidos, mas também da escolha da metodologia apropriada ao seu 

desenvolvimento e dos procedimentos (técnicas) necessários à recolha de dados à sua 

concretização. Com efeito, e tal como nos confidencia Sarmento (2011), 

 

(…) os efeitos dos paradigmas fazem-se sentir na apresentação das bases discursivas sobre as quais se 

formulam as perguntas que desencadeiam as investigações e nas consequências que daí decorrem nas 

selecções dos objectos de estudo, na construção das estratégias e designs, na escolha das técnicas e 

métodos de recolha de informação e, finalmente, no seu inventário, tratamento e apresentação sob a forma 

de resultados de investigação. (pp. 4-5) 

 

Por conseguinte, e tendo em mente as características e finalidades a que nos 

propusemos, nomeadamente o desenvolvimento de um trabalho em ‘ambiente natural’ que 

melhor facilitasse a apreensão dos fenómenos relevantes ao estudo em causa, decidimo-nos por 

um paradigma de pendor interpretativo, caracterizando-se a sua pesquisa pela natureza 

etnográfica, sendo que, e destapando, desde já, o véu, movimentar-se-á esta em torno de uma 

metodologia de ‘estudo de caso’ (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992; Bogdan e Biklen, 1994; 
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Tuckman, 2000; Yin, 2001; Gall, Gall e Borg, 2003; Gomes, 2004; Ponte, 2006; Sarmento, 

2011), escrutínio a que procederemos de seguida. 

 

1.3.1. O estudo de caso etnográfico como método de investigação 

 

Situando as origens da moderna etnografia em finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, 

baseada, sobretudo, em estudos realizados por antropólogos sobre o modo de vida de algumas 

tribos sob domínio do império britânico, esclarecem Arnal, Del Rincón e Latorre (1992), 

citando MacNeill (1985), a sua ocorrência dada a possibilidade de perda de traços distintivos 

das culturas dos «povos primitivos» perante a influência europeia colonizadora. 

Será, desta forma, que, durante o primeiro terço do séc. XX, se irá assistir ao 

desenvolvimento de estudos etnográficos com os investigadores a decidirem ir viver para o seio 

destes povos, de modo a estudarem mais aprofundamente as suas sociedades, nomeadamente a 

partir do seu contexto. Exemplo de uma tal prática, referem-nos estes autores a obra de 

Malinowski (1922), sobre os nativos das ilhas Trobriand (Pacífico Ocidental), pela sua 

originalidade em estudar comunidades, até então «vistas de fora», vivendo este antropólogo 

durante um certo período de tempo no seu interior, aprendendo a sua língua e até ser aceite 

como membro, combinando no decurso do processo de pesquisa as técnicas da ‘observação 

participante’ com a ‘entrevista’. 

Mais aduzem Arnal, Del Rincón e Latorre (1992), citando Goetz e LeCompte (1988), 

que, nos anos [19]50, os trabalhos etnográficos adentraram, também, o panorama educativo e 

passaram a centrar-se no estudo da cultura na educação, nomeadamente “los procesos de 

enculturización (las formas en que los niños y adolescentes se introducen en las prácticas e 

creencias de los grupos sociales) y aculturización (los efectos que produce la falta de 

escolaridad)” (p. 198), para, a partir da década de 70, alargarem o seu objeto de estudo à 

linguagem (citando Cazden et al., 1972; Cook-Gumperz, 1976) e aos sistemas simbólicos de 

uma cultura; sistemas conceptuais tácitos (citando Philips, 1972); e sistemas de avaliação 

educativa (citando Fetterman, 1979). 

Terminam estes autores, definindo etnografia como uma modalidade de investigação 

em ciências sociais oriunda da antropologia cultural e da sociologia qualitativa, inscrevendo 

esta na família epistemológica ‘interpretativa/qualitativa’ e posicionando-a como modelo 

alternativo à investigação tradicional dos cientistas sociais no estudo de uma determinada 

realidade fenomenológica. Neste pressuposto, consideram o ‘estudo de caso’ como método de 
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investigação com particular relevância para o desenvolvimento das ciências sociais, tal como o 

comprovam, sobretudo, os estudos realizados por Freud, Piaget, Maslow, Adler, Rogers, entre 

outros, distinguindo-se, neste campo, como “la forma más propia y característica de las 

investigaciones ideográficas llevadas a cabo desde una perspectiva cualitativa” (p. 206). 

Considerando como válida qualquer técnica que o desenho de um investigação necessite 

à sua realização, não deixam, contudo, de referir como principais estratégias e instrumentos de 

recolha de dados a um ‘estudo de caso’ de cariz etnográfico, a ‘observação’ e a ‘entrevista’, 

surgindo, também, a ‘análise documental’ como, igualmente, pertinente para a coleta de todo 

um conjunto de elementos de relevo, que “se seleccionan por su propriedad para la 

investigación.” (p. 208). 

Observa Sarmento (2011) que a pesquisa de base etnográfica, oriunda da escola 

antropológica de Chicago (anos 20 e 30 do séc. passado)324 – com particular relevo no estudo 

de estilos de vida de grupos marginalizados em contextos urbanos, tendo por base os 

constructos sociológicos: sociedade e socialização (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992) – 

concentra-se nos aspetos simbólicos e culturais da ação social, procurando inserir uma 

“realidade tridimensional” (Sarmento, 2011: 3, citando Nisbet e Watt, 1984), resultante do 

relato do vivido e da apropriação dos seus atributos existenciais fundamentais, numa 

interpretação do modo de funcionamento de uma dada organização e respetivos atributos. 

Ainda de acordo com este autor, tomando por base o paradigma interpretativo, segundo 

o qual o enfoque da pesquisa se concentra na descrição, análise intensiva e holística de um 

contexto, situação ou sequência de ocorrências “o estudo etnográfico acrescenta uma outra 

dimensão: a da natureza sociocultural da investigação” (idem, p. 16, citando Merriam, 1988; 

Atkinson e Hammersley, 1998). Deduz, assim, Sarmento que, quando se está perante uma 

investigação que assume o formato de um ‘estudo de caso’, sustentado numa perspetiva 

interpretativa e crítica, tal como concentrada nos fenómenos simbólicos e culturais das 

dinâmicas de ação de um contexto (representações, interpretações, crenças e valores que 

compõem a componente sociocultural), estamos perante uma representação específica do 

mesmo, nomeadamente de um ‘estudo de caso etnográfico’. 

Não se resumindo tal discussão a uma questão de método de pesquisa, que distinga a 

etnografia de um outro tipo de investigação, mas a uma orientação da sua condução, convida o 

‘estudo de caso etnográfico’ à adoção de um design de investigação, que se consubstancia no 

                                                           
324 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a «Escola de Chicago», foi um “rótulo aplicado a um grupo de sociólogos investigadores com funções 
docentes e discentes no departamento de sociologia da Universidade de Chicago, nos anos vinte e trinta, [que] contribuíram enormemente para 

o desenvolvimento do método de investigação que designamos por qualitativo.” (p. 26) 
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recurso a práticas metodológicas consonantes com um tal posicionamento. Com efeito, e 

concretizando estas no universo escolar, considera ser fundamental o recurso a métodos de 

recolha, análise e tratamento de informação, que, permitam a possibilidade de triangulação 

(coleta de dados recorrendo a, e cruzando com, fontes várias, permitindo um melhor 

esclarecimento e compreensão dos fenómenos estudados), nomeadamente através de: (i) 

observação participante de práticas do dia a dia na escola; (ii) entrevistas a elementos de uma 

comunidade educativa (alunos, professores, encarregados de educação); (iii) análise de 

conteúdo dos documentos produzidos em contexto escolar. 

Por fim, e sustentado em Linda Smith (1982), destaca ainda Sarmento (2011), as práticas 

seguintes, como apropriadas a uma orientação de natureza etnográfica, a serem tomadas em 

linha de conta pelo investigador: 

 

1º) Permanência prolongada do investigador na organização, comunidade ou outro contexto estudado, de 

forma a que o investigador possa pessoalmente recolher as suas informações, através da observação 

participante e da entrevista aos membros que lá residem, trabalham ou actuam; 

2º) O interesse por todos os traços e pormenores que fazem o quotidiano, tanto quanto pelos 

acontecimentos importantes que ocorrem nos contextos investigados; 

3º) O interesse dirigido tanto para os comportamentos e atitudes dos actores sociais, tanto quanto para as 

interpretações que fazem desses comportamentos, e para os processos e conteúdos de simbolização do 

real;  

4º) O esforço por produzir um relato bem enraizado nos aspectos significativos da vida dos contextos 

estudados, de tal modo que ele “recrie de forma vivida os fenómenos estudados” ([Sarmento (2011), 

citando] Goetz e LeCompte, 1988); 

5º) O esforço por ir progressivamente estruturando o conhecimento obtido, de tal modo que o processo 

hermenêutico resulte da construção dialógica e continuamente compreensiva das interpretações e acções 

dos membros dos contextos estudados, com concomitante afastamento de processos do tipo validação-

invalidação de hipóteses, próprias das orientações dedutivistas ([idem, citando] Wolcott, 1990). As 

operações analíticas convocadas neste empreendimento são a comparação e contrastação de dados, a sua 

agregação e a ordenação em sequências compreensivas (idem, citando] Goetz e LeCompte, 1988); 

6º) Uma apresentação final que seja capaz de casar criativamente a narração/descrição dos contextos com 

a conceptualização teórica. (pp. 16-17) 

 

Por seu turno, e tendo por base propósitos e características da investigação qualitativa, 

refere Tuckman (2000) o ‘estudo de caso’ como um processo específico para desenvolver um 

trabalho de pesquisa, sendo diversos os métodos e técnicas em que este se poderá sustentar. 

Identificando três tipos de fontes de dados a utilizar numa metodologia de ‘estudo de 

caso’, nomeadamente (1) entrevistas aos participantes no fenómeno em estudo; (2) análise de 

documentos (atas de encontros, relatos de jornais, autobiografias ou testemunhos); (3) 

observação dos fenómenos em ação; salienta o autor serem estes os principais métodos de que 

se socorre o enfoque etnográfico, com a finalidade de descrever e de explicar uma determinada 

representação fenomenológica. Atentemos, por isso, na sua importância: 
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1. Entrevistas – considera Tuckman que este será um dos procedimentos mais diretos de procura 

de informação junto de quem a possui. Tal como um processo de descoberta e de subsequente 

compreensão, as respostas fornecidas pelos respondentes refletirão o que conhecem sobre o 

fenómeno em estudo, visto que “pessoas diferentes têm também diferentes perspectivas, 

pode[ndo] emergir assim um quadro razoavelmente representativo da ocorrência ou ausência 

do fenómeno e, desse modo, propiciar-nos uma base para a sua interpretação.” (p. 517). Com 

efeito, de modo a reduzir o risco de enviesamento e, simultaneamente, maximizar a 

neutralidade do investigador aumentando a credibilidade dos resultados obtidos, aconselha a 

que se construa um esquema para a sua efetivação (guião de entrevista), com vista a “obter 

uma variedade de perspectivas sobre essas mesmas questões.” (idem). Considerando que o 

género de investigação a conduzir irá influenciar a entrevista a realizar, tal como sustentado 

em Patton (1990), propõe-nos a existência de quatro tipos de entrevistas, variando estas entre 

as totalmente informais (conversação) e as altamente estruturadas e fechadas (resposta fixa), 

a saber: 

i. entrevista através de conversa informal – dada a inexistência prévia de tópicos ou 

enunciados para as questões, estas advêm do contexto imediato sendo colocadas no 

decurso dos acontecimentos; 

ii. modelo de entrevista-padrão – os tópicos e questões são especificados mediante 

planificação, decidindo o entrevistador a sequência e formulação das questões ao longo 

da mesma; 

iii. entrevista estandardizada de final-aberto – sendo previamente estabelecidas, as questões 

(em formato de final-fechado) seguem uma formulação e sequência exatas, sendo 

colocadas a todos os entrevistados e seguindo uma mesma ordem; 

iv. entrevista fechada ou de resposta fixa – situando-se mais próxima do questionário, contém 

questões e categorias de resposta predefinidas, escolhendo o entrevistado de entre um 

conjunto de respostas que lhe são apresentadas. 

 

2. Documentos – são mais uma fonte de informação sobre o acontecimento ou fenómeno que 

se investiga, podendo adquirir a forma de atas de encontros [sendo um registo oficial de 

interações e procedimentos dos membros que promoveram o encontro “podem possibilitar-

nos um quadro exacto do que oficialmente aconteceu mas, normalmente, falta-lhes o detalhe 

que nos permite compreender o que aconteceu” (p. 522)]; relatórios – mais comuns sob a 

forma de relatos de jornais, os relatórios podem ser mais descritivos (formato predominante) 
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ou interpretativos. Podem, também, assumir o modelo de ‘autobiografia’, por via de uma 

testemunha ocular, ou o ‘testemunho’ inspirado “em forças distintas da motivação do 

observador.” (p. 523). Refira-se, no entanto, que, todos estes relatos escritos, por si só, não 

devem servir de garante de confiabilidade, devendo o investigador cruzar toda a informação 

recolhida com outras fontes de pesquisa. 

 

3. Observação – considera Tuckman que a ‘observação qualitativa’ se presta a examinar o 

contexto por via de um plano geral elaborado para o efeito, tal como guia de orientação a um 

olhar investigativo, resultando o seu produto final na tomada de notas de campo, pese 

embora, sabendo que o mesmo (olhar) pode, por um lado, servir para confirmar (ou não) 

interpretações advindas de fontes anteriores (entrevistas e documentos) ou como estratégia 

“para encontrar ocorrências surpreendentes, sobre as quais pretenderá formular questões 

durante as entrevistas subsequentes.” (p. 524). Consciente dos riscos de um investigador se 

deixar afetar ou de afetar aquilo que observa, assevera este autor que: “Quantas mais 

observações fizer, e quanto mais discreto permanecer, menos vai influenciar provavelmente 

o que se está a passar junto de si.” (idem). 

 

Com efeito, e de modo a levar a cabo uma tal prática metodológica, refere Tuckman que 

o investigador deverá começar por visitar um local ou situação de campo com o intuito de 

observar in situ o(s) fenómeno(s) que neste ocorre(m), recorrendo, igualmente, à recolha de 

informação pertinente ao seu trabalho, bem como à auscultação dos agentes envolvidos, 

visando, através de tais procedimentos “identificar as questões principais sentidas pelos vários 

participantes e audiências, e avaliar o mérito, o valor ou o significado dos fenómenos para os 

participantes.” (p. 508). 

Considerado como uma de várias estratégias de se desenvolverem programas de 

investigação em ciências sociais, a essência de um ‘estudo de caso’, segundo Yin (2001), reside 

na tentativa de se orientar uma decisão ou um seu conjunto, nomeadamente (i) sobre o ‘por que’ 

(depreendendo uma análise explicativa) e do ‘como’ (sustentado numa análise descritiva) de 

acontecimentos atuais, relativamente aos quais o investigador tem pouco, ou nenhum, controlo, 

e em que não é possível, ou mesmo desejável, condicionar as causas do comportamento dos 

seus participantes; (ii) quando o foco da investigação reside num fenómeno no seu ambiente 

natural almejando o investigador apreender as interações entre fatores próprios e de relevo, tal 

como determinantes para a compreensão da dinâmica do mesmo (fenómeno); (iii) sempre que 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

375 

as fronteiras entre um dado fenómeno e o contexto não se encontram bem definidas, 

concentrando-se a pesquisa em múltiplas e variadas fontes de dados à sua captura. 

Tratando-se de uma abordagem metodológica de investigação destinada, sobretudo “a 

fazer surgir novas teorias ou a confirmar ou infirmar as teorias existentes” (Ponte, 2006: 16), 

por via da compreensão de ambientes complexos, envolvendo fatores múltiplos que constituem 

a sua apreensão, postula Yin (2001), o ‘estudo de caso’ no quadro de uma perspetiva atida às 

características dos fenómenos a estudar, aos procedimentos de recolha de dados e práticas de 

análise dos mesmos, não objetivando ser considerado (mais) um simples instrumento de coleta 

de informação ou uma mera etapa de um plano de investigação per si, mas uma “estratégia de 

pesquisa [que] compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados.” (p. 33). 

De acordo com este autor, a coleta de dados, para a composição de ‘estudos de caso’, 

poderá basear-se em múltiplas fontes de evidência, sem embargo de se considerarem por demais 

relevantes os princípios que subjazem a tais práticas e podendo tais contribuir para um 

acréscimo de qualidade do trabalho de pesquisa. Segundo Yin, não obstante subvalorizados, ou 

mesmo ignorados, no passado, estes são, hoje em dia, largamente tidos em conta na investigação 

de ‘estudos de caso’, nomeadamente: “a) a utilização de várias fontes de evidências, e não 

apenas uma; b) a criação de uma base de dados para o estudo de caso; e c) a manutenção de um 

encadeamento de evidências.” (p. 106),325 sendo que, relativamente à sua proveniência, 

sobressaem, de entre outras, seis fontes principais de informação: “a documentação, os registros 

em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a observação participante e os artefatos físicos” 

(p. 107), contendo cada uma delas as seguintes características: 

 

1. Documentação – pode assumir a forma de cartas, memorandos e outros tipos de 

correspondência; agendas, avisos, minutas de reuniões e demais relatórios de 

acontecimentos em geral; documentos administrativos; estudos ou avaliações formais do 

contexto sob investigação; recortes de jornais e outros artigos publicados nos meios de 

comunicação; 

2. Registos em arquivos – poderão ser do género de registos de serviço; registos 

organizacionais; mapas e levantamentos topográficos sobre um determinado local; listas de 

nomes; censos; registos pessoais (diários, anotações, etc.); 

                                                           
325 Voltaremos a este assunto mais adiante, quando nos referirmos à problemática da credibilidade do ‘estudo de caso’. 



Capítulo IV                         Opções Metodológicas 

 

 

 

376 

3. Entrevistas – consideradas por Yin como uma das mais importantes fontes de informação 

para um ‘estudo de caso’, estas poderão assumir a seguinte tipologia: 

i) entrevista espontânea – (a mais usada neste método de pesquisa), permite que o 

entrevistado responda às questões fornecendo relatos, opiniões e interpretações sobre o 

fenómeno investigado e sob a forma de uma conversa. Ou seja, o entrevistado não é 

considerado como apenas um respondente, porquanto torna-se, mais do que isso, num 

informante, fornecendo “ao pesquisador do estudo percepções e interpretações sob um 

assunto, como também podem sugerir fontes nas quais pode-se buscar evidências 

corroborativas – e pode-se iniciar a busca a essas evidências” (p. 112); 

ii) entrevista focal – (caracterizada pela sua espontaneidade), nomeadamente sob a forma de 

uma conversa informal, neste tipo de entrevistas o respondente é entrevistado durante um 

curto período de tempo (aprox. 1h), tendo por base um conjunto de questões preestabelecido, 

pese embora adaptável, em termos da ordem prevista num guião, em função do decorrer da 

mesma; 

iii) levantamento formal – (mais estruturada que as restantes), neste género de entrevista é 

seguido um roteiro de perguntas predefinido pelo entrevistador. 

4. Observação direta – refere Yin que por via da observação direta podemos analisar alguns 

comportamentos ou condições do contexto de particular interesse para a investigação em 

curso. Podendo tais observações variar em termos do grau de (in)formalidade na recolha de 

dados, “As provas observacionais são, em geral, úteis para fornecer informações adicionais 

sobre o tópico que está sendo estudado” (p. 115); 

5. Observação participante – refere o autor que esta é uma modalidade especial de recolha de 

informação, através da qual o investigador não se posiciona como simples observador 

passivo, mas que pode assumir vários papéis no decurso da pesquisa, inclusive fazer parte 

de acontecimentos que estão sendo estudados. Podendo uma tal técnica permitir a um 

‘estudo de caso’ oportunidades únicas de coleta de dados, para além das suas indiscutíveis 

potencialidades convém ao investigador ter em conta algumas limitações que, de igual 

modo, poderão resultar da sua aplicação: 

i) Potencialidades – um mais fácil acesso ao objeto de estudo (de difícil acesso, de outra 

forma, à investigação científica) e a possibilidade de compreender o ponto de vista de alguém 

situado no âmago do ‘estudo de caso’ (de enorme relevo pela sua capacidade de apreensão 

holística), em comparação com uma perspetiva exterior ao mesmo; 
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ii) Limitações – projeção de pontos de vista tendenciosos; assunção de posições contrárias 

aos princípios de credibilidade da investigação científica; indisponibilidade ou insuficiência 

de tempo para o recurso à triangulação das fontes. 

6. Artefactos físicos – considerados por Yin como de importância menor no âmbito dos 

‘estudos de caso’, assinala, de entre estes, aparelhos de alta tecnologia, ferramentas ou 

instrumentos, obras de arte, ou quaisquer outros artefactos, podendo tais serem coletados ou 

analisada a sua utilidade, significado, simbolismo, para os participantes e/ou contextos alvo 

de uma investigação, mormente de cariz etnográfico. 

 

Por seu turno, Bogdan e Biklen (1994), sublinhando a importância do enfoque na análise 

dos processos em vez dos resultados ou produtos, referem cinco importantes características, 

que remetem para a própria natureza da investigação etnográfica, com reflexos nos ‘estudos de 

caso’, nomeadamente: (1) primazia dada ao contexto fenomenológico – “Os investigadores 

qualitativos (…) entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando são 

observadas no seu ambiente habitual de ocorrência.” (p. 48); (2) a sua forte componente 

descritiva – “Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números.” 

(idem); (3) primado dos processos face aos resultados – “As estratégias qualitativas 

patentearam o modo como as expectativas se traduzem nas actividades, procedimentos, e 

interacções diárias.” (p. 49); (4) posicionamento analítico indutivo (partindo de dados e não de 

premissas) – “as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos se vão agrupando” (p. 50); (5) os significados como peças-chave na abordagem 

qualitativa – interessando, sobretudo, o “modo como diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas.” (idem). 

No que ao plano de um ‘estudo de caso’ concerne, recorrem estes autores à imagética 

do funil para a sua caracterização, nomeadamente considerando o seu início como contendo 

focalizações mais amplas (sobre a investigação a realizar), que se vão condensando e tornando 

mais esclarecidas à medida que se vai coligindo e triangulando toda a informação, registando 

este os seguintes desenvolvimentos: 

 

À medida que [os investigadores] vão conhecendo melhor o tema em estudo, os planos são modificados 

e as estratégias seleccionadas. Com o tempo acabarão por tomar decisões no que diz respeito aos aspectos 

específicos do contexto, indivíduos ou fonte de dados que irão estudar. A área de trabalho é delimitada. 

A recolha de dados e as actividades de pesquisa são canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos 

e temas. De uma fase de exploração alargada passam para uma área mais restrita de análise dos dados 

coligidos. (pp. 89-90) 
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Aconselham, ainda, Bogdan e Biklen (1994) todos quantos planeiem conduzir estudos 

de natureza etnográfica a privilegiar, como técnicas de pesquisa para a recolha de dados, (1) as 

entrevistas (e respetivas transcrições), objetivando estas “recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” (p. 134); (2) notas de campo, 

relativas a observações participantes, como um “relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados” (p. 150); (3) sem 

descurarem, neste processo, os documentos pessoais/oficiais, ou seja, “aquilo que outros 

criaram e que o investigador encontra, tal como diários, fotografias, documentos oficiais e 

artigos de jornais.” (p. 149). Sendo, nomeadamente estes últimos, fundamentais para justificar 

opções, afirmações tomadas pelo investigador, servem ainda, e em concomitância, como provas 

e pistas de pesquisa, interagindo com a realidade empírica, para além de que, “quando 

sistemática e rigorosamente recolhidos, ligam a investigação qualitativa a outras formas de 

ciência.” (idem). 

Por conseguinte, apresentando como principais vantagens o estudo de fenómenos em 

contexto real e a possibilidade de um conhecimento aprofundado da realidade em que se situam, 

pese embora, e ao invés do postulado positivista, sem a pretensão da sua generalização, de 

acordo com estes autores, assume a investigação etnográfica, na abordagem ao ‘estudo de caso’, 

duas importantes correntes de pensamento: (i) fenomenologia e (ii) interacionismo simbólico: 

 

i. fenomenologia – fazendo uso de um “conjunto de asserções que diferem das que se utilizam 

quando se estuda o comportamento humano com o objectivo de descobrir «factos» e 

«causas»” (p. 53), evidencia uma tal perspetiva a compreensão dos acontecimentos e 

interações entre os diversos atores em situações de contexto, segundo uma “tradição 

weberiana, que enfatiza a «verstehen», a compreensão interpretativa das interações 

humanas” (idem), sobretudo em momentos de análise dos dados, nos quais o investigador 

vai considerando a diversidade de interpretações existentes (sua e dos participantes na 

investigação); 

ii. interacionismo simbólico – pressupondo a mediação da experiência humana pela 

interpretação, assume a interação simbólica “o papel de paradigma conceptual, ocupando o 

lugar dos instintos, dos traços de personalidade, dos motivos inconscientes, das 

necessidades do estatuto socioeconómico, das obrigações inerentes aos papéis, das normas 

culturais, dos mecanismos sociais de controlo ou do meio ambiente físico” (p. 56). Desta 
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forma, são assim considerados momentos de produção e transformação de significados por 

via de uma dinâmica processual, contemplativa de fenómenos reais, de emoções e interações 

sociais que se cruzam entre investigador e participantes, presumindo, para tal, que o 

posicionamento destes últimos “só pode ser compreendido pelo investigador que se 

introduza no processo de definição através de métodos como a observação participante.” (p. 

55). 

 

Gall, Gall e Borg (2003), em jeito de «pronunciamento bíblico», referem-se à 

capacidade de ressurreição, que um bom ‘estudo de caso’ exerce sobre um determinado 

fenómeno, orientando os leitores na apreensão do seu significado através de “intensive study of 

specific instances, that is cases, of a phenomenon.” (p. 435). Com efeito, e tendo como objetivo 

primacial iluminar um determinado contexto, adquirindo este a forma de processos, 

acontecimentos, indivíduos, ou assuntos de inegável interesse a uma investigação, a opção por 

uma abordagem de ‘estudo de caso’ consiste numa estratégia que implica, necessariamente, 

reduzi-lo à forma de um, ou de vários, fenómeno(s) em particular, objetivando o tipo de análise 

intensiva a empreender no esgotar do(s) mesmo(s), tendo em conta que é o próprio caso a 

requerer o uso de metodologia e das técnicas de pesquisa necessárias à sua apreensão global, 

inclusivamente ao ponto de estes autores considerarem a possibilidade de “combine qualitative 

and quantitative methods of data collection.” (p. 448). Ou seja, quanto maior a amplitude de 

fenómenos no terreno, maior a precisão requerida ao «olho de falcão» da investigação “on 

which data collection and analysis will concentrate.” (p. 436). 

De facto, e tendo em conta a multiplicidade de técnicas de recolha de informação a que 

se referem estes autores, e por não caber a análise de todas neste trabalho, concentrar-nos-emos, 

em particular, nas que aplicaremos na nossa pesquisa, a começar pela entrevista. 

Assim, consideram Gall, Gall e Borg a ‘entrevista’ o instrumento, por excelência, de 

recolha de informação, acrescendo de importância sobre qualquer outro, mormente pelo seu 

enorme potencial de adaptabilidade, permitindo que investigadores, nomeadamente “Skilled 

interviewers can follow up a respondent’s answers to obtain more information and clarify vague 

statements. They also can build trust and rapport with respondents, thus making it possible to 

obtain information that the individual probably would not reveal by any other data-collection 

method.” (p. 222). 
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Ademais, e com exceção para o formato de «entrevista fechada ou de resposta fixa»,326 

sustentam-se estes autores, tal como vimos com Tuckman (2000), na tipologia de entrevistas 

proposta por Michael Patton (2001), a saber: (i) informal conversational interview (entrevista 

através de conversa informal); (ii) general interview guide approach (modelo de entrevista-

padrão); (iii) standardized open-ended interview (entrevista estandardizada de final-aberto), (cf. 

pp. 239-240). 

No que à ‘análise documental’ diz respeito, e fundamentando-se em Lincoln e Guba 

(1985), consideram estes autores dois tipos distintos de comunicação sob a forma escrita: 

documentos resultantes de registos com uma finalidade pessoal (cartas, diários, rascunhos de 

artigos); relatórios consignados em formato textual com um propósito oficial (contratos legais, 

relatórios elaborados por uma comissão para conhecimento geral, declarações fiscais). 

Residindo, sobretudo, na interpretação textual, tanto de quem escreve como de quem lê, a 

apreensão do significado de uma ‘comunicação sob a forma escrita’ encontra-se dependente 

não só do seu leitor, como do período histórico-cultural em que o seu conteúdo é lido. 

Por conseguinte, e de modo a potenciar a compreensão do leitor, deve o investigador, 

na sua análise, levar em linha de conta: o contexto em que o documento ou o relatório foi 

produzido; o objetivo do autor em o escrever; as suas condições de trabalho; o seu leitor-ideal 

e o leitor-real; e a intenção do autor à leitura do seu texto. Mas sobretudo, e tal como 

característico do paradigma interpretativo, deverá o investigador ter em mente que, ao ler uma 

‘comunicação sob a forma escrita’, estará a construir a sua própria compreensão da mesma, 

uma vez que, “The same document or record can be analyzed at different points in the study, 

with each analysis yielding new constructs, hypothesis, and insights.” (p. 283). 

Quanto à ‘observação’ garantem Gall, Gall e Borg que esta permite aos investigadores 

exprimirem uma opinião mais fundamentada sobre o objeto de estudo, opinião essa não 

subjugada à influência dos participantes. A sua inserção no conjunto da pesquisa permite uma 

descrição mais completa sobre os fenómenos em causa, juntando-se, assim, a outras técnicas de 

recolha de dados (entrevista e análise documental), permitindo a sua triangulação. No que 

concerne o foco observacional, fundamentam-se em Spradley (1980) para admitirem a 

existência de uma variação entre as fases inicial e final de um estudo, com este a percorrer as 

seguintes etapas: (1) fase descritiva [inexistência de uma focagem predefinida, mas geral do 

fenómeno a observar “providing a base from which the observers can branch out in many 

directions.” (p. 269)]; (2) fase focalizada [nesta fase são já identificadas as características mais 

                                                           
326 Na sua caracterização, Gall, Gall e Borg (2003) não se referem a este formato de entrevista. 
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importantes do fenómeno em estudo, concentrando-se os investigadores em “collecting deeper 

information about this narrower range of features.” (idem)]; (3) fase seletiva [nesta manifestam-

se as questões/problemas da pesquisa e altera-se o seu foco observacional, de modo a “refining 

and deepening their understanding of the specific elements that have emerged as theoretically 

or empirically most essential. (idem)]. Destarte, e após cuidada seleção, os dados recolhidos 

são analisados minuciosamente até os investigadores atingirem uma fase designada de 

‘saturação teórica’, sobretudo quando concluem que “newly gathered findings essentially 

replicate earlier ones.” (idem). 

Um outro aspeto a merecer a atenção de Gall, Gall e Borg prende-se com a ‘tomada de 

notas’ sobre a observação realizada (a este respeito ver também, Bogdan e Biklen, 1994; 

Tuckman, 2000; Yin, 2001). Defendem, por isso, que um tal procedimento deverá obedecer a 

determinados princípios: 

 

1) Conterem suficiente informação descritiva e reflexiva: 

- informação descritiva – deverão incluir um retrato dos participantes, reconstrução de diálogos, 

descrição do cenário da pesquisa, relatos de acontecimentos peculiares, descrição do 

comportamento do observador; 

- informação reflexiva – deverão envolver uma reflexão pessoal do observador sobre o curso 

da investigação (sobre os métodos de recolha e análise de informação; sobre conflito e dilemas 

éticos; sobre o seu estado de espírito; sobre interpretações que vão emergindo). 

2) Serem detalhadas e consistentes: 

- os investigadores deverão concentrar-se na tomada de notas de campo que sirvam o propósito 

de apreensão do objeto de estudo, devendo estas, para além de um caráter de minuciosidade, 

contribuir para a fidedignidade do trabalho efetuado. 

3) Quando necessário, incluírem, também, detalhes visuais: 

- não devendo limitar-se a palavras, apenas, as ‘notas de campo’ poderão conter desenhos do 

cenário onde decorre a pesquisa; informação visual sob a forma de documentário em vídeo ou 

recorrendo a fotografias que, de igual modo, retratem o contexto – “At their best, visual records 

illuminate important aspects of culture and social interaction.” (p. 273). 

 

Ponte (2006), por seu turno, respondendo à questão: “O que é um estudo de caso?” –

recorre à particularística como característica fundamental que o distingue num quadro situativo 

em que se concentra o enfoque de uma investigação, no caso em apreço, o estudo detalhado de 
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“uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspetos, 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 

para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse.” (p. 2). 

Considerando as etnografias como ‘estudos de caso’ “particularmente intensos e 

prolongados, que se preocupam com a reconstituição da cultura de um dado grupo ou 

comunidade (no seu todo ou em aspectos particulares)” (p. 10), estudos de inspiração 

etnográfica, concentram-se em situações concretas, numa análise às suas especificidades, 

servindo um propósito de apreensão integral de um ou de vários fenómenos desta constantes, 

tal como apresentado aos olhos de uma investigação,327 nomeadamente pela sua capacidade de: 

(i) exploração (servindo como estudo piloto a uma pesquisa em larga escala); (ii) descrição 

(como imprescindíveis à preparação de um programa de intervenção); (iii) analítica (nesta 

vertente, considerados como os que mais contribuem para o avanço do conhecimento). 

Não obstante a importância reconhecida no campo da investigação, sobretudo a de maior 

pendor qualitativo, constata este autor promover o ‘estudo de caso’ um conhecimento 

circunscrito a uma determinada realidade fenomenológica (o que incita a crítica em seu torno, 

nomeadamente a de tradição positivista), uma vez que, um tal método de pesquisa “não se 

propõe num ápice encontrar soluções para todos os problemas educativos nem formular e 

comprovar leis gerais que descrevam o funcionamento dos fenómenos, mas que vai a pouco e 

pouco acrescentando novos elementos que enriquecem o nosso conhecimento colectivo acerca 

desses problemas e fenómenos” (p. 15). 

No que às suas técnicas de pesquisa concerne, sustenta-se este autor em Yin (1984), 

para, de igual modo, fundamentar o ‘estudo de caso’ no trabalho de campo ou na análise 

documental, tirando partido de múltiplas fontes à sua concretização, nomeadamente 

“entrevistas, observações, documentos e artefactos” (Ponte, 2006: 7), contando ainda com uma 

forte componente descritiva, tal como baseada numa ‘thick description’ (descrição densa) 

“factual, literal, sistemática e tanto quanto possível completa do seu objecto de estudo.” (idem). 

 

 

                                                           
327 Assinala Ponte (2006), citando Merriam (1988), que, os ‘estudos de caso’, para além de poderem seguir várias orientações teóricas, quer 
associadas a uma disciplina, quer a um determinado domínio de cultura profissional, podem, ainda, assumir diferentes tipologias, a saber: 

‘estudos de caso históricos’ (procuram reconstituir a evolução de um dado fenómeno ou organização durante um certo período de tempo, 

recorrendo a fontes primárias e secundárias e à análise crítica e interpretação); ‘estudos de caso psicológicos’ (perspetivam o indivíduo como 
um todo analisando determinados aspetos do seu comportamento, nomeadamente na aprendizagem, sobre alunos sobredotados ou com 

dificuldades de aprendizagem, comportamentos atípicos, etc.); ‘estudos de caso sociológicos’ (com particular incidência na vida social e nos 

papéis dos diversos atores, na comunidade e nas instituições sociais, tais como a família, as associações populares e o governo, prestando 
especial atenção aos problemas das minorias e debruçando-se, nomeadamente na Escola, sobre a relação entre insucesso escolar e desigualdades 

sociais, nas relações interpessoais professor/alunos, alunos/alunos, etc.). 
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1.3.2. A opção pelo caso único 

 

Fator de relevo nos ‘estudos de caso’ é a faculdade de estes se munirem de uma série de 

propostas teóricas, devidamente consolidadas na bibliografia existente, a servirem de guia ao 

percurso de uma investigação, para além das, já referidas, decisões à orientação da análise, e a 

requererem questões não do «quê?» ou «quantas?» (Ponte, 2006), mas sim do «como» e do 

«por que» (Yin, 2001), tendo como objetivo, sobretudo, não transformar uma dada situação, 

mas compreendê-la na sua plenitude (Ponte, 2006). Neste enquadramento surgem, igualmente, 

as questões iniciais a ditarem ‘as regras’ para a definição da unidade de análise, podendo tal 

ser considerada de totalidade única (como realidade holística, prevalece sobre demais 

características do fenómeno), ou, ainda, constituída por várias unidades de análise, a 

‘obrigarem’ a tratamento diferenciado entre si. Segundo Yin (2001), da sua correta formulação 

dependerá, em muito, o sucesso de um ‘estudo de caso’, por isso, “a definição da unidade de 

análise (e, portanto, do caso) está relacionada à maneira como as questões iniciais da pesquisa 

foram definidas.” (p. 44). 

Por conseguinte, e podendo os ‘estudos de caso’, quanto à sua classificação, assumir a 

tipologia de ‘estudo de caso único’ ou ‘estudos de caso múltiplos’, de acordo com Bogdan e 

Biklen (1994), os primeiros, tal como o próprio nome indica, incidem no estudo somente de um 

caso, e os ‘estudos de caso múltiplos’ verificam-se quando é analisado mais do que um assunto, 

ambiente ou base de dados, adotando uma grande variedade de formas, sendo que, “Alguns 

começam sob a forma de um estudo de caso único cujos resultados vão servir como o primeiro 

de uma série de estudos, ou como piloto para a pesquisa de casos múltiplos.” (p. 97). 

Relembra Yin (2001) que os ‘estudos de caso únicos’ se justificam, sobretudo, quando 

assumem a forma de (i) um teste à teoria existente; (ii) análise de uma situação rara ou singular; 

(iii) de difícil acesso à investigação científica e, por isso, de natureza reveladora. Por outro lado, 

considera este autor que os ‘estudos de caso múltiplos’ se apresentam com maior relevo, sob o 

ponto de vista da investigação científica, pois aumentam a possibilidade de replicações teóricas 

e generalizações a partir de constatações e intersecções dos resultados obtidos nos diversos 

casos, quando comparados com a investigação de, somente, um ‘estudo de caso único’. 

Ademais, propõe que os estudos de caso, quanto ao objetivo da pesquisa, e tal como já havíamos 

visto em Ponte (2006), sejam classificados segundo a tipologia de (1) exploratórios 

(considerando fenómenos pouco explorados e, por isso, relativamente desconhecidos, visando 

definir hipóteses ou proposições para investigações futuras); (2) descritivos (objetivando a 



Capítulo IV                         Opções Metodológicas 

 

 

 

384 

descrição exaustiva do fenómeno a partir da realidade em que este se insere); e (3) explanatórios 

(propondo-se explicar relações de causa-efeito tendo por base uma teoria específica). 

Seguindo esta linha de pensamento, Marshall e Rossman (1995), citados por Gomes 

(2004), defendem que as abordagens de natureza qualitativa são, porventura, mais indicadas 

para os estudos de índole exploratória, descritiva ou explanatória, não deixando, contudo, de 

chamar a atenção para o facto de que “o estudo de caso único se adequa aos estudos 

exploratórios e descritivos enquanto que os estudos de natureza explanatória aconselham o 

recurso ao estudo de múltiplos casos” (p. 185). Daqui se destaca ter sido, a opção por um ‘estudo 

de caso único’ ou de ‘casos múltiplos’, um aspeto devidamente ponderado após a formulação 

da questão de partida e das temáticas de pesquisa adjacentes – por lecionarmos em mais do que 

um EP, chegámos a ponderar tal hipótese, porém, dificuldades várias, sobretudo de acesso à 

investigação, fizeram com que abandonássemos a ideia –, a partir das quais, a presente pesquisa, 

alicerçada no cariz exploratório e descritivo do fenómeno em causa, intentou compreendê-lo. 

Complementando, ainda, a atual discussão, mais se refere que, em detrimento de uma 

perspetiva aritmética (reveladora da sua quantidade, valor ou extensão), almejou este trabalho, 

no seu decurso, a interpretação de significados e sentidos adstritos ao fenómeno em estudo, de 

modo a, segundo Ponte (2006), citando Yin (1984), “problematizar o seu objecto, construir ou 

desenvolver nova teoria ou confrontá-la com teoria já existente” (p. 6), tendo, para o efeito, se 

consubstanciado num design de ‘estudo de caso único’, elegendo à categoria de unidade de 

análise (como «realidade holística») a Equipa Pedagógica do EP de Bragança e favorecendo 

como técnicas de pesquisa a ‘análise documental’, a ‘entrevista’ e a ‘observação participante’, 

esta última sob a forma de mediação de reuniões dos seus docentes, realizadas ao longo do ano 

letivo de 2012/13 (cf. capítulo V). 

Um outro assunto que aqui trazemos à colação é o facto de procedermos à identificação 

do caso. Ao fazermos, partimos de uma intenção clara de não obliterarmos uma realidade por 

muitos conhecida e que aqui não poderíamos deixar de lhe fazer referência, tendo em conta o 

papel desempenhado por muitos dos seus constituintes, sobretudo dos participantes neste 

estudo: 

 

i. quer por terem tomado parte ativa, no envolvimento da comunidade prisional com a 

sociedade civil, em várias jornadas de reflexão, que organizámos no EP e escola associada, 

sobre a temática do ensino em meio prisional e das várias questões a este atinentes (tal 

como daremos conta na secção seguinte); 
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ii. quer pela publicitação, divulgação e cobertura in loco das mesmas (jornadas), por meios de 

comunicação social regionais e nacionais, por instituições públicas e/ou privadas, e por 

organizações não-governamentais; 

iii. quer pela publicação de um livro, em 2010, financiado pela Câmara Municipal de Bragança, 

relativa a um destes colóquios, nomeadamente o II Ciclo de Conferências, intitulado 

“Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Educar para a Saúde” (evento 

que teve lugar em maio de 2009). 

 

Ou seja, a todos quantos participaram/tomaram conhecimento do nosso trabalho – um 

trabalho desenvolvido no âmbito da Equipa Pedagógica, a partir do ano letivo 2007/08, quando 

iniciámos funções no EP de Bragança, e que culminou com a realização da investigação no 

terreno (2012/13) –, somos a declarar que, após aturada ponderação, decidimos que o facto de, 

porventura, tentarmos omitir algo que é do conhecimento público (um exercício a que não nos 

atrevemos), seria como se, recorrendo a uma linguagem do próprio sistema jurídico-penal, 

estivéssemos a incorrer num ‘crime de ocultação de provas’.328 

Na verdade, e salvaguardados pelos motivos apresentados, não somente lhe faremos 

referência, como lhe dedicaremos a secção seguinte, através da qual será possível ao leitor 

tomar contacto com a realidade desta instituição prisional, através de uma caracterização inicial 

a que procederemos, em jeito de móbil de todo um trabalho desenvolvido pelos seus 

professores, conscientes de que tais factos, pelo seu conjunto, assumirão um contributo decisivo 

para a realização do presente estudo. 

 

2. Estabelecimento Prisional de Bragança – uma breve caracterização329 

 

A história desta instituição começa por ser escrita com a promulgação do Decreto-Lei 

n.º 26643, de 28 de maio, de 1936 (diploma que procede à reforma da organização do sistema 

prisional), nomeadamente pelo lançamento das bases que conduzirão à sua criação. Tal como 

                                                           
328 A esta discussão defende, por exemplo, Yin (2001) uma divulgação total, não só do caso, como dos seus intervenientes no mesmo, posição 

com a qual não concordamos, pelo menos no seu todo, uma vez que, tal como o ‘caso do nosso estudo’, em que os professores nos solicitaram 

anonimato, do cumprimento de um tal requisito dependeria a sua participação no mesmo (veremos no próximo capítulo como procedemos 
relativamente a esta matéria). 
329 Localizada na região norte de Portugal, mais precisamente na sub-região de alto Trás-os-Montes, Bragança é sede de concelho com 35.341 

habitantes (INE, 2012) e capital de distrito com uma população de 136.252 hab. (idem), o qual limita a norte e a leste com Espanha (províncias 
de Ourense, Zamora e Salamanca), a sul com os distritos de Guarda e Viseu, e a oeste com o distrito de Vila Real. Com uma área total de 6608 

km2 (quinto maior português), deste fazem parte os concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo 

de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais e, ainda, o de Bragança, que, no 
que ao presente estudo concerne, para além do EP de Bragança compreende também o EP de Izeda (este último não será objeto da nossa 

análise). 
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estipulado neste documento, as cadeias serão estabelecidas de acordo com uma matriz definida 

à sua organização e funcionamento, a consistir nomeadamente em: cadeias comarcãs330 – penas 

de prisão até três meses (art.º 32.º); cadeias centrais – penas superiores a três meses (art.º 40.º); 

penitenciárias – destinadas ao cumprimento de penas de prisão maior (art.º 55.º). 

Destarte, e seguindo o presente quadro, a futura cadeia de Bragança, a ser construída, 

compreenderia uma tipologia comarcã, sendo que, e tal como as de igual categoria, teria como 

principais objetivos: (i) atuar por motivos de prevenção geral, intimidação ou satisfação do 

sentimento de justiça, por meio de isolamento celular contínuo (art.º 33.º), com exceção para 

reclusos com boa conduta, aos quais, no final do primeiro mês, poderá ser permitido trabalho 

em comum (art.º 37.º); (ii) de prisão preventiva ou de detenção à ordem de autoridade 

administrativa ou policial, aguardando por julgamento. 

Com efeito, a construção destes estabelecimentos justificava-se pelo facto de se tornar 

inútil e dispendioso o transporte de presos a cadeias centrais, por um lado, e também 

contraproducente e oneroso, em termos de recuperação do indivíduo, o seu afastamento do local 

de residência e julgamento, por outro. Tais edifícios deveriam prever duas secções (masculino 

e feminino), porém, o seu internamento somente deveria ser concretizado após garantida 

“completa e absoluta separação entre eles e que os reclusos e reclusas não possam ter 

comunicação alguma, nem mesmo ver-se uns aos outros.” (art.º 193.º). Por fim, e por se 

tratarem de estabelecimentos, também, destinados a presos preventivos, a localização ideal 

seria junto ou o mais perto possível do tribunal (art.º 197.º). 

Em 8 de maio de 1941, e tendo como respaldo o Decreto-Lei n.º 31190 de 25 de março 

do mesmo ano,331 é aprovado pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações o primeiro 

plano de construções prisionais e respetiva proposta de distribuição de verbas pelas obras dos 

50 estabelecimentos prisionais, previstos nesta fase (PT DGEMN.DSARH-004-0015/1, citado 

por Agarez, 2003), para além de autorizada a celebração de um empréstimo, para o seu 

financiamento, até ao montante de 45.000.000$00, entre os quais seriam, neste distrito, 

contemplados os municípios de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo. 

Numa segunda fase do plano surge, finalmente, prevista a construção da cadeia comarcã 

de Bragança, num conjunto de oito novas prisões a edificar no país, num total aproximado de 

3.000.000$00 (idem). Meia década depois (1946), através do Decreto-Lei n.º 35539, de 21 de 

março (estabelece as atribuições da comissão das construções prisionais), seria revisto o plano 

                                                           
330 Entende-se por comarca uma circunscrição territorial sob a alçada de um tribunal de primeira instância. 
331 O Decreto-Lei n.º 31190, de 25 de março, de 1941, insere várias disposições atinentes à reforma dos serviços prisionais, bem como à 

construção dos Palácios da Justiça de Lisboa e Porto. 
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de construções (prisionais) apresentado em 1941, conferindo, este diploma, prioridade para a 

construção ou conclusão dos grandes estabelecimentos prisionais e cadeias comarcãs nas 

capitais de distrito, sobre demais localizações. Por conseguinte, e tal como assente no projeto 

de construção a cargo do arquiteto Raul Lima, assinalar-se-ia, a 29 de setembro de 1950, o auto 

de entrega da cadeia comarcã de Bragança (DGEMN.DESA-0011/79, citado por Agarez, 2003). 

Com a sua entrada em funcionamento seria desativada a cadeia civil da cidade, situada junto ao 

Largo do Principal, que não reunia já as condições necessárias de segurança, bem como de 

alojamento dos aí detidos. 

Em 1969 é publicado o Decreto-Lei n.º 49040, de 4 de junho, o qual – manifestando 

preocupação com os elevados custos de construção de novas ou de manutenção das cadeias 

existentes do país; deficiente gestão partilhada entre MJ e câmaras municipais; número 

reduzido de pessoal de vigilância; e redução da população prisional (verificando-se mesmo 

algumas instalações vazias); – veio propor uma redefinição do parque prisional, através da 

transformação gradual de diversas cadeias comarcãs em estabelecimentos prisionais regionais, 

abarcando estas o serviço de várias comarcas e julgados municipais (cf. Preâmbulo do Decreto-

Lei n.º 49040, de 4 de junho, de 1969). 

Estipulando que cada nova instituição seja destinada à detenção preventiva ou 

cumprimento de penas curtas, nomeadamente até seis meses de duração (art.º 1.º, n.º 1), com 

uma ocupação, no mínimo de 25 reclusos (art.º 1, n.º 3), limitando, desta forma, a necessidade 

de construção de mais cadeias e admissão de pessoal de vigilância, prevê o diploma que estes 

estabelecimentos sirvam uma população de condenados e preventivos, bem como de menores 

de 21 anos, ambos em secções distintas (art.º 1.º, n.º 2). De resto dispõe, ainda, o documento a 

criação de uma comissão de estudo com o objetivo de aferir da possibilidade de agrupamento 

de comarcas e de julgados municipais, servidos por estabelecimentos prisionais regionais (art.º 

5.º, n.º 1), sendo esta nomeada pelos Ministérios da Justiça e das Obras Públicas, a quem 

competiria ainda aprovar o plano de construção das cadeias (art.º 5.º, n.º 2). 

Concluído e apresentado a 26 de maio do ano seguinte (1970), de entre as suas 

recomendações, constam a criação do Estabelecimento Prisional Regional de Bragança como 

parte integrante do distrito judicial do Porto. No estudo apresentado é, de igual modo, referida 

a sua capacidade máxima para 68 homens e 8 mulheres, alojados em 56 celas (52 para homens 

e 4 para mulheres) e 3 salas, destinando-se a servir as comarcas de Bragança, Vinhais, 

Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso, e os 

julgados municipais de Alfândega da Fé e Carrazeda de Ansiães, tendo por base uma população 
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prisional média, segundo dados de 1969, de 10,81 preventivos e 23,01 condenados. (PT 

DGEMN.DSARH-004-0011/1/3, citado por Agarez, 2003). 

Destarte, com a publicação da Portaria n.º 374/72, de 7 de julho, é determinada a 

extinção das cadeias comarcãs de Vinhais, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, 

Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso e Bragança, a partir de 1 de outubro do mesmo ano 

e, em sua substituição, criado o Estabelecimento Prisional Regional de Bragança, nas mesmas 

instalações da congénere comarcã. 

Contando, numa fase inicial, com o espaço da designada cadeia de apoio de Torre de 

Moncorvo (PT DGEMN.DSARH-004-0011/1/3, citado por Agarez, 2003), que, cinco anos 

depois (1977), viria, também, a ser extinta (Portaria n.º 84/77, de 19 de fevereiro), até, 

sensivelmente, inícios da década de 80, disporia a cadeia de Bragança de duas secções 

(masculina e feminina). Todavia, por motivos de espaço e de gestão de pessoal, esta última 

secção seria desativada, tornando-se, somente, numa instituição destinada a receber indivíduos 

do sexo masculino. 

Mais recentemente, com a promulgação da Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro (aprova 

o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade), os estabelecimentos 

prisionais seriam classificados em termos da sua tipologia, nomeadamente em função do: (i) 

nível de segurança e (ii) grau de complexidade de gestão (art.º 10.º, n.º 1), a saber: 

 

i. relativamente ao nível de segurança passam a ser considerados estabelecimentos de: 

segurança especial; segurança alta; segurança média (idem, n.º 2); podendo estes incluir, 

ainda, unidades de diferente nível de segurança, criadas por despacho do Diretor-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais (idem, n.º 3);  

ii. no tocante ao grau de complexidade de gestão, a aferição é feita “em função da classificação 

de segurança, da lotação, das características da população prisional, da diversidade de 

regimes, dos programas aplicados e da dimensão dos meios a gerir.” (idem, n.º 4). 

 

Por fim, com a publicação da Portaria n.º 13/2013, de 11 de janeiro é determinada a 

classificação dos estabelecimentos prisionais nacionais, no cumprimento dos critérios previstos 

na Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro (art.º 10.º), e que presidiram à sua categorização. Com 

efeito, no tocante ao Estabelecimento Prisional de Bragança, este, deixando cair a sua 

denominação ‘Regional’, passa a ser considerado de nível de segurança média, tendo em conta 

que “a execução das penas e medidas privativas da liberdade decorre em regime aberto” (art.º 
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1.º, n.º 3). Relativamente ao critério de complexidade de gestão, esta instituição é classificada 

de grau médio, tendo por base uma lotação ou ocupação inferior a 250 reclusos (art.º 2.º, n.º 3). 

Com capacidade oficial para 58 presos, não obstante registar com frequência número bem 

superior, o EP de Bragança destina-se, assim, a reclusos condenados, alguns destes em regime 

aberto, bem como preventivos à ordem dos tribunais das comarcas do distrito de Bragança. 

 

 

Fig. 9 – Estabelecimento Prisional de Bragança 

 

Quanto à sua caracterização, refira-se que o EP de Bragança é composto por dois pisos, 

através dos quais, se destaca a zona prisional. Esta, por seu turno, compreende 52 celas de 

habitação (uma destas transformada em barbearia); uma camarata destinada a reclusos-faxinas; 

um miniginásio; dois balneários (um em cada piso); bar dos reclusos; cantina dos reclusos; um 

gabinete de vigilância; duas salas de aula, com biblioteca incorporada numa destas; zona de 

recreio com dois pátios interiores (nascente e poente). 

Fora da zona prisional, mas ainda no mesmo edifício, no piso inferior situa-se o 

parlatório; gabinete da vigilância; gabinete da chefia; cela disciplinar individual; enfermaria; 

WC; camarata dos guardas. O piso superior contém a sala de reunião do conselho técnico; 

gabinete do diretor; gabinete destinado às áreas de execução das penas e jurídica, do tratamento 

prisional e da prestação dos cuidados de saúde; gabinete dos serviços administrativos; 

sanitários. 

Rodeada por um jardim, no qual se localiza uma horta e um espaço arborizado, onde 

alguns reclusos se ocupam nos tempos livres, a zona envolvente ao estabelecimento dispõe, 

ainda, de torre de vigia; portaria; bar (messe – local onde funciona a Associação Casa do Pessoal 

do Estabelecimento Prisional de Bragança, inaugurada em 2006); instalações destinadas aos 
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guardas em vigilância durante o turno da noite e, ainda, de um quarto para o chefe de turno; 

lavandaria; arrumos; oficinas; estacionamento coberto (duas viaturas). 

 

2.1. I Ciclo de Conferências – ‘A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional’ (2008) 

 

Tal como referido na parte final da secção anterior, iremos proceder a uma narrativa 

sobre o trabalho efetuado pelos professores, desde o ano letivo de 2007/08, por via de uma 

‘análise documental’, desde então, efetuada e a servir de suporte à restante investigação 

empírica, realizada no ano de 2012/13 (‘entrevistas (individuais)’ e ‘observação participante’, 

sob a forma de mediação de reuniões da Equipa Pedagógica), tal como daremos conta no 

capítulo seguinte. 

Atendendo aos seus pontos mais importantes, realçaremos os ciclos de conferências, 

que fomos organizando ao longo dos primeiros três anos letivos, culminando no ano de 2010/11, 

na organização do 7º Encontro Nacional de Professores a Lecionar em Estabelecimentos 

Prisionais, os quais, na sua totalidade, permitiram-nos adquirir conhecimentos e saberes 

experienciais específicos tendentes ao enfrentamento de situações com que lidávamos no 

terreno, procurando junto da sociedade civil, organizações não-governamentais, académicos, 

especialistas nas temáticas que seriam abordadas nestas jornadas, entre outros, colmatar a 

carência de formação especializada fundamental ao bom desempenho da nossa atividade. 

Procederemos, por isso, à descrição de todos estes eventos através de um 

enquadramento introdutório, seguido de referência aos objetivos estabelecidos e de uma súmula 

das intervenções dos seus participantes como estratégia de aferição do cumprimento dos 

mesmos. 

Desta forma, e começando pelo princípio, o primeiro ano da nossa chegada ao EP de 

Bragança (2007/08), provindos do Agrupamento de Escolas Augusto Moreno (escola 

associada), coincidiu com o início da implementação de cursos EFA (formação escolar) no EP 

de Bragança,332 em substituição da modalidade de ensino recorrente, situação que, para além 

da novidade que se nos colocava, acrescia o total desconhecimento sobre o contexto prisional, 

para alguns elementos da Equipa Pedagógica. Não obstante os doutos ensinamentos que fomos 

                                                           
332 No ano letivo de 2007/08 realizou-se um curso EFA-B3, para além de um curso de Alfabetização. Relembra-se, que, e tal como referido no 

capítulo II, resultante da aplicação do Despacho Conjunto n.º 211/MJ/ME/79, de 1 de agosto, o ensino nesta instituição teve início em 1982, 
ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo alargado, no ano letivo de 1997/98, por via do Despacho Conjunto n.º 303/MJ/ME/92, de 11 de 

novembro, ao 2º Ciclo do Ensino Básico, na modalidade de ensino recorrente. 
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recebendo por parte de colegas mais experientes no terreno, mesmo estes confidenciavam-nos 

que, pese embora um saber construído em contexto, tal como situativo da realidade com que se 

deparavam, a necessidade de buscar conhecimento (formação) para conseguir lidar com 

situações do dia a dia e para as quais o seu voluntarismo já não era suficiente, os deixava como 

que limitados no seu trabalho. 

Algo era necessário fazer. Por via disso, nas várias reuniões, que fomos realizando desde 

o início do ano, esta questão foi sendo discutida e uma linha de atuação começou a ser gizada. 

Das perguntas que os próprios formandos nos iam colocando sobre o desenvolvimento do curso 

(EFA-B3), (tínhamos a nosso cargo a área de competências-chave de Linguagem e 

Comunicação - Língua Estrangeira/Inglês), nomeadamente ‘Tema de Vida’, respetivas questões 

geradoras e atividades integradoras, bem como o cuidado na sua escolha, tendo em conta o 

histórico criminal dos reclusos; apresentação do mesmo à comunidade prisional; 

potencialidades desta nova modalidade escolar a uma mais fácil integração no mercado de 

trabalho; visitas de estudo; problemática das TIC em contexto prisional; somando a todas estas 

o facto de nos encontrarmos a dar os primeiros passos no terreno, eram, por si só, demasiadas 

interrogações para as quais, objetivamente, não dispúnhamos de preparação adequada. 

Destarte, e definida a temática a abordar, decidimos que, perto do final do ano letivo, 

seria realizado um colóquio, para o qual convidaríamos um conjunto de participantes que 

connosco compartilhariam conhecimento, experiências, saberes, abordagens e que, de certa 

forma, nos auxiliariam a um ‘arrepiar caminho’ do nosso trabalho. Escolhida a data, ao longo 

dos primeiro e segundo períodos foram efetuadas as respetivas diligências, nomeadamente 

apresentação das nossas intenções à direção do EP, simultaneamente convidando esta 

instituição a uma organização conjunta do evento. De seguida, e após autorização à sua 

realização, por parte da DGSP, bem como confirmação do envio de um seu elemento, procedeu-

se ao convite dos restantes palestrantes, de entidades e membros da sociedade civil, instituições 

públicas, colegas de profissão, entre outros, para além da angariação de apoios para despesas 

inerentes à sua organização (ex. deslocação e alojamento de alguns palestrantes). 

A 18 de abril de 2008 teria, então, lugar o I Ciclo de Conferências subordinado ao tema 

“A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional” (programa em anexo – cf. anexo 

2). Dos propósitos para este estabelecidos, relativamente aos reclusos-formandos,333 foi nossa 

intenção proporcionar um acréscimo de (in)formação relevante, de forma a melhor facilitar 

                                                           
333 Tendo como público-alvo os destinatários dos programas de formação, esta iniciativa, no cumprimento do Projeto Educativo do EP, seria 

aberta à participação de toda a população reclusa. 
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processos de reinclusão social e no mercado de trabalho, tendo em conta as potencialidades, 

interesses, necessidades e especificidades desta população, tal como verificadas durante as 

sessões de formação. 

Ao nível dos docentes o contacto com os mais variados interlocutores participantes na 

iniciativa, fomentaria o aprofundamento de um conhecimento em áreas específicas de 

intervenção no terreno, permitindo uma melhor preparação para um outro tipo de respostas 

perante situações problemáticas do quotidiano na prisão. Assim sendo, dividido por dois 

períodos (manhã e tarde), logo após o momento de receção e boas-vindas aos presentes, a que 

se seguiu a abertura oficial, iniciou-se o primeiro período com intervenções a cargo de:334 

 

 

Fig. 10 – Intervenção da Dr.ª Teresa Mateus (DGSP) 

 

. José Bianchi (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) – Que caminhos a percorrer na 

Formação permanente de Adultos? 

. Conceição Martins (Instituto Politécnico de Bragança) – A Educação e Formação de Adultos 

no contexto de uma Cidadania mais participativa 

. José Alberto Pinto (Agrupamento de Escolas Augusto Moreno) – Cursos EFA: uma nova 

oportunidade 

. Gouveia Mota (Corpo da Guarda Prisional do EP de Bragança) – Reflexos da Escola no 

ambiente Prisional 

 

No período da tarde as intervenções estiveram a cargo de: 

                                                           
334 A referência às comunicações apresentadas pelos preletores, não invalida a consulta da programação integral, nesta se incluindo outros 

momentos e atividades (cf. anexo 2). 
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. Fernando Calado (Centro de Formação Profissional de Bragança) – Educação e Formação de 

Adultos vs Mercado de Trabalho 

. Teresa Mateus (Direção-Geral dos Serviços Prisionais) – Rumo à Reintegração 

. Nuno Pires (Serviços de Educação e Ensino do EP de Bragança) – Educação e Ensino no Meio 

Prisional: um olhar sobre o EP de Bragança 

. Rui Trovisco (Formando curso EFA-B3 no EP de Bragança) – Viagens na minha Prisão: 

autorretratos(s) de aprendizagem 

. Estela Lamas (Instituto Piaget) – Ensino Superior… por que não? 

 

Tendo em conta os objetivos delineados para este colóquio, os assuntos abordados pelos 

intervenientes dividiram-se, sobretudo, por entre uma tríade de subtemas, que, designadamente 

no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades e no quadro de um novo impulso para o aumento 

de qualificações dos portugueses, se preocuparam em discutir as suas vantagens para a 

população reclusa, tendo por base uma perspetiva de inserção socioprofissional, a saber: 

educação de adultos (i), educação na prisão (ii), reinserção social de reclusos (iii). 

Desta forma, e iniciando o nosso comentário pelo primeiro subtema, ‘educação de 

adultos’, referiu José Bianchi que os baixos índices de qualificações da população portuguesa 

contribuíam para fenómenos de exclusão social, para além de que a súbita perceção de que uma 

corrida às mesmas podia incorrer numa falta de absorção, por parte do mercado de trabalho, de 

mão de obra mais habilitada – podendo a quimera do sucesso profissional e, consequentemente, 

pessoal não passar disso mesmo –, obrigando as entidades competentes, dos mais variados 

quadrantes e em articulação (setor público, sociedade civil, empresarial, organizações não-

governamentais, etc.) a colocar em prática medidas concretas, em ordem à sua absorção, 

nomeadamente, por via de estágios profissionais, de apoio à criação de autoemprego, de 

incentivos fiscais, etc., contribuindo, desta forma, para a criação de postos de trabalho e 

fomentando, o tão necessário, desenvolvimento das economias regional/nacional. 

No mesmo diapasão destacou Fernando Calado a aposta nos centros de formação e a 

sua ligação privilegiada às empresas a fazer com que pessoas mais qualificadas rapidamente 

fossem absorvidas pelo mercado laboral, inserindo-se neste quadro pessoas adultas, que através 

da sua experiência de vida e de trabalho, com maior facilidade contribuiriam para o processo 

em si. Por sua vez, José Alberto Pinto concluindo este primeiro subtema, mencionou que as 

políticas de educação de adultos, seguidas, durante largos anos, em Portugal, sobretudo no pós-

25 de Abril, se haviam limitado a uma escolarização de segunda oportunidade (tal como 
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assentes em programas de formação profissional e ensino recorrente), e que, por via disso, se 

haviam revelado pouco eficazes a um objetivo de aumento das qualificações dos portugueses, 

quando comparadas com as dos seus congéneres europeus, surgindo neste quadro os programas 

EFA, também ao nível da EnP, como uma ‘lufada de ar fresco’ no panorama educativo nacional. 

Ainda no uso da palavra, não deixou este docente de introduzir o subtema seguinte, ‘educação 

na prisão’, com uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores nas prisões, 

nomeadamente ao nível de uma preparação (mais) adequada, porquanto ‘fora do radar’ das 

entidades responsáveis, esta postura tem, seriamente, prejudicado a sua ação em prol do 

processo de reinserção do indivíduo recluído, para o qual contribuíam, também, com a sua 

quota-parte docente. 

Numa mesma linha de pensamento, aludiu Gouveia Mota ao papel da escola na prisão 

e no que esta representava em termos de reconstrução identitária do recluso, num processo de 

devolução do indivíduo regenerado à sociedade e num desígnio a que os agentes penitenciários 

não podiam furtar-se a participar, não obstante chamar a atenção para a necessidade de 

formação contínua, que, de igual modo, careciam também. A importância da EnP, sob o ponto 

de vista do formando Rui Trovisco,335 refletia-se na necessidade do interno poder recuperar 

uma oportunidade perdida, aquando em liberdade, cumprindo um objetivo de apoio à sua 

reinserção na sociedade e mercado de trabalho. 

Por sua vez, Nuno Pires, numa perspetiva histórica da EnP na instituição de Bragança, 

remontando esta a inícios da década de [19]80, procedeu ao seu enquadramento, segundo três 

grandes finalidades: ensinar (transmitir saberes e experiências intelectuais acumuladas); 

(re)educar (através da formação pessoal e social e de uma educação para uma cidadania 

saudável); socializar (valorizar a ação, a participação e a reflexão crítica sobre as interações dos 

recluídos e destes com o mundo exterior). 

Por fim, estabelecendo a ponte para o terceiro subtema, ‘reinserção social’, sublinhou 

Teresa Mateus que a aposta em programas de educação e formação e o aumento da sua 

frequência por parte do público prisional, nomeadamente nos últimos anos, haviam sido alvo 

de particular atenção na avaliação do percurso dos reclusos-formandos, bem como na atribuição 

de prémios de desempenho pela DGSP, destacando, assim, a sua importância no âmbito do 

tratamento prisional, designadamente da preparação do seu reingresso na sociedade. 

Transversal a esta temática surgiu a questão da educação para a cidadania, nas palavras de 

Conceição Martins, como resultado de um processo preparatório de reintegração social, 

                                                           
335 Havia realizado 2º Ciclo do Ensino Básico no EP de Leiria, preparando-se para concluir o curso EFA-B3 no EP de Bragança. 
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sobretudo para quem, vivendo temporariamente confinado, aproveitava para reforçar as suas 

competências académicas, profissionais, sociais, culturais, intelectuais. Neste quadro, também 

o ensino superior se apresentava como uma porta aberta para adultos, entre os quais, reclusos 

dos EPs de Bragança e Izeda, que tinham, no Instituto Politécnico de Bragança (estabelecimento 

de ensino sediado na região), a oportunidade de obter uma formação graduada, referindo alguns 

exemplos (de reclusos) que frequentavam esta instituição, com resultados bastante satisfatórios. 

Mais incisiva, a intervenção de Estela Lamas, debruçou-se, na questão da aprendizagem 

ao longo da vida com enfoque, igualmente, na temática do ensino superior para a população 

reclusa. Com efeito, e apontando estratégias como o e-learning (modalidade de ensino a 

distância apoiado nas TIC)336 ou o blended learning (sistema misto, combinando, em algumas 

etapas da formação, a ida dos próprios professores ao EP com momentos de ensino a distância), 

sublinhou poderem estas potenciar o alargamento dos índices de conhecimento de uma 

população (temporariamente) afastada do meio académico, contudo, não devendo tal privação 

estender-se à educação. 

 

2.2. II Ciclo de Conferências – ‘A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional - Educar para a Saúde’ (2009) 

 

Tendo em conta o sucesso alcançado com o evento anterior, tal como disso foram 

exemplo as críticas favoráveis, recebidas, sobretudo, por parte da comunidade prisional, bem 

como dos participantes no mesmo, tendo, inclusive, merecido honras de divulgação e promoção 

por entidades públicas e privadas, das quais se referem, a título de exemplo, Agência Nacional 

para a Qualificação,337 Direção-Geral dos Serviços Prisionais,338 Direção Regional de Educação 

do Norte,339 Revista O Direito de Aprender340 e cobertura mediática efetuada, pela comunicação 

social regional,341 entre outros, levaram-nos a considerar que o trabalho efetuado não havia sido 

em vão e que iniciativas do género deveriam ter continuidade no futuro. 

                                                           
336 Sobre a problemática do e-learning nos EPs debruçámo-nos já anteriormente (cf. capítulo II). 
337 A referência ao evento já não se encontra on-line. 
338 Cf. Direção-Geral dos Serviços Prisionais (2008). I Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional, 

menu ‘Outras Informações’. Ministério da Justiça: Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Disponível em: <www.dgsp.mj.pt> [acesso em: 16 
abr. 2008]. 
339 Cf. Direção Regional de Educação do Norte (18/04/2008). 1º Ciclo de Conferências – “A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional”, menu ‘Destaques’. Ministério da Educação: Direção Regional de Educação do Norte. Disponível em: <http://w3.dren.min-
edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=170> [acesso em: 19 abr. 2008]. 
340 Cf. “A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional”. In O Direito de Aprender, menu ‘Notícias’. Disponível em: 

<http://www.direitodeaprender.com.pt/noticias.php?no=170> [acesso em: 19 abr. 2008]. 
341 Cf. Lima, Aida (2008). “Aulas na cadeia”. In Mensageiro de Bragança, 25 abr. 2008, secção ‘Actual’, p. 14; “A sala de aula na prisão”. In 

Jornal Nordeste, 22 abr. 2008. Disponível em: <http://www.jornalnordeste.com/noticia/sala-de-aula-na-prisao> [acesso em: 23 abr. 2008]. 

http://www.dgsp.mj.pt/
http://w3.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=170
http://w3.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=170
http://www.direitodeaprender.com.pt/noticias.php?no=170
http://www.jornalnordeste.com/noticia/sala-de-aula-na-prisao
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Neste ano letivo (2008/09) a oferta formativa no EP de Bragança, contemplaria um novo 

curso EFA (EFA-B3) e um outro de Alfabetização. Todavia, o «filme repetia-se», ou seja, 

continuávamos a lidar com situações, que nos iam surgindo na escola do EP e para as quais 

continuávamos a não dispor de formação adequada. Desta feita, preocupações em torno dos 

problemas de saúde dos nossos formandos interferiam com o quotidiano na sala de aula gerando 

inquietações de parte a parte, inquietações essas que, sem resposta e sem sabermos muito bem 

como lidar, refletiam-se negativamente na nossa postura educativa. Por conseguinte, do 

desconhecimento ao seu enfrentamento como que passávamos a um estado de retração. Numa 

tal condição, e deixando-nos orientar pelo instinto, zelávamos já pela própria saúde e bem-estar 

(agora sim, pensávamos na importância dos profissionais clínicos e do papel por si 

desempenhado, principalmente nos cuidados a prestar a populações de risco). 

Sabendo, de antemão, que a maior parte da população reclusa é proveniente de estratos 

sociais com poucos recursos económicos e com um deficiente acesso à prestação de cuidados 

de saúde, tanto por questões culturais, de hábitos de educação, como também por fatores 

associados a comportamentos de risco – não interrompidos durante o encarceramento, 

motivados, sobretudo, pela toxicodependência (Passadouro, 2004) –, apresenta esta mais 

probabilidades em contrair doenças, e em maior quantidade no interior das prisões do que fora 

delas, contribuindo para um tal resultado, a partilha de seringas/agulhas, objetos de higiene 

pessoal (lâminas de barbear, escova de dentes), relações sexuais desprotegidas, tatuagens, 

piercings, entre outros. Sobre esta problemática Torres et al. (2009) mencionam que “Estudos 

realizados em diversos países sobre a prevalência de HIV, apontam invariavelmente para taxas 

mais elevadas nas prisões do que em meio livre, tal como salientam um crescente contínuo de 

comorbilidade nas prisões, nomeadamente da Hepatite C e da Tuberculose.” (p. 85). 

Destarte, e não fugindo à regra, não foi de estranhar que, nos EPs nacionais e de acordo 

com uma entrevista concedida à Agência Lusa, José Ricardo Nunes, à data Subdiretor-geral da 

DGSP, mencionasse que, de acordo com dados recolhidos a 31 de dezembro de 2008, se tinham 

verificado 2643 casos de doenças infectocontagiosas, incluindo-se entre estas tuberculose, VIH 

e hepatites,342 correspondendo tais números, grosso modo, a cerca de 25% do total da então 

população prisional (10.807), ou seja, 1 em cada 4 reclusos padecia de uma destas patologias.343 

                                                           
342 Cf. “Doenças infecto-contagiosas nas prisões”. In Jornal de Notícias, 18 mar. 2009, secção ‘Sociedade’. Disponível em: 
<http://www.jn.pt/sociedade/interior/doencas-infectocontagiosas-nas-prisoes-1172200.html> [acesso em: 20 mar. 2009]. 
343 Segundo Solange Barreira (2010), psicóloga do Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/SIDA de Bragança e participante no 

II Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Educar para a Saúde, que organizaríamos em maio 
deste ano (2009), este número, pese embora elevado, tinha vindo a diminuir, graças a um esforço concertado de combate a um tal flagelo entre 

a DGSP e os serviços de Saúde do país, tendo em conta que “em 2005, 34% da população recluída encontrava-se contaminada com o vírus 

http://www.jn.pt/sociedade/interior/doencas-infectocontagiosas-nas-prisoes-1172200.html
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Pois bem, era precisamente este o cenário que tínhamos diante de nós na sala de aula. Numa 

turma de 12 formandos (curso EFA-B3), três encontravam-se infetados: um por VIH, outro por 

Hepatite C e um outro por Tuberculose (em estado latente), considerando-se o seu estado clínico 

controlado, de acordo com acompanhamento e tratamento que realizavam junto de profissionais 

e de unidades de Saúde. 

O presente quadro enquadrava-se, assim, nas estatísticas nacionais. Com base no 

mesmo, decidimos avançar para a realização de novas jornadas, este ano relativas, precisamente 

a tal temática. Por conseguinte, no tocante à sua organização, e à imagem do ano anterior, igual 

modus operandi seria tido em conta, ou seja, manifestação das nossas intenções à direção do 

EP de Bragança, seguido de convite à organização conjunta do evento; obtenção de autorização 

por parte da DGSP e solicitação para o envio de um seu representante ao mesmo; convite a 

demais preletores, membros da sociedade civil, entidades públicas e privadas, colegas docentes, 

profissionais de saúde, entre outros; subsequente obtenção de apoios para despesas inerentes à 

sua organização (uma vez mais, deslocações e alojamento de alguns preletores). 

A 22 de maio de 2009, teria lugar o II Ciclo de Conferências subordinado ao tema “A 

Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Educar para a Saúde” (programa em 

anexo – cf. anexo 3). Dos objetivos que presidiram à sua concretização, dirigindo-se estes não 

somente a recluídos e professores, mas a todos os intervenientes no espaço prisional, foi nossa 

intenção estimular o debate sobre o estado da Saúde e os desafios a enfrentar no meio prisional, 

no âmbito de uma articulada concertação entre as várias estruturas que interagiam nesta matéria, 

sensibilizando a população reclusa para os cuidados indispensáveis a tomar, nomeadamente 

para a adoção de estilos de vida mais saudáveis, sobretudo de prevenção de comportamentos 

de risco. 

Desta forma, as temáticas prioritárias a abordar nestas conferências estariam 

relacionadas com as patologias que afetavam a população prisional em Portugal, em geral, e no 

EP de Bragança em particular, nomeadamente doenças infectocontagiosas, adições, situações 

do foro psiquiátrico, entre outras, sendo, por isso, elencadas um conjunto de áreas de 

intervenção que, ao longo destas conferências, seriam objeto de particular destaque, a saber: 

políticas de saúde dirigidas aos reclusos; modelos e estratégias de promoção e educação para a 

saúde; situações associadas ao consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas; formas de 

prevenção e resposta a patologias contagiosas e não contagiosas; cuidados de saúde mental. 

                                                           
HIV e Hepatites B e C; em 2006 este valor diminuiu para 27% e, presentemente [2009], ronda os 25%.” (p. 93). Dados, igualmente, referidos 

por Maria João Eliseu (DGSP) no mesmo evento (Eliseu, 2010). 
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Por conseguinte, discutir, partilhar e refletir sobre saberes e boas práticas que 

contribuíssem para um maior esclarecimento sobre a problemática da Saúde, permitindo a todos 

os atores um outro olhar/agir sobre esta matéria, simultaneamente proporcionando (in)formação 

e sensibilizando para uma maior adesão e participação da população reclusa a tais programas, 

seriam os principais objetivos a cumprir com o evento. Refira-se, por fim, que, deste colóquio 

seriam recolhidas as comunicações dos seus participantes, transpostas para um livro, a ser 

apresentado no ano seguinte, aquando da realização de mais um evento.344 

Uma vez mais, dividido por dois períodos (manhã e tarde), após os momentos de receção 

e cumprimento de boas-vindas, a que se seguiu a abertura oficial, iniciou-se o primeiro período 

com as intervenções de:345 

 

 

Fig. 11 – Intervenção do Prof. Dr. José Pinto da Costa 

 

. José Pinto da Costa (Universidade Portucalense Infante D. Henrique / Universidade Lusíada) 

– Toxico(in)dependências em ambiente de reclusão 

. Rodrigo Versos (Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Bragança) e Sandra 

Valdemar (Serviço de Psicologia do Centro de Respostas Integradas de Bragança) – 

Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência e Centro de Respostas Integradas: 

a interligação necessária 

. Conceição Azevedo (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) – Da Dependência à 

Educação para a Autonomia 

                                                           
344 De facto no ano seguinte seria realizado um III Ciclo de Conferências, no qual seria apresentado o aludido livro – cf. AAVV. (2010). IIº 

Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional: Educar para a Saúde. Estabelecimento Prisional de 

Bragança (22 maio 2009). Bragança, maio de 2010. Câmara Municipal de Bragança. 
345 A referência às comunicações, apresentadas pelos preletores, não invalida a consulta da programação integral (cf. anexo 3) nesta se incluindo 

outros momentos e atividades. 
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Da parte da tarde as intervenções estiveram a cargo de: 

 

. Rui A. Gonçalves (Universidade do Minho) – Recluso ou Incluso: Qual dos dois sou EU? 

. Maria João Eliseu (Direção-Geral dos Serviços Prisionais) – Porquê Educar para a Saúde? 

. José Bártolo (Formando curso EFA-B3 no EP de Bragança) – HIV - Retalhos de uma Vida 

. Eugénia Madureira e Cristiana Pinto (Centro Hospitalar do Nordeste) – Doenças 

Infectocontagiosas: principais cuidados a ter 

. Berta Nunes (Sub-região de Saúde de Bragança) – O Papel da Sub-região e Centros de Saúde 

de Bragança nos cuidados de saúde a Reclusos 

 

As matérias abordadas neste ciclo de conferências, tal como relacionadas com a temática 

da ‘Educação para a Saúde’, prenderam-se, sobretudo, com dois tópicos-base, sobre os quais 

discorreram ainda participações adjacentes, nomeadamente sobre a problemática da 

toxicodependência e doenças associadas a comportamentos de risco (i); (in)formação e 

educação para a autonomia (ii). Tendo como objetivo prover os diversos agentes que 

interagiam, não somente com a população carcerária, mas também, e atendendo à sua 

transversalidade, com a comunidade prisional (familiares, visitadores, advogados, professores, 

técnicos de reeducação, guardas prisionais, etc.), de saberes, atitudes e valores, que os 

auxiliassem na tomada de decisões adequadas à sua saúde e bem-estar, como (da saúde e bem-

estar) dos que os rodeavam (família, sociedade), foi, igualmente, objetivo dos participantes no 

colóquio permitir a estes um maior conhecimento e sensibilização para a responsabilidade do 

seu papel «intra e extramuros». 

No que concerne o primeiro tópico-base a problemática da ‘toxicodependência, os 

comportamentos de risco e doenças associadas’, os vários contributos que, ao longo do dia, 

foram sendo dados, versaram aspetos como a lógica punitiva vs reabilitadora e o seu 

enquadramento político-legislativo com que Rodrigo Versos presenteou a plateia. Da sua 

colocação na agenda mundial à sua inclusão numa estratégia nacional de luta contra a droga, 

nomeadamente no início do presente século, a descriminalização do consumo veio pôr cobro a 

uma situação que, tendo em conta o toxicodependente como indivíduo que necessita de ajuda, 

em detrimento de uma condenação pela justiça, em muito contribuiu para a formulação de um 

juízo legal assente no “saber de cientistas e técnicos articulando práticas, experiências e saberes, 

com vista ao reequacionamento e à reavaliação dessas políticas” (2010: 41) nestas prevalecendo 

“o prevenir e o tratar, em detrimento do punir e do vigiar.” (idem). 
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No seu seguimento, descreveu Sandra Valdemar como, no âmbito da intervenção de um 

Centro de Respostas Integradas (CRI), o tratamento prestado a toxicodependentes por uma 

equipa de profissionais (psicólogos, enfermeiros, médicos, terapeutas, assistentes sociais), se 

assumiu como “um dos pilares fundamentais da acção estratégica do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I.P. (IDT, I.P.), designadamente na diminuição dos riscos e das 

consequências, dos consumos de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas.” (2010: 45), 

sobretudo no papel de relevo que este passou a desempenhar na sua recuperação, como também 

na proteção da sociedade de possíveis contágios de doenças infeciosas, caso estes indivíduos 

destas padecessem. 

Contudo, e precedendo, estas intervenções, havia já José Pinto da Costa aberto as 

hostilidades com um discurso voltado para os reclusos e para a problemática da liberdade, ou 

neste caso para a falta dela, sobretudo da possibilidade de escolha por entre os caminhos 

sinuosos da toxico(in)dependência. Não sendo este um tema a que as prisões se pudessem 

eximir quanto ao seu debate, o facto é que surgiam tais situações num fim de linha que 

entretanto havia já deixado marcas em familiares, amigos, vítimas, familiares das vítimas, todos 

estes apanhados nas malhas de uma dependência que não se conseguia controlar. Necessitando, 

sobretudo, de ajuda, tais indivíduos eram, muitas vezes, como que, empurrados para o mundo 

do crime dado não terem outra forma de saciar o vício, terminando (ou continuando) a sua 

viagem na cadeia. 

Num relato autobiográfico, referia José Bártolo (formando curso EFA-B3), o que a 

dependência relativamente às drogas lhe havia causado sob o ponto de vista da sua saúde. Tal 

como o próprio confidenciou, só se tem, efetivamente, consciência do problema quando nele se 

está envolvido. A diferença reside, contudo, na forma como se enfrentam as situações daí 

decorrentes e do apoio que vai sendo dado, uma vez que, o que estava feito, feito estava, e não 

obstante o (longo) caminho a percorrer, as inúmeras dificuldades e vontade de as superar, 

melhorar era sempre possível. 

Numa analogia ao facto de se estar preso não acarretar a privação de demais direitos 

(ex. o direito à educação), do mesmo modo, o estar-se infetado não implicava o (direito de) 

‘desistir da vida’. Sobre este aspeto referia: “Posso dizer com alguma firmeza que apesar de ser 

seropositivo não tenho sentido discriminação por parte das pessoas que lidam no quotidiano 

comigo, designadamente funcionários, colegas e professores. (…) Vou em frente na procura do 

meu caminho, da minha identidade e de novas esperanças. (…) Afinal todos temos a nossa 

história e… todos vivemos até ao último dia.” (Bártolo, 2010: 74). 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

401 

Do ponto de vista da DGSP, mencionou Maria João Eliseu que, pese embora as cadeias, 

pela sua natureza, não terem sido criadas para cuidar da saúde das pessoas, o facto é que, cada 

vez mais, a estas chegavam doentes infetados que era preciso tratar de imediato, de modo a 

evitar situações de contágio aos demais agentes que confluíam ao espaço prisional (restante 

população reclusa, guardas, técnicos de reeducação, profissionais de saúde, professores, etc.). 

Reconhecendo dificuldades de adesão dos reclusos às terapêuticas, sugeria como um 

dos caminhos a seguir a formação de pares no seio dos EPs, nomeadamente de serem os 

próprios reclusos os difusores da mensagem, convencendo os colegas dos perigos a que se 

expunham, quer pela “partilha de material infectado, quer pela prática de injecção, quer de 

tatuagens e piercings, o consumo de substâncias psico-activas, etc.” (2010: 69), pois a confiança 

nestes, quando comparada com o profissional de saúde era, quase sempre, ilimitada. 

A nível regional, o trabalho da Sub-região346 e Centros de Saúde de Bragança nos 

cuidados a prestar a reclusos dos EPs de Bragança e Izeda, segundo Berta Nunes, incidia, 

sobretudo, ao nível mental e doenças infetocontagiosas, sendo que, no caso destas últimas, a 

palavra de ordem era mesmo prevenir, para não se ter de remediar. Advogou, por isso, o livre 

acesso a material esterilizado, à troca de seringas (tal como no exterior), à distribuição de 

preservativos, não somente no interior das cadeias, mas também em situações de saídas 

precárias (de curta ou longa duração) com o objetivo supremo de prevenção. 

No seu seguimento, Fátima Valente discorreria sobre a problemática da Tuberculose, 

com referência para os planos de rastreio adotados nos EPs de Bragança e Izeda 

“designadamente um clínico, um radiológico e um rastreio tuberculínico à entrada do 

estabelecimento, complementando-se tais procedimentos com um radiorrastreio anual feito pela 

Unidade Móvel do Porto (que se desloca para o efeito a estes dois EPs)” (2010: 88), para 

análises bacteriológicas (realizadas no laboratório local de saúde pública), como também para 

as consultas e para o tratamento efetuado a infetados através da Toma Observada da Medicação 

Tuberculostática, a cargo de profissionais do centro de saúde de Bragança. 

Solange Barreira, por sua vez, referiu-se ao trabalho de acompanhamento psicológico a 

reclusos infetados por VIH/SIDA, nomeadamente no EP de Izeda, asseverando, para o efeito, 

que, tal se efetuava, logo de início, aos novos-entrados, através de um teste rápido, sendo que, 

no caso de VIH positivo, era assegurado apoio multidisciplinar a cabo de enfermeiro, médico e 

psicólogo, compreendendo este momentos, como “o início da terapêutica anti-retrovírica e 

                                                           
346 A, então, Sub-região de Saúde de Bragança é atualmente designada de ‘Agrupamento de Centros de Saúde Alto Trás-os-Montes I – 

Nordeste’. 
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respectiva adesão por parte do indivíduo, o processo de aceitação da doença, o luto ou o 

confronto com a morte e, também, algumas situações de pressão, gestão de conflitos ou controle 

de impulsos.” (2010: 91). 

Ainda na temática das doenças infeciosas, Eugénia Madureira, mencionando o 

desconhecimento das pessoas como principal fator de afastamento social e, até mesmo familiar, 

relativamente a infetados por receio de contaminação, apresentou, como exemplos, as hepatites, 

nomeadamente a Hepatite B, em que a vacinação “oferece uma protecção na ordem dos 97%” 

(2010: 77) e a Hepatite C destacando a existência de “terapêuticas convincentes, as quais, na 

sua grande maioria, têm dado respostas bastante satisfatórias.” (idem). Referindo-se, também, 

ao VIH/SIDA salientou os avanços ao nível da terapêutica farmacológica, a permitirem um 

mais eficiente combate à sua evolução, nomeadamente através de um diagnóstico mais precoce, 

e da diminuição dos efeitos adversos de múltiplos comprimidos tomados, quase, em simultâneo 

“o que veio facilitar a adesão à terapêutica com a consequente melhoria na qualidade de vida e, 

também, de sobrevivência.” (idem). 

No seguimento da sua apresentação, Cristiana Pinto, destacou o papel da prevenção 

como a melhor cura para a doença. Chamando a atenção da plateia para fatores e 

comportamentos de risco, referiu-se, também, a alguns preconceitos (no seguimento do 

desconhecimento citado por Eugénia Madureira), motivados pelo receio de contágio, como por 

exemplo, o cumprimento através de um simples aperto de mão (algo muito usual num EP, 

nomeadamente entre guardas, técnicos, reclusos, professores, etc.). 

No que concerne a segunda temática-base, ‘(in)formação e autonomia’, sobre a qual se 

debruçaram as participações de Maria da Conceição Azevedo e Rui Abrunhosa Gonçalves, 

refira-se que a possibilidade de escolha surgiu como elemento comum a ambas. 

Enquanto na primeira intervenção, a cargo de Conceição Azevedo, a nota de destaque 

residiu na capacidade de opção do indivíduo, sendo que tal, independentemente da sua 

assertividade, implicava a assunção de responsabilidades, para além de partir de um pressuposto 

que escolher um determinado caminho, em detrimento de outro, dependeria, em larga escala, 

do nível de preparação mental que este possuísse. Tomando como certo que a ignorância 

significava dependência, e que escolhas mais esclarecidas advinham do grau de formação que 

o indivíduo dispusesse, de igual modo, a passagem a um estado de maior autonomia e, por 

conseguinte, de conhecimento, seria diretamente proporcional à sua predisposição para o ‘livre 

arbítrio’, a impor, por sua vez, “certas condições, nomeadamente físicas, psicológicas e sociais 

para que possa ocorrer, isto é, para nos «conduzir» a uma escolha.” (Azevedo, 2010: 51). 
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Por seu turno, Rui Abrunhosa Gonçalves referiu-se à temática da motivação e à vontade 

do recluso (muitas vezes, contando já com um largo historial de práticas criminosas), em se 

querer reenquadrar de novo na sociedade. Para o efeito, e segundo as suas palavras, não bastava 

ao sistema prisional, no caso de reclusos toxicodependentes, disponibilizar unidades 

terapêuticas (‘unidades livres de drogas’) e esperar que estes, por sua livre iniciativa as 

frequentassem, era preciso motivá-los, para além de a este auxílio juntar reforço positivo, pois 

o estado de dependência agravado do de reclusão retirava-lhes vontade própria. 

Não obstante tal posicionamento era, igualmente, necessário que os recluídos 

interiorizassem que, pese embora privados da liberdade, o desejo de a esta regressarem teria de 

começar pelos próprios, competindo aos demais agentes, que a este espaço convergiam, criar 

as condições necessárias a um tal desiderato (programas de saúde, educação, formação 

profissional, entre outros). Assim sendo, era fundamental que os reclusos tivessem consciência 

de que algo dificilmente se conseguia sem a assunção de “uma atitude pró-activa, em vez de 

estarem à espera do «não sei quê», ou que: «isto se há-de resolver», ou então «alguém há-de 

resolver isto por nós». Nada mais errado e todos sabemos disso.” (Gonçalves, 2010: 63-64). 

 

2.3. III Ciclo de Conferências – ‘A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional - Qualificar para Inserir’ (2010) 

 

Uma vez mais, o evento realizado no ano anterior (2009) – alvo de divulgação e 

promoção por entidades públicas e privadas, entre as quais se destacam Agência Nacional para 

a Qualificação,347 Direção-Geral dos Serviços Prisionais,348 Direção Regional de Educação do 

Norte,349 Revista O Direito de Aprender,350 para além de cobertura mediática efetuada, pela 

comunicação social regional –,351 no seu conjunto e com maior intensidade, nomeadamente 

pelas críticas favoráveis que recebeu, criaram em nós um crescente sentido de responsabilidade, 

                                                           
347 A referência ao evento já não se encontra on-line. 
348 Cf. Direção-Geral dos Serviços Prisionais (2009). II Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – 

“Educar para a Saúde”, menu ‘Outras Informações’. Ministério da Justiça: Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Disponível em: 

<www.dgsp.mj.pt> [acesso em: 14 mai. 2009]. 
349 Cf. Direção Regional de Educação do Norte (12/05/2009). Ciclo de Conferências – “A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional”, menu ‘Destaques’. Ministério da Educação: Direção Regional de Educação do Norte. Disponível em: <http://w3.dren.min-

edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=491> [acesso em: 14 mai. 2009]. 
350 Cf. “A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Educar para a Saúde”. In O Direito de Aprender (10/05/2009), menu 

‘Agenda’. Disponível em: <http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-

adultos-em-contexto-prisional> [acesso em: 15 mai. 2009]. 
351 Cf. Gonçalves, Carla (2009). “Luta contra a droga é ineficaz”. In Mensageiro de Bragança, 29 mai. 2009, secção ‘Actual’, p. 9; Cruz, Joana 

(2009). “Estado de Saúde dos reclusos analisado em Bragança”. In A Voz do Nordeste, Bragança, 4 jun. 2009, secção ‘Notícias’, p. 3; Canteiro, 

Sandra (2009). “Droga e Crime: dois mundos inseparáveis”. In Jornal Nordeste, Bragança, 9 jun. 2009, secção ‘Regional’, p. 14; “Droga em 
debate na cadeia de Bragança”. In Rádio Brigantia, 22 mai. 2009. Disponível em: <http://www.brigantia.pt/noticia/droga-em-debate-na-cadeia-

de-braganca> [acesso em: 22 mai. 2009]. 

http://www.dgsp.mj.pt/
http://w3.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=491
http://w3.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=detail&id=491
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-adultos-em-contexto-prisional
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-adultos-em-contexto-prisional
http://www.brigantia.pt/noticia/droga-em-debate-na-cadeia-de-braganca
http://www.brigantia.pt/noticia/droga-em-debate-na-cadeia-de-braganca
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sendo que, para além das felicitações da comunidade prisional, de igual modo, nas palavras dos 

preletores, o modelo de conferências decorrendo em plena zona prisional, pela sua 

singularidade, e tendo em conta um público-alvo, dado o seu estado de encarceramento (por 

natureza, arredado do que em seu nome ia sendo discutido, e decidido, no exterior), neste 

formato tinha oportunidade de, não somente assistir, mas, sobretudo, de se fazer ouvir (AAVV, 

2010). 

Serve a presente introdução para nos referirmos ao móbil do certame que 

organizaríamos este ano. Tal como em momentos anteriores a realização de ciclos de 

conferências partia de um objetivo específico, mas, já lá vamos. Lançando, por ora, um olhar 

sobre o panorama educativo nas prisões em Portugal, de acordo com dados recolhidos junto da 

Direção-Geral dos Serviços Prisionais, num total de 11.099 reclusos (números relativos a 31 de 

dezembro de 2009), e pese embora 2170 (19.6%) se encontrarem a frequentar programas de 

ensino, o certo é que 7327 (66%) não detinham o 3º Ciclo do Ensino Básico, sendo que destes 

1084 (9.8%) eram considerados analfabetos.352 

Por conseguinte, e apesar de, cerca de 1/5 desta população se encontrar envolvida em 

atividades de ensino, o facto é que com base nestes dados, facilmente se concluía que 2/3 dos 

reclusos nas prisões nacionais não possuía a escolaridade obrigatória até então.353 Assim, e 

perante tais números, o aumento de qualificações desta população, numa lógica de recuperação 

do indivíduo, qualificando-o a nível escolar e profissional, de modo a que, mais facilmente, se 

inserisse na sociedade e mercado de trabalho, mais do que uma necessidade, era um desígnio a 

cumprir. 

Pela nossa parte, e no que ao EP de Bragança concernia, convém referir que, em virtude 

da prevalência de reclusos em regime aberto, trabalhando no exterior, e, em consequência, a 

presença de um número reduzido permanecendo nas suas instalações durante o dia (em 

quantidade insuficiente para a abertura de novos cursos), o ensino nesta instituição encontrava-

se perante as situações de: ter de terminar (1ª opção); funcionar em regime pós-laboral (2ª 

opção). 

Não desconsiderando o chamamento do trabalho fora da prisão e o seu significado em 

termos de liberdade conquistada, possibilitando ao recluso começar por vencer um problema 

de isolamento, para além de lhe permitir a obtenção de algum suporte financeiro, não nos 

                                                           
352 Cf. Direção-Geral dos Serviços Prisionais (2011). Relatório de Actividades 2010 – Volume I, menu ‘Ensino’. Ministério da Justiça: Direção-

Geral dos Serviços Prisionais. Disponível em: <www.dgsp.mj.pt> [acesso em: 18 nov. 2011]. 
353 Relembre-se que a escolaridade obrigatória seria alargada, nesse mesmo ano (2009), para a obtenção de diploma de curso conferente de 
nível secundário de educação ou, independentemente da obtenção de diploma de qualquer ciclo ou nível de ensino, até ao momento em que o 

aluno complete 18 anos de idade (Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto). 

http://www.dgsp.mj.pt/
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surpreendíamos que a sua opção recaísse nas vantagens que este, no imediato, lhe oferecia, 

relativamente à Escola. Porém, dado que, tanto a instituição prisional como escola associada, 

comungavam da mesma opinião, nomeadamente de que educação e trabalho se deveriam 

complementar e não concorrer entre si, a 2ª opção acabaria sendo escolhida, permitindo 

implementar, neste EP, um regime de ensino pós-laboral, trabalhando os formandos durante o 

dia e frequentando as atividades de formação ao final do mesmo.  

Contudo, num contexto de recessão e de dificuldades económicas, que o país 

atravessava e com a redução acentuada da oferta de trabalho, mormente dirigida à população 

reclusa, competia às instituições prisional e escolar continuar a fomentar o debate sobre os 

desafios a enfrentar em meio prisional, nomeadamente em matéria de aumento de qualificações 

académicas e profissionais, propondo, para o efeito, um programa que abarcasse os vários 

domínios da sua intervenção (re)educativa, chamando a atenção da sociedade civil para 

exemplos de boas práticas de formação e de inserção na comunidade e mercado de trabalho, 

por parte de reclusos que, havendo frequentado programas de ensino no EP, se encontravam já 

reinseridos, outros que, em situação de regime aberto, trabalhavam no exterior, nomeadamente 

para o município de Bragança, seu principal empregador, bem como de demais que se lhes 

seguiriam. De facto, prosseguir com esta ligação era fundamental. 

Ultrapassada a situação, no ano letivo de 2009/10 a oferta formativa no EP de Bragança, 

uma vez mais, voltaria a contemplar um curso EFA (EFA-B3) e um outro de Alfabetização. No 

entanto, e tendo em conta o quadro descrito, no âmbito da Equipa Pedagógica, uma vez mais, 

decidimos avançar para a realização de novas jornadas, este ano destinadas à temática da 

‘qualificação para a inserção’. Destarte, e no tocante à sua programação, similar procedimento 

a anos anteriores, foi seguido. Começando por manifestar as nossas intenções junto do EP, a 

quem, uma vez mais, convidámos para uma organização conjunta, aproveitámos os primeiros 

e segundo períodos letivos para as restantes démarches a efetuar, a saber: solicitação de 

autorização junto da DGSP e da presença de um seu representante; envio de convites a demais 

preletores, membros da sociedade civil, entidades públicas e privadas, organizações não-

governamentais, professores; para além da obtenção de apoios para despesas inerentes à sua 

organização (uma vez mais, pagamento de deslocações e alojamento de alguns preletores). 

Definida a temática a abordar, perto do final do ano letivo teria lugar o III Ciclo de 

Conferências (programa em anexo – cf. anexo 4), sendo que a data escolhida recairia, desta 

feita, a um sábado (29 de maio de 2010), precisamente para não colidir com o período laboral 

dos reclusos. Assim, havíamos conseguido que o evento deste ano contasse com a participação 
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de especialistas possuidores de vasto conhecimento e de experiência no âmbito da pesquisa, 

ensino, mercado laboral, que se proporiam analisar e discutir, entre outras, matérias 

relacionadas com a instituição escolar nas prisões; políticas de solidariedade social; práticas de 

formação e de desenvolvimento local; gestão de recursos humanos; paradigmas de qualificação 

e inovação em empresas; os quais, no seu conjunto, seguramente motivariam o interesse e 

participação dos presentes. 

Para nossa satisfação, a abertura oficial deste evento, para além das instituições habitués 

(Governo Civil, Câmara Municipal, Diocese de Bragança-Miranda, Equipa de Apoio às Escolas 

do Nordeste, Terra Fria e Arribas, entre outras) e demais convidados, contaria, também, com a 

presença do próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais,354 que, tal como as restantes 

individualidades, seria presenteado com livro relativo a certame do ano anterior (II Ciclo de 

Conferências…), a ser publicamente apresentado nestas terceiras jornadas. 

 

 

Fig. 12 – Sessão de Abertura (foto da plateia) 

 

Uma vez mais, e novamente, dividido por dois períodos (manhã e tarde), seguir-se-iam 

as intervenções dos conferencistas:355 (período da manhã) 

 

. Carlinda Leite (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto) 

– O Papel da instituição ESCOLA na instituição PRISÃO 

                                                           
354 Que, de igual modo, fez questão de se referir à continuidade do EP de Bragança, contrariando informações que circulavam na comunicação 

social, apontando para o encerramento desta instituição [cf. Gonçalves, Carla (2010). “Cadeia de Bragança não vai encerrar”. In Mensageiro 

de Bragança, 3 jun. 2010, secção ‘Actual’, p. 10]. 
355 A referência às comunicações, apresentadas pelos preletores, não invalida a consulta da programação integral (cf. anexo 4) nesta se incluindo 

outros momentos e atividades. 
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. Joaquim Queirós (Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Bragança) – Redes Locais de 

Solidariedade Social: instituições de ‘fim de linha’? 

. Armando Loureiro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) – A importância da 

Educação de Adultos no Desenvolvimento Local 

 

Da parte da tarde teriam lugar as intervenções de: 

 

. Ema Gonçalo (Direção Regional de Educação do Norte) – O contributo da Escola na 

promoção de ‘Novas Oportunidades’ 

. Jorge Herdeiro356 (Formando curso EFA-B3 no EP de Bragança) – Educação da minha 

condição - 1º passo para o re(in)gresso 

. José Costa Dantas (Instituto Superior da Maia) – Motivação de Recursos Humanos: uma via 

para o sucesso 

. Nair Torrão (Direção-Geral dos Serviços Prisionais) – Estratégias Integradas de Intervenção 

nos Serviços Prisionais 

. Albano Alves (Instituto Politécnico de Bragança) – Qualidade na Inovação ou inovação na 

Qualidade – eis a questão! 

 

Ao contrário dos anteriores, para este colóquio, somente um objetivo seria estabelecido, 

nomeadamente o de continuar a sensibilizar a sociedade civil para que práticas de reinserção, 

por via do trabalho, não fossem interrompidas. Das instituições prisional e educativa a aposta 

continuava a ser na formação da população reclusa, sendo que, e sobretudo este ano, um 

importante passo havia sido dado já, designadamente o de permitir que o ensino funcionasse 

em período pós-laboral, algo que, por motivos de segurança, é pouco usual nos EPs. 

Por conseguinte, o sinal que se pretendia do exterior teria de assentar na continuidade 

da oferta laboral destinada a esta população. Neste sentido, e logo na primeira intervenção, 

Carlinda Leite, relembrando a sua investigação de mestrado, apresentada à Universidade do 

Minho, em 1989, chamou a atenção dos presentes para o papel da escola na prisão e para a 

necessidade de adaptação a normas e procedimentos em vigor na instituição carcerária, 

porquanto, da sua apreensão dependia, de igual modo, a aceitação por parte desta instituição. 

Neste sentido e, muitas vezes, confundida com a instituição prisional, referiu que o abandono 

da escola, por parte dos reclusos-alunos, surgia como única alternativa de tomada de posição 

                                                           
356 Inicialmente prevista a intervenção de mais um outro recluso-formando, tal acabaria por não se concretizar. 
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perante decisões menos favoráveis, no decurso da execução das suas penas (não colocação em 

regime aberto, não concessão de trabalho, precárias cortadas, liberdade condicional não 

concedida, etc.), face a uma entidade totalizante no seu modo de organização e funcionamento, 

por natureza mais concentrada no cumprimento de rotinas, normas de segurança e vigilância, 

do que em atender a opiniões e (o)posições dos seus utentes. 

Joaquim Queirós, por seu turno, destacaria o papel da Cruz Vermelha Portuguesa na 

implementação de projetos em diversas áreas de atuação, como também na criação de respostas 

sociais para situações de risco, que, no caso em apreço, visavam um apoio efetivo à população 

reclusa através da manutenção ou restabelecimento de laços familiares, como também sociais 

(entidades públicas e privadas, sociedade civil), de modo a facilitar a sua reinserção pós-

libertação. Assim, foram enfatizadas ações desenvolvidas pela delegação desta instituição em 

Bragança, nomeadamente nos EPs de Bragança e Izeda, em áreas como a Saúde (rastreios de 

glicemia, IMC e colesterol; consultas gratuitas de oftalmologia e fornecimento de óculos a 

reclusos com problemas de visão); combate à pobreza e exclusão social (fornecimento de roupa, 

calçado); sendo que, no âmbito da temática em análise nestas jornadas, seria evidenciado o 

contributo da instituição na oferta de livros e material escolar, para além de formação 

providenciada em áreas como artesanato, pintura e escultura, em ordem a que, nomeadamente 

por via da expressão artística, os reclusos adquirissem/desenvolvessem novas competências de 

vida. 

Na sua comunicação, começou Armando Loureiro por sublinhar a importância dos 

programas de educação de adultos num plano de realização do indivíduo na sociedade e mundo 

atual, referindo-se, de seguida, às diversas modalidades que, em sua opinião, englobam práticas 

de EA existentes: (i) educação compensatória de adultos [destinada a proporcionar aos adultos 

o completamento da sua formação escolar, dividindo-se esta, ainda, em: programas de 

alfabetização; capacitação funcional; migratória (destinada a estrangeiros); educação básica, 

podendo, também, alargar-se aos ensinos secundário e superior]; (ii) formação profissional, 

cujos público-alvo e matérias tinham como referência atividades de trabalho (formação inicial, 

reciclagem e reconversão profissional), distinguindo-se esta entre formação ocupacional 

(dirigida a desempregados) e formação profissional contínua (para trabalhadores no ativo); (iii) 

educação de adultos cultural (com o objetivo de desenvolver e complementar a EA, sobretudo 

ao nível de ações de cariz sociocultural destinadas, por exemplo, a um aumento de 

conhecimentos em áreas como história, línguas estrangeiras, música, teatro, cinema, pintura, 

desporto, etc.); (iv) educação de adultos social (EA destinada ao desenvolvimento comunitário 
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ou local, assente em ações direcionadas para uma educação de mentalidade, atitudes, 

consciencialização do indivíduo para os problemas da comunidade, visando conduzir a uma 

participação mais informada a nível político, económico, cultural, social). Concluiu a sua 

participação, destacando o papel das associações de desenvolvimento local na formação de 

adultos, referindo, ainda, casos de sucesso a nível profissional, diretamente relacionados. 

A Iniciativa Novas Oportunidades, no entender de Ema Gonçalo, representava, também, 

uma nova oportunidade de qualificação para quem, pese embora temporariamente afastado de 

uma vida em liberdade, se sentia com capacidade para ‘dar a volta por cima’, iniciando, 

continuando, ou concluindo num estabelecimento prisional o que, nomeadamente em matéria 

de formação, não havia materializado fora deste. Estabelecendo um paralelo com a restante 

população portuguesa, a forte aposta, por parte da administração educativa, no aumento das 

suas qualificações, podia, e devia, ser igualmente entendida como uma tentativa de combater 

uma realidade, a que esta se encontrava presa e que a limitava numa vontade em progredir 

económica, social, cultural, política e profissionalmente. 

O mais importante, no entender de Jorge Herdeiro, foi o de iniciar o processo 

(re)educativo por uma etapa fundamental de consciencialização da sua condição. Somente após 

«se cair na realidade é que se torna possível passar à fase seguinte», nomeadamente de um 

começo de preparação para o regresso. A um, outrora, agente da autoridade, passar pela cadeia 

não augurava um período fácil. Com o tempo provocações e reações hostis, por parte de demais 

reclusos, foram robustecendo uma energia interna, que, ameaçando extinguir, se acabou 

transformando em um processo reconciliatório consigo mesmo. O que lhe tinha acontecido, só 

o poderia tornar mais forte, porquanto a sua entrada no «inferno» assumi-la-ia rumo à salvação. 

Integrado em regime aberto, ao trabalho diurno no exterior juntava a frequência da 

escola, à noite, na prisão. O 1º passo para o reingresso havia, há muito, sido dado, pois: “O 

mundo lá fora está diferente. É necessário encarar a realidade de outra maneira, elevar o nível 

de escolaridade e continuar a aprender. Entendo que me devo qualificar, que devo conservar a 

minha autoestima, a minha identidade e a minha autoconfiança. Aqui dentro também se luta, 

também se cresce e sente-se muito mais o valor da liberdade.” (Herdeiro, 2010: n.p.). 

Já José Costa Dantas referir-se-ia aos desafios da sociedade contemporânea e à 

importância de Recursos Humanos académica e profissionalmente habilitados nas 

organizações, competentemente resilientes e com capacidade de adaptação para o 

enfrentamento das adversidades sociais, económicas e financeiras. Sublinhou, assim, que, com 

tais colaboradores, competia ao gestor a capacidade de saber gerir uma equipa em contexto de 
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trabalho, nomeadamente de entender os comportamentos das pessoas e de ser capaz de lidar 

com (eventuais) situações de conflito, motivando-as a trabalhar em grupo, pois o seu sucesso 

repercutir-se-ia no das instituições que representavam. Relativamente ao contexto prisional, 

salientou que, sobretudo, o aumento da autoestima, para além do desenvolvimento de 

competências profissionais (por via da atividade laboral) e de ensino (na escola do EP), seriam 

fatores que potenciariam um regresso do indivíduo à sociedade, todavia, devendo estes, 

também, contribuir com a sua quota-parte no processo. 

Em representação da DGSP, Nair Torrão, sublinharia o crescente número de reclusos a 

frequentar programas de formação nos EPs em Portugal. Recorrendo a dados desta instituição 

referiria que, no âmbito do ensino superior, há mais de uma década, vinha sendo fomentada a 

frequência de cursos proporcionados pela Universidade Aberta e que, nos níveis básico e 

secundário, se vinha assistindo a uma perda de influência do ensino recorrente para os cursos 

EFA, bem como para programas de RVCC e percursos modulares de formação, nomeadamente 

por via de UFCDs. 

Mesmo assim, não deixou de chamar a atenção para a discrepância de valores, que se 

continuavam a verificar, entre o número inicial de formandos inscritos e o número de 

desistências, designadamente devido a falta de assiduidade, libertação, a pedido do recluso, 

transferência de EP, colocação em outra atividade, fraco desempenho e/ou interesse, entre 

alguns motivos verificados. Sendo que uma grande parte destas se verificava em cursos de 

maior duração, seria importante que todos os atores envolvidos no desígnio da formação da 

população reclusa, não somente os agentes educativos, como também os agentes prisionais, 

assumissem um papel mais assertivo no combate ao flagelo das baixas qualificações que se 

refletiam nas elevadas taxas de reclusão, bem como nos dados relativos à reincidência criminal. 

‘Qualificar para Inserir’ era, por isso, vital a todo este processo. 

Discorrendo sobre as temáticas da ‘qualidade’ e da ‘inovação’, interveio, Albano Alves, 

declarando ambas concorrerem para o sucesso de um qualquer produto no mercado. Assim, 

começou por identificar ‘qualidade’ como o conjunto de atributos que permitiam formular um 

juízo de valor, quer sobre a perspetiva de um produto (durabilidade, eficácia), quer sobre o 

serviço (certificação de procedimentos, normas ISO) e ‘inovação’ como a introdução de uma 

novidade, por via da renovação de um produto já utilizado (ex. telemóveis), ou sob a forma de 

invenção de algo que, contudo, só deveria ser considerado como tal se chegasse ao mercado e 

produzisse algum efeito. 
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Sublinhando a complementaridade de ambos conceitos (qualidade e inovação) como 

prática de aferição de um produto, apontou como exemplo concreto o facto de que «com a 

invenção do CD, pouco importava melhorar a qualidade dos discos de vinil». Neste quadro 

destacou ser a qualificação dos trabalhadores vital para práticas de qualidade e inovação nas 

empresas, com reflexos na concretização do produto final. Concluiu a sua intervenção 

destacando que, com mais investimento na formação, seria tão legítimo que estas esperassem 

maiores lucros, quanto os trabalhadores melhores salários. 

 

2.4. 7º Encontro Nacional de Professores a Lecionar em Estabelecimentos Prisionais 

– ‘Formar Qualificando’ (2011) 

 

Como vinha sendo hábito, o evento realizado em 2010, uma vez mais, contou com 

divulgação e promoção de entidades públicas e privadas, sublinhando-se, entre estas, Agência 

Nacional para a Qualificação,357 Direção-Geral dos Serviços Prisionais,358 Direção Regional de 

Educação do Norte,359 Revista O Direito de Aprender,360 para além de atenção mediática a 

cargo da comunicação social regional,361 nomeadamente por via da respetiva cobertura no local. 

No seu conjunto, referindo-se à temática da formação, mormente do seu contributo para 

a reinserção social desta população, este evento, na voz dos seus participantes, resultou em um 

momento único de interação, de análise e de discussão de situações inerentes às atividades 

profissional e escolar de indivíduos que integrados, ou a breve trecho, devolvidos à sociedade, 

se preocupavam em reunir o máximo de conhecimentos nesta área, tendo, para o efeito, as 

intervenções dos preletores consistido, sobretudo, em um sublinhar da importância do aumento 

das qualificações académicas para uma mais fácil (re)inserção no mercado de trabalho. 

                                                           
357 Cf. Agência Nacional para a Qualificação (2010). “III Ciclo de Conferências «A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional» 

(28/05/2010)”. In Agência Nacional para a Qualificação: Novas Oportunidades – Aprender Compensa, menu ‘Calendário de Eventos’. 

Disponível em: <http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/dir/see/?cD05NnxvPWltZ3xzPTg1MHx2PXBhZ2U> [acesso em: 28 mai. 
2010]. 
358 Cf. Direção-Geral dos Serviços Prisionais (2010). III Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em contexto prisional – 

“Qualificar para Inserir”, menu ‘Notícias’. Ministério da Justiça: Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Disponível em: <www.dgsp.mj.pt> 
[acesso em: 28 mai. 2010]. 
359 Cf. Direção Regional de Educação do Norte (12/05/2010). Ciclo de Conferências – “A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional”, menu ‘Divulgação’. Ministério da Educação: Direção Regional de Educação do Norte. Disponível em: <http://w3.dren.min-
edu.pt/uploads/user_id_2/file/20100512110028_IIICicloConferênciasEducacaoFormacaoAdultosContextoPrisional-Programa.pdf> [acesso 

em: 26 mai. 2010]. 
360 Cf. “A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Qualificar para Inserir”. In O Direito de Aprender (10/05/2010), menu 
‘Agenda’. Disponível em: <http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-

adultos-em-contexto-prisional-qualificar-para-inserir> [acesso em: 26 mai. 2010]. 
361 Cf. “Formação Profissional ajuda reclusos na reinserção”. In Rádio Brigantia, 31 mai. 2010. Disponível em: 
<http://www.brigantia.pt/noticia/formacao-profissional-ajuda-reclusos-na-reinsercao> [acesso em: 31 mai. 2010]; Gonçalves, Carla (2010). 

“Cadeia de Bragança não vai encerrar”. In Mensageiro de Bragança, 3 jun. 2010, secção ‘Actual’, p. 10. 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/dir/see/?cD05NnxvPWltZ3xzPTg1MHx2PXBhZ2U
http://www.dgsp.mj.pt/
http://w3.dren.min-edu.pt/uploads/user_id_2/file/20100512110028_IIICicloConferênciasEducacaoFormacaoAdultosContextoPrisional-Programa.pdf
http://w3.dren.min-edu.pt/uploads/user_id_2/file/20100512110028_IIICicloConferênciasEducacaoFormacaoAdultosContextoPrisional-Programa.pdf
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-adultos-em-contexto-prisional-qualificar-para-inserir
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/educa%C3%A7%C3%A3o-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-adultos-em-contexto-prisional-qualificar-para-inserir
http://www.brigantia.pt/noticia/formacao-profissional-ajuda-reclusos-na-reinsercao
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Pois, este ano o desafio consistiria em algo diferente. Na verdade, e após passarmos os 

três últimos a promover jornadas temáticas de reflexão sobre toda uma multiplicidade de 

matérias que confluíam ao nosso espaço e sobre as quais carecíamos de (in)formação adequada 

(tal como nos fomos referindo à medida que íamos apresentando os eventos), que nos permitisse 

uma maior assertividade no enfrentamento de situações do dia a dia na prisão, servindo tais 

momentos de partilha de conhecimento/saberes e experiências, uma ajuda-suporte a melhor 

compreender a EFA em contexto de reclusão; a Educação para a Saúde; a Qualificação 

Escolar/Profissional e consequente reinclusão na sociedade e mercado de trabalho; entre outras 

de inegável interesse, era chegado o momento de perguntarmos a outros colegas, em outros EPs 

do país, se, porventura, também se debatiam com o mesmo tipo de problemas no seu quotidiano 

e como os enfrentavam visando a sua resolução. 

Com o objetivo de conhecer, mas, sobretudo, de dar a conhecer o que os professores 

faziam nos seus locais de trabalho, levou-nos a recuperar uma tradição interrompida meia 

década antes em Castelo Branco (2006) e chamar a Bragança a responsabilidade da organização 

de um evento de caráter nacional, em que tais situações pudessem ser apresentadas, analisadas 

e discutidas, de modo a que os docentes refletissem em conjunto sobre as mesmas e destas 

recolhessem exemplos de boas-práticas e ensinamentos válidos à sua atividade nas prisões, 

nomeadamente, e no caso em apreço, na forma de um Encontro Nacional de Professores a 

Lecionar em Estabelecimentos Prisionais (ENPLEP), no seguimento de anteriores realizações 

do género, relativamente às quais aqui damos conta: 

 

1º Encontro: “o que a Escola rejeita, a cadeia aproveita” – org. grupo de professores do EP 

Coimbra (Coimbra, 15-16 de abril de 1991); 

2º Encontro: “A reinserção passa pela Educação” – org. grupo de professores do EP Paços de 

Ferreira (Paços de Ferreira, 11-12 de junho de 1992); 

3º Encontro: “Saber estar / Saber ser – Responsabilidade de ser livre” – org. conjunta da DGSP 

e ME (Departamento de Educação Básica e Direção Regional de Educação de Lisboa) - 

(Oeiras, 22-23 de maio de 1995); 

4º Encontro: org. conjunta da DGSP e ME (Departamento de Educação Básica e Direção 

Regional de Educação do Alentejo) – (Évora, 23-24 de maio de 1996); 

5º Encontro: “… de uma Escola com vida para uma Escola da vida” – org. grupo de professores 

do EP Paços de Ferreira (Paços de Ferreira, 03-04 de junho de 2005); 
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6º Encontro: “(A) prender é libertar” – org. grupo de professores do EP Castelo Branco (Castelo 

Branco, 01-02 de junho de 2006); 

7º Encontro: “Formar Qualificando” – org. grupo de professores do EP Bragança (Bragança, 

10-12 de junho de 2011).362 

 

No que seria a sua sétima edição, neste Encontro (programa em anexo – cf. anexo 5), a 

experiência adquirida na organização de eventos, como os ciclos de conferências (2008, 2009 

e 2010), em muito contribuiu para que nos lançássemos em mais uma epopeia, esta com 

contornos bem mais exigentes, pois não se tratando de uma realização de um só dia e com um 

número três vezes superior de preletores participantes, obrigar-nos-ia a uma disposição temática 

por entre cinco painéis, distribuídos por três dias – 10, 11 e 12 de junho (2011). 

Tendo lugar na EB 1,2,3 Augusto Moreno, escola sede do Agrupamento de Escolas 

Augusto Moreno (escola associada), pela primeira vez no seu historial com o 7º ENPLEP ter-

se-ia em conta um modelo de formação creditada (25h – 1 crédito), relevando para efeitos de 

progressão em carreira dos professores dos ensinos básico e secundário,363 confluindo ao seu 

desenho todo um aglomerado de matérias que objetivavam uma aproximação fidedigna ao que 

estes pensavam, faziam e aprendiam no exercício da sua função na prisão, “no sentido de se 

construírem/desenvolverem saberes e de se partilharem experiências, no quadro de valorização 

de uma ‘epistemologia docente’, num contexto tão específico ao aperfeiçoamento da sua 

praxis.” (cf. Programa do 7º ENPLEP, in “objetivos do evento” – anexo 5). 

Aberto à participação de demais agentes (in)diretamente envolvidos com a temática 

prisional (técnicos de reeducação, de reinserção, guardas prisionais, psicólogos, advogados, 

académicos, bibliotecários, voluntários nas prisões, mediadores culturais, entre outros), desde 

uma panorâmica sobre a EnP, com que se abriu o certame; passando pela aposta na vertente 

cultural dirigida à população reclusa; ao paradigma da EFA (nas prisões); à problemática da 

reinserção; terminando com um debate alargado sobre o papel do Estado na manutenção da 

segurança e no combate ao crime; procurou-se mobilizar práticas de debate e de reflexão sobre 

o trabalho desenvolvido no meio carcerário e, por esta via, contribuir para momentos de partilha 

de experiências e saberes entre os seus participantes, que, julgamos, terem contribuído para 

                                                           
362 Em 2013 teria lugar o 8º Encontro, subordinado ao tema: “Reclusão, Palco de Reflexão e Aprendizagem” – org. grupo de professores do 

Agrupamento de Escolas de Leça da Palmeira/Santa Cruz do Bispo, Matosinhos (Leça da Palmeira, 08-10 de junho de 2013). 
363 Com a colaboração do Centro de Formação da Associação de Escolas Bragança Norte (CFAE BN) no 7º ENPLEP, foi solicitada a sua 

acreditação ao Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), que assim procedeu em conformidade (Registo de 

acreditação: CCPFC/ACC-65534/11) – entidade a quem compete a acreditação das entidades formadoras e das ações de formação contínua de 
professores (cf. Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro, atualmente, 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro). 
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uma aprendizagem pessoal e profissional enriquecedora, a avaliar pela quantidade e qualidade 

de participações nos debates, mas que, cujos efeitos (somente) se poderão aferir ao nível das 

suas práticas no terreno. 

A experiência organizativa em eventos anteriores, tal como mencionado anteriormente, 

foi fundamental para nos arrojarmos a uma realização desta natureza. Na verdade, e seguindo 

de perto uma mesma linha de conduta em termos de organização e planeamento, uma vez mais 

serviriam os dois primeiros períodos do ano letivo (2010/11) para comunicação das nossas 

intenções ao estabelecimento prisional, escola associada e CFAE Bragança Norte, este último, 

informado da nossa vontade em realizar uma ação acreditada pelo CCPFC, para o qual foi, 

subsequentemente, elaborado o atinente plano de formação (contendo objetivos, conteúdos, 

metodologia de realização, critérios de avaliação); explanação da nossa proposta de formação 

e convite à participação da DGSP, seguindo-se os EPs e respetivas escolas associadas; convite 

endereçado a académicos e especialistas, de acordo com as temáticas inscritas nos diversos 

painéis; solicitação de apoios para a sua realização (ex. deslocação, refeições e alojamento de 

alguns preletores);364 constituição de comissão de honra (integrando individualidades de vários 

quadrantes da sociedade) e de comissão científica (análise prévia das comunicações a 

apresentar); e divulgação/promoção do evento a nível regional, nacional e além-fronteiras.365 

Por fim, nos dias 10, 11 e 12 de junho (2011), teria lugar o 7º Encontro Nacional de 

Professores a Lecionar em Estabelecimentos Prisionais, subordinado ao tema ‘Formar 

Qualificando’. Tal como referido já, organizadas por entre cinco painéis, ficariam, assim, 

distribuídas as participações dos vários conferencistas:366 

 

                                                           
364 Pese embora os apoios recebidos (ver programa em anexo – cf. anexo 5), mesmo assim, não teria sido possível a realização deste evento, 

caso não se tivesse optado por um modelo de formação autofinanciada, nomeadamente através do pagamento de uma taxa de inscrição. 
365 Cf. European Prison Education Association (2011). “7th National Meeting of Portuguese Prison Teachers”. European Prison Education 

Association (website), menu ‘Events’. Disponível em: <http://www.epea.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=505> [acesso em: 5 

jun. 2011]; Agência Nacional para a Qualificação (2011). “7.º Encontro Nacional de Professores a leccionar em Estabelecimentos Prisionais 
(03/06/2011)”. In Agência Nacional para a Qualificação: Novas Oportunidades – Aprender Compensa, menu ‘Calendário de Eventos’. 

Disponível em: <http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/1998.html> [acesso em: 05 jun. 2011]; Direção-Geral dos Serviços Prisionais 

(2011). VII Encontro Nacional de Professores a leccionar em Estabelecimentos Prisionais, menu ‘Notícias’. Ministério da Justiça: Direção-
Geral dos Serviços Prisionais. Disponível em: <www.dgsp.mj.pt> [acesso em: 8 jun. 2011]; Direção Regional de Educação do Norte (2011). 

7º Encontro Nacional de Professores a Leccionar em Estabelecimentos Prisionais, menu ‘Notícias’. Ministério da Educação: Direção Regional 

de Educação do Norte. Disponível em: <http://www.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=arquivo> [acesso em: 6 jul. 2011]; 
“7º Encontro Nacional de Professores a leccionar em Estabelecimentos Prisionais”. In O Direito de Aprender (27/03/2011), menu ‘Agenda’. 

Disponível em: <http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-

prisionais> [acesso em: 26 abr. 2011]. De igual modo, seria feita cobertura mediática do mesmo, a saber: Lopes, Glória (2011). “32% dos 
presos estudam”. In Jornal de Notícias, 13 jun. 2011, secção ‘Sociedade’, p. 27; “Ensinar na Prisão – 7º encontro nacional de professores a 

leccionar em estabelecimentos prisionais”. In Localvisão TV (Bragança), 13 jun. 2011 [duração: 02:27]. Disponível em: 

<http://videos.sapo.pt/PlvLmvOZ4az6YZgVeTPe> [acesso em: 16 jun. 2011]; Preto, Ana (2011). “Motivação dos alunos é elemento chave”. 
In Mensageiro de Bragança, 23 jun. 2011, secção ‘Actual’, p. 4; “Professores lutam pela reinserção dos reclusos”. In Jornal Nordeste, 24 jun. 

2011. Disponível em: <http://www.jornalnordeste.com/noticia/professores-lutam-pela-reinsercao-dos-reclusos> [acesso em: 25 jun. 2011]; 

entre outros. 
366 A referência às comunicações, apresentadas pelos preletores, não invalida a consulta da programação integral (cf. anexo 5) nesta se incluindo 

outros momentos e atividades. 

http://www.epea.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=505
http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/1998.html
http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/1998.html
http://www.dgsp.mj.pt/
http://www.dren.min-edu.pt/index.php?controller=noticias&action=arquivo
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-prisionais
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-prisionais
http://videos.sapo.pt/PlvLmvOZ4az6YZgVeTPe
http://www.jornalnordeste.com/noticia/professores-lutam-pela-reinsercao-dos-reclusos
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Fig. 13 – Abertura do 7º ENPLEP com Anita Wilson (ao centro) 

 

10 de junho (2011) 

[1º Painel] 

Ensino nas Prisões – uma panorâmica 

 

. Anita Wilson (Chairperson of the European Prison Education Association) – The role of 

teaching in detention centres: from Past to Present - bridging the Future 

. José Alberto Pinto (AE Augusto Moreno / EP Bragança) – Construção de um conhecimento 

profissional docente em contexto prisional 

. Maria José Moutinho Santos (Faculdade de Letras – Universidade do Porto) – Ensino nas 

Prisões - uma perspetiva histórica 

. Marco Lamas (Managing Partner at IncubIT) – Empreendedorismo e Inovação nas Prisões: 

reptos e potencialidades 

 

[2º Painel] 

(Re)Leituras na Prisão 

 

. Fernando Pinto do Amaral (Comissário do Plano Nacional de Leitura) –“[Lendo] espalharei 

por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte” 

. Isilda Lourenço Afonso (AE de Lamego / EP Lamego) – Do Meu Livro vê-se a Liberdade  

. Margarida Dias (AE Augusto Moreno / EP Bragança) –“Ler um Livro” – o projeto do EP de 

Bragança 
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. Miguel Horta (Mediador Cultural – Programa ‘Leitura sem Fronteiras’) – Mediar o livro, a 

leitura e a escrita em contexto prisional 

. Bruno Eiras (Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras) – Biblioteca na Prisão - subsídios 

para um estudo 

 

11 de junho (2011) 

[3º Painel] 

Educação e Formação de Adultos (em contexto prisional) 

 

. Carlos Silvestre (Coordenador do CNO do Instituto Piaget – Macedo de Cavaleiros) – A 

Educação e Formação de Adultos e Idosos: uma nova oportunidade para desenvolver 

a Escola do séc. XXI 

. Rui Seguro (Presidente da Associação ‘O Direito de Aprender’) – Aprender com a ‘Aprender 

ao Longo da Vida’ 

. Paulo Xavier (AE Pêro da Covilhã / EP Covilhã) – O Analfabetismo: uma miragem nas Novas 

Oportunidades 

. Jaime Mendes (Coordenador do CNO do AE de Maceira / EP Leiria) – Educar, Reconhecer e 

Qualificar 

. Linda Dias (Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento do CNO do AE de Maceira / EP 

Leiria) e Cláudia Féteira (Profissional de RVC do CNO do AE de Maceira / EP Leiria) 

– Desenvolvimento Pessoal em Contexto Prisional 

. Levi Leonido (Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro) – As Artes em Meio Prisional - 

Presente e Futuro 

. Guilherme Pereira (AE de Matosinhos / EP Porto) – Aplicação de efeitos especiais a 

fotografias na área de competências-chave TIC - uma abordagem construtivista para o 

desenvolvimento de competências no manuseamento do equipamento informático 

. Hugo Sampaio (EB1/PE Seixal / EP Funchal) – O Ensino no EP do Funchal 

 

[4º Painel] 

Rumo à Reinserção 

 

. Regina Branco (Direção-Geral dos Serviços Prisionais) – Educação nas Prisões: o caso 

português 
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. Daniela Graça (Universidade de Aveiro) – Utilização da Internet nos Estabelecimentos 

Prisionais Portugueses - Realidade ou Utopia? 

. Pedro Machado (Instituto Piaget – V. N. Gaia) – Proposta de Formação em e-Learning no 

EPE de Santa Cruz do Bispo 

. Carla Leão e Teresa Côrte-Real (ES/3 Paços de Ferreira / EP Paços de Ferreira e EP Vale do 

Sousa) – A Instrução é Inclusão 

. Ivone Florêncio (European Anti-Poverty Network – Núcleo Distrital de Bragança) & Virgínia 

Lopes, Mariana Condado e Julieta Afonso (‘testemunhos vivos de voluntariado’) – 

“Estive na prisão e fostes ter Comigo” 

. Álvaro Mendes e César Oliveira (AE de Leça da Palmeira / EP Santa Cruz do Bispo) – 

Motivação para a Ação 

 

[Sarau Cultural]367 

. Carlos Silva (Coordenador Pedagógico do EP Bragança) – O contributo das atividades 

(extra)curriculares na reinserção social de reclusos: o caso do EP de Bragança 

. Verónica Castro e Helena Inverno – Exibição de extratos do documentário - Jesus por Um 

Dia (filmado durante as celebrações da Páscoa de 2011 no EP Bragança)368 

 

12 de junho (2011) 

[5º Painel] 

Do Estado social ao Estado penal 

 

. António Pedro Dores (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa) – Educar na Prisão 

. Glória Jólluskin (Universidade Fernando Pessoa – Porto) – Psicoprisão - no olhar do 

Psicólogo 

. Luís Fernandes (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade do Porto) 

– Droga de Prisão! 

                                                           
367 A referência ao ‘Sarau Cultural’ teve em conta uma retrospetiva às atividades extracurriculares promovidas pelos professores no EP de 

Bragança, destas se destacando: comemoração de festividades de caráter religioso e/ou pagão, com grande significado para a comunidade 

reclusa (S. Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, Páscoa, Festas Juninas); de caráter socioeducativo (Dia do Pai, Dia Mundial da Poesia/Dia 
Mundial da Árvore, 25 de Abril, 1º de Maio, Semana Cultural, Encontros Literários, Mostra de Filmes, etc.); direcionadas para a problemática 

da Saúde (maio, ‘mês do coração’), para além da apresentação das atividades integradoras no âmbito dos ‘Temas de Vida’ dos cursos EFA. 
368 A cargo das realizadoras Verónica Castro e Helena Inverno, o documentário, Jesus por Um Dia – retrata os preparativos de reclusos do EP 
de Bragança para a encenação de uma ‘Via Sacra’, desde os primeiros ensaios até ao dia da procissão numa comunidade rural do concelho –, 

venceria, um ano depois, o prémio de melhor longa-metragem portuguesa no Festival IndieLisboa 2012. 



Capítulo IV                         Opções Metodológicas 

 

 

 

418 

. Ana Paula Sismeiro (Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Bragança) – 

Impasses na promoção da Reinserção 

. Catarina Rocha (Direção-Geral de Reinserção Social – Equipa de Alto Trás-os-Montes) – 

Reincidência criminal no Portugal atual - problemas e desafios 

 

Ao contrário da estratégia seguida para com os ciclos de conferências, para este evento, 

e pela quantidade de comunicações apresentadas, procederemos a um comentário em forma de 

resumo, que privilegie o conjunto das temáticas retratadas, em detrimento de uma abordagem 

individualizada às suas participações, excetuando-se a um tal procedimento a intervenção de 

Anita Wilson, à data, Chairperson da European Prison Education Association (EPEA).369 

Baseando-nos, para o efeito, num quadro síntese das conclusões, que, então, redigimos, 

sobre o 7º ENPLEP, publicado na página eletrónica da revista O Direito de Aprender370 e, 

sabendo de antemão, pela riqueza e diversidade dos assuntos abordados, não ser tarefa fácil 

proceder a um juízo de análise, mesmo que em modo escorcivo sobre o seu conteúdo, pela sua 

pertinência julgamos ter ficado claro neste Encontro que a educação nas prisões há muito que 

ultrapassou o estatuto de mero programa de educação/formação para passar a exigir junto das 

instituições de formação de professores e administração educativa, pelo menos, o mesmo plano 

de igualdade nas suas ofertas e políticas de ensino, nomeadamente o olhar para a EnP e para os 

seus professores à luz do reconhecimento de um trabalho prestado em condições específicas e, 

por isso, a necessitar de um tratamento, também ele, específico [sendo referenciado, várias 

vezes, neste Encontro a (falta de) formação (inicial e contínua)]. 

Do mesmo modo, não será de descurar a contribuição de demais atores sociais que a 

este espaço confluem, e a quem já nos referimos por variadas vezes, em ordem a um 

reconhecimento da atividade docente neste contexto, porque ao se dirigirem a um tal locus, não 

somente, estarão, publicamente, a legitimar esta e os seus profissionais, mas, sobretudo, a 

salvaguardar um direito inalienável, como o da educação, fomentando a sua difusão por entre 

a população reclusa. 

Na sua alocução a abrir o 1º painel, e recorrendo a um registo histórico, começou Anita 

Wilson por se referir ao contributo da Igreja na instrução de reclusos, designadamente a um 

episódio (ao qual nos referimos já no capítulo II), que teve lugar na prisão de Walnut Street Jail 

                                                           
369 Tendo em conta o organismo a que presidiu, será a única referência individual que faremos. 
370 Cf. Pinto, José Alberto (2011). “7º Encontro Nacional de Professores a leccionar em Estabelecimentos Prisionais / Resumo das conclusões 

por José Alberto Pinto (elemento da Comissão Organizadora do Encontro)”. In O Direito de Aprender (29/06/2011), menu ‘Notícias’. 
Disponível em: <http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-

prisionais-0> [acesso em: 3 jul. 2011]. 

http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-prisionais-0
http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/7%C2%BA-encontro-nacional-de-professores-leccionar-em-estabelecimentos-prisionais-0
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(Filadélfia), no ano de 1789, e que ficou evidenciado na cronologia da EnP, como um marco 

significativo da sua afirmação por entre o panorama prisional. 

Pese embora a relevância de tal iniciativa, não deixou de chamar a atenção para os 

desafios que o ensino no meio carcerário tem enfrentado ao longo dos tempos, pois, a maior 

parte das vezes, tem sido encarado como (mais) um foco de tensão entre os interesses da 

população reclusa, no que concerne a opção – Educação vs Trabalho –, do que, propriamente, 

destacadas as suas virtudes no quadro de um regime de complementaridade com a atividade 

laboral (de acordo com as Regras Penitenciárias Europeias [cf. Recomendação Rec(2006)2]), 

aproveitando para afirmar a inutilidade da sua concorrência, tendo em conta que, somente 

através desta forma, se estará a contribuir para um efetivo sucesso da reinserção de reclusos nos 

planos familiar, social e no mercado de trabalho. 

Ainda, de acordo com Anita Wilson seria em 1989 que a EnP assistiria a um virar de 

página. No seguimento das recomendações do Conselho da Europa, que decidira atribuir a esta 

um espaço privilegiado na sua agenda política, um conjunto de direitos e de deveres, a serem 

cumpridos pelos diferentes estados membros, seria finalmente estabelecido por esta 

organização, nomeadamente através da Recomendação n.º R(89)12. Continuando, salientou, 

também, o facto de no mesmo ano (1989) ter surgido a European Prison Education Association, 

fundada por educadores, diretores, administradores, investigadores, académicos, entre outros 

profissionais, cujos interesses residiram na salvaguarda e promoção de atividades educativas 

em meio prisional e na defesa das recomendações do Conselho da Europa, o qual passou a 

acolher a EPEA no seu seio como organização não-governamental, com estatuto participativo. 

A este respeito, e tendo em conta os vários encontros realizados entre professores que 

lecionam nas prisões em Portugal, das experiências e ensinamentos destes retirados, exortou os 

docentes portugueses a criarem uma associação nacional de educação nas prisões e a 

solicitarem, de seguida, a sua adesão à EPEA, garantindo total abertura, por parte desta 

instituição, à sua admissão. 

No seguimento desta primeira intervenção, foi feita uma alusão às dimensões que 

concorrem para a construção de um conhecimento profissional docente em meio prisional, 

designadamente as normas regulatórias vigentes, os aspetos idiossincráticos do contexto, o 

público-alvo, os conteúdos, os ritmos de aprendizagem e as problemáticas associadas, entre 

outros elementos caracterizadores que enformam os profissionais do ensino. Na sua sequência, 

procedeu-se a uma análise diacrónica ao ensino nas prisões no nosso país, com um retrato 

traçado à sua evolução desde a segunda metade do séc. XIX à primeira metade do séc. XX, o 
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qual, exposto a partir do exemplo da Cadeia da Relação do Porto, traçou suas linhas no 

enquadramento da legislação neste decurso temporal, nos agentes envolvidos, bem como nas 

metodologias pedagógicas aplicadas por entre as realidades históricas consignadas, patente, por 

fim, numa visão de recuperação social do delinquente. 

A importância do ‘Empreendedorismo’ e das suas potencialidades face a um mundo 

cada vez mais globalizado, e globalizante, a exigir uma determinação constante, a todos quantos 

vivem em sociedade e, em particular, aos reclusos que, momentaneamente, privados desse 

direito, se vêm inseridos numa diferente que os entroniza num espaço de reclusão, foi outra das 

temáticas abordadas, tal como merecedora de cuidada análise por parte dos participantes. 

Na verdade, a plateia foi, praticamente, unânime em considerar que a inserção na 

sociedade e no mercado de trabalho, se consegue através de um efetivo aumento de 

competências socioprofissionais que capacitem os reclusos a enfrentar os múltiplos desafios 

que se lhes colocam, sendo, por isso, urgente, atividades de formação neste campo, não só, a si 

destinadas, como, também, aos professores, que consigo trabalham. 

 

 

Fig. 14 – Perspetiva da plateia 

 

Já no 2º painel a efeméride que, então, se comemorava (10 de junho), serviria de mote 

para que diversos conferencistas, invocando Camões, se referissem a várias outras 

personalidades, cuja passagem pela prisão, moldaria a sua criatividade literária, nomeadamente 

demais vultos das letras nacionais (Bocage, Camilo, Torga, Alegre,…) e internacionais 

(Cervantes, Dostoiévski, Oscar Wilde, Jorge Amado,…), sendo, tais casos, exaltados como 

exemplos de vontade e de força maior perante as adversidades, e utilizados em favor do 
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processo de educação/formação, nomeadamente em sessões de língua e literatura portuguesa 

e/ou estrangeira. 

Em consequência, a ‘leitura e a escrita’ acabaria sendo outra das temáticas abordadas 

neste painel, referindo-se os preletores a «uma realidade que temos e a uma outra que 

desejaríamos ter», no seio do espaço carcerário. Com efeito, e de acordo com as opiniões 

manifestadas, ‘a realidade, que desejaríamos ter’, surge, normalmente, pouco prezada pela 

comunidade prisional, não por culpa dos seus atores, mas, pela falta de vontade dos decisores 

governamentais e respetivas agendas políticas, no que tange o investimento em atividades de 

promoção da leitura e da escrita, através da colocação nas prisões de pessoal habilitado para o 

efeito, nomeadamente, mediadores culturais ou bibliotecários que, conjuntamente com os 

professores, possam assumir este papel de «facilitadores do acesso ao conhecimento». 

Ainda neste quadrante, vários preletores não deixaram, também, de referenciar as salas 

de informática, como espaços complementares aos processos de leitura e de escrita, sendo o seu 

uso, sobretudo, o recurso a Bibliotecas on-line encarado como essencial no campo da formação, 

podendo mesmo, através de dispositivos de filtragem no acesso a conteúdos da internet, 

continuarem sendo garantidas normas e procedimentos de vigilância e segurança. 

No atinente aos 3º e 4º painéis, estes, tal como objetivado na programação do evento, 

incidiram na apresentação de casos práticos de comunicações relativas ao processo de educação 

e formação de adultos, das suas potencialidades e dificuldades, em particular as experienciadas 

em meio prisional. De facto, entre as apresentações efetuadas salientaram-se as que se 

perfilaram como complemento a um ensino ‘mais formal’, indo verdadeiramente ao encontro 

dos interesses desta população, como por exemplo, o teatro, a poesia, a música, a pintura, as 

oficinas de escrita e de leitura, os ateliês, as atividades desportivas, entre outras, no quadro de 

um processo de reconstrução identitária, por via da vertente artística. 

De igual modo, não deixaram de ser referidos os constrangimentos sentidos, 

relativamente aos espaços físicos e à falta de recursos materiais e humanos, como principais 

dificuldades ao processo, pese embora não totalmente impeditivos de aguçar o “engenho e a 

arte” de professores/formadores,371 fazendo de cada caso um caso de aprendizagem e de 

(re)construção de saberes, tornando cada dia, um dia diferente e, como tal, um desafio constante 

à sua ação. 

                                                           
371 Uma vez mais nos referimos ao termo ‘formadores’, tendo em conta que tais elementos, no âmbito da formação na componente tecnológica, 
podendo não deter habilitação profissional para a docência, devem, contudo, cumprir com os requisitos do regime de acesso e exercício da 

respetiva profissão, nos termos da legislação em vigor (cf. Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro). 



Capítulo IV                         Opções Metodológicas 

 

 

 

422 

Um outro aspeto, também referenciado nas comunicações, relacionou-se com os 

constrangimentos em termos de reinserção, que têm, em parte, a ver com a tensão que se vive 

no interior das cadeias e que é, muitas vezes, propiciada por situações de sobrelotação de 

espaços, aumento de ansiedade, medos, relações instáveis, perda de capacidade de decisão, de 

intimidade e de um certo vazio criado pela ausência de contacto com o mundo real. 

Foram, por isso, várias as referências feitas à situação dos reclusos portugueses, com as 

substâncias ilícitas e a atividade criminosa (a estas associada), que se posicionam como um dos 

principais motivos da sua estadia na prisão, considerando-se tal situação não ser muito diferente 

da reportada por vários outros países, sendo certo que ambas configuram uma população com 

características peculiares, normalmente caracterizada por um sentimento de baixa autoestima e 

reduzida capacidade de resiliência, tal como potenciada por uma natural tendência para a 

frustração, desistindo, com enorme facilidade, perante as dificuldades. 

Na verdade, os participantes foram unânimes em considerar o universo carcerário como 

um desafio permanente, reconhecendo a importância do domínio de práticas para o sucesso dos 

programas de educação/formação, práticas essas que se prendem com questões de sensibilidade, 

de tato, de prudência, de recurso a experiências e saberes adquiridos, a abordagens pedagógico-

didáticas potenciadoras de todo um conjunto de competências fundamentais ao seu processo de 

reinserção. 

Dos seus depoimentos transpareceu o entusiasmo com que desempenhavam as suas 

funções e da importância que a estas atribuíam, considerando a articulação com as 

instituições/atores envolvidos no sistema prisional, nomeadamente DGSP, guardas prisionais, 

técnicos de reeducação, voluntários, direções dos EPs, equipas locais da DGRS, como 

essenciais ao sucesso dos respetivos projetos educativos. 

Por fim, o 5º, e último, painel, ao longo do qual os participantes se debruçaram sobre as 

mais diversas situações dilemáticas presentes no universo prisional, nomeadamente a EnP e o 

(difícil) papel desempenhado pelos professores neste contexto; a função dos agentes de 

segurança e vigilância na legitimação e manutenção de uma ordem institucional; o flagelo da 

droga e sua relação com os caminhos que conduzem à prisão; a aproximação ao ADN 

psicológico do delinquente e uma tentativa de compreensão da sua ligação com o ato criminoso; 

os constrangimentos e potencialidades nas relações interpessoais estabelecidas entre reclusos e 

técnicos de reeducação dentro dos EPs; o contributo dos serviços de reinserção social na vida 

ativa do recluso (família, comunidade e mercado de trabalho); fatores, que no seu conjunto, 

obrigaram a plateia a proceder a uma reflexão aturada sobre os desafios que aportam à realidade 
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prisional e que convocam todos os agentes envolvidos nestas problemáticas ao seu 

enfrentamento. 

Concluir-se-ia o 7º ENPLEP com o reconhecimento de que a partilha de saberes e 

experiências, a reflexão e o debate de ideias se assumiram como uma mais-valia, em termos de 

enriquecimento pessoal e profissional (de acordo com a avaliação feita pelos participantes sobre 

o mesmo),372 proporcionando tais ensinamentos a possibilidade de serem aperfeiçoados 

comportamentos e práticas, visando, no seu bojo, preparar, da melhor forma possível, o regresso 

do recluso a uma vida em liberdade. 

 

3. Como tudo começou 

 

Antes de nos intrincarmos pela justificativa de um percurso em que muito assentou a 

componente metodológica deste trabalho, recorreremos, primeiramente, a um expediente 

narratológico (servindo-nos a analepse um tal fim), para nos referirmos ao início do nosso 

processo de inserção no território prisional e da posterior adaptação ao mesmo. 

Com efeito, e se por ironia do destino, em virtude do concurso de afetação de professores 

às escolas, no ano letivo de 2007/08, tínhamos sido colocados ‘tão longe’, relativamente à nossa 

área de residência, ou seja, em pleno coração do nordeste transmontano (Bragança), o que para 

nós era uma verdadeira novidade, algo ainda mais surpreendente estaria para acontecer, quando 

pela diretora da escola nos é entregue o nosso horário/semanário. 

Neste residia algo indecifrável. 

Duas tardes nas quais constava, qualquer coisa como, serviço letivo assinalado com as 

siglas EFA B3-EP(?). Enfim, sem saber muito bem o que tal significava, foi-nos confirmado 

que logo nesse dia iria haver uma reunião da ‘Equipa Pedagógica’ do ‘EP’. Bem, se o 

significado de ‘Equipa Pedagógica’, apesar de, não nesta modalidade de ensino, se encontrava 

relativamente perto do nosso campo semântico, não apresentando grandes dúvidas, já com a 

sigla ‘EP’ o mistério adensava-se. 

Questionámos, por isso, a diretora sobre o que não entendíamos na nossa distribuição 

de serviço, ao que nos retorquiu, primeiramente, que a terminologia ‘EFA B3-EP’ significava 

                                                           
372 De acordo com os resultados de um inquérito aplicado aos formandos no final desta ação pelo CFAE Bragança Norte (95 formandos 
certificados e duas desistências) e com base na análise dos itens: Avaliação Geral da Ação; Comunicações; Organização; registados numa 

escala de 1 a 5, correspondendo, respetivamente, aos níveis (Fraco, Satisfatório, Bom, Muito Bom e Excelente), obteve esta ação uma avaliação 

final de 4,1. (cf. Centro de Formação da Associação de Escolas Bragança Norte (2011). Formação em Revista 2011. Bragança: Centro de 
Formação da Associação de Escolas Bragança Norte [e-Revista 2011], p. 67. Disponível em: 

<http://www.cfaebn.com/revista_2011/revista_2011.html> [acesso em: 11 set. 2016]). 

http://www.cfaebn.com/revista_2011/revista_2011.html
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um Curso de Educação e Formação de Adultos, equiparado ao nível de desenvolvimento do 3º 

Ciclo do Ensino Básico, i.e., equivalente ao 9º Ano (escolaridade obrigatória, até então). 

Já, quanto à sigla ‘EP’ referiu esta significar Estabelecimento Prisional [de Bragança], 

onde o mesmo teria lugar.  

Ficámos perplexos! 

Ao princípio nem queríamos acreditar – lecionar num Estabelecimento Prisional(?). 

Já havíamos estado em outras escolas associadas de estabelecimentos prisionais, 

nomeadamente nos anos letivos de 1995/96 e 2003/04 na, então, EB 2,3 Diogo Cão (escola 

associada do EP de Vila Real). Conhecíamos, inclusivamente, colegas que lá haviam lecionado 

e que contavam maravilhas da sua experiência profissional, sobretudo do trato fácil que 

mantinham com os reclusos e que, de certa forma, tentavam desmistificar o estereótipo, que 

todos mantínhamos relativamente a um tal «figurino social». Conhecíamos, por isso, uma 

realidade (ou, pelo menos, julgávamos conhecer) que nos era relatada por outros, mas não 

construída por nós próprios. Estávamos, ainda, longe de saber o que seria, por exemplo, algo 

que hoje nos é perfeitamente trivial, como por exemplo, à entrada do EP nos revistarem, de nos 

passarem a ‘raquete’ (detetor de metais) ou de, por vezes, e consoante as situações, termos de 

passar no ‘pórtico’ (com a mesma finalidade, contudo mais apurada), do Raio-X à nossa pasta, 

ou, até mesmo, de não nos podermos fazer acompanhar do telemóvel, bem como das chaves da 

nossa viatura para dentro da cadeia. Enfim, um sem número de procedimentos, tão 

intrinsecamente relacionados com o universo prisional que, hoje, fazem já parte do nosso dia a 

dia. 

Prosseguindo, referíamos anteriormente que das palavras da diretora da escola em nós 

se gerou um sentimento de inquietação profundo. De tal forma, fomos apanhados de surpresa, 

que num primeiro momento, confessamos, não nos foi nada fácil lidar com a situação. Neste 

contexto, logo um mar de dúvidas nos assaltou – Como seria lecionar numa cadeia? Que público 

iríamos encontrar pela frente? Que abordagens e metodologias de ensino teríamos de 

privilegiar? Que tipo de relacionamento interpessoal assumiríamos? Qual o nível de 

perigosidade a que estaríamos sujeitos? Teríamos a presença de guardas na sala de aula ou 

estaríamos entregues a nós próprios (e à divina Providência)? Mas, e sobretudo, – Porquê Nós? 

Para todas estas interrogações, que incessantemente fervilhavam na nossa mente, não 

encontrávamos respostas seguras. Sinceramente, nesta altura, os nossos conhecimentos sobre 

matéria prisional eram quase, ou praticamente, nulos. Ao nosso espírito ressurgia a personagem 

de Camilo Castelo Branco e dos seus relatos da cadeia da Relação do Porto (in Memórias do 
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Cárcere), quando por esta passou entre 1860-61. De igual modo, ressuscitávamos narrativas do 

universo prisional pelo mais comum dos dissidentes aprisionados pelo regime de Salazar e de 

figuras públicas da sociedade portuguesa do séc. XX, designadamente, e de entre outros, do 

escritor Miguel Torga na cadeia do Aljube (entre novembro de 1939 e fevereiro de 1940), pela 

edição de O Quarto Dia da Criação do Mundo (1939), no qual expressava a sua contestação à 

Guerra Civil de Espanha e ao Generalíssimo Franco; do líder político Álvaro Cunhal, quando, 

entre 1949-60, esteve preso no Forte de Peniche (prisão de alta segurança de então, destinada a 

presos políticos do Estado Novo), e quando deste se evadiu em 1960, na companhia de demais 

detidos, num episódio marcante da História Contemporânea Portuguesa que ficou conhecido 

como a ‘Fuga de Peniche’; do poeta, e político, Manuel Alegre na cadeia de S. Paulo de Luanda 

(1963), na qual passou cerca de três meses por alegada rebelião contra o regime ditatorial e 

contra a guerra colonial; do músico Zeca Afonso encarcerado durante vinte dias na cadeia de 

Caxias (1973), por motivos de, segundo o Regime, «atos subversivos praticados contra o Estado 

Português»; ou até mesmo de relatos autobiográficos sobre o universo prisional transpostos 

para a 7ª Arte, nomeadamente pelas produções cinematográficas de Hollywood, das quais nos 

ocorriam Papillon (1973), O Expresso da Meia-Noite (1978), Fuga de Alcatraz (1979) ou, mais 

recentemente, da série televisiva Prison Break (dos estúdios FOX). 

Concluindo. Uma inquietação nos desassossegava o espírito. Estaríamos, ou não, à 

altura de uma tal… «ordem de serviço»? 

Enfim, … poderá parecer estranho, estarmos aqui perante o leitor a assumi-lo. Mas, para 

tal pergunta, ainda hoje não temos resposta segura. 

A única coisa que temos certa é que, desde então, tal se assumiu como um importante 

desafio que, até ao momento, ainda se nos coloca. 

Porém, e continuando, na reunião, que tivemos ao final do dia, na escola associada, 

conhecemos os restantes elementos da Equipa Pedagógica. Pese embora, ainda mal refeitos do 

choque inicial, ao longo desta, fomos sendo apresentados aos meandros do meio prisional, por 

colegas mais experientes, que neste trabalhavam já há alguns anos, e que nos foram alertando 

para a especificidade de um tal território, nomeadamente das suas normas, dos seus 

regulamentos, das pessoas com quem iríamos lidar (reclusos, guardas prisionais, técnicos de 

reeducação, direção, etc.), dos (parcos) recursos que teríamos à nossa disposição, do material 

(didático) que poderíamos transportar para a escola do EP, do tipo de abordagens a ter (ou a 

permitir), das tentativas de manipulação a que poderíamos estar sujeitos por parte dos reclusos, 
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de como estes percecionavam a Escola, sobretudo a Escola no EP, das diferenças com o ensino 

da escola no exterior, do perfil de competências para o exercício da nossa profissão no EP, etc. 

Ou seja, fomos sendo alvo de uma primeira ação de (in)formação por parte de alguém, 

que, tendo passado pelo mesmo, se predispôs a nos elucidar sobre a nossa entrada neste mundo 

novo e sobre a melhor maneira de nos inserirmos no mesmo, o que nos serviu de enorme 

importância para o começo de uma aventura no desconhecido, tal como paulatinamente fomos 

considerando a nossa inserção num tal meio. 

Desta reunião seguiu-se uma apresentação e receção de boas vindas, por parte da direção 

do EP, culminando em igual procedimento, já no terreno, aos reclusos-formandos. Das 

expressões destes, ainda hoje nos recordamos. Do olhar atento e penetrante dirigido aos novos 

entrados, nós e mais duas colegas, com os três elementos já residentes (num total de seis), 

constituíamos a Equipa Pedagógica do EP de Bragança, no ano letivo de 2007/08.373 Assustados 

estávamos, nós os newcomers. As primeiras impressões, como um recluso-formando, algum 

tempo mais tarde, nos confidenciou, são as que ficam, não se esquecem, pois também estes, 

pese embora dominantes no seu território, sentiam igual apreensão, relativamente a nós. 

Todavia, de um lado e do outro, ambos fomos colaborando para que tudo corresse bem, uma 

vez que, não obstante «todos diferentes», a verdade é que nos sentíamos «todos iguais» numa 

prisão. Em conjunto, professores e reclusos, fomos ultrapassando as muitas dificuldades, que 

foram surgindo ao longo do nosso percurso no EP, não somente no seu estádio inicial (2007/08), 

como nos anos letivos subsequentes, assunto a que aludimos já na secção anterior. 

Olhando para trás, somos a referir que, sem o suporte inicial, com que contámos por 

parte de colegas mais experientes, da nossa vontade em contribuir para o sucesso da atividade 

docente em um tal contexto, de demais atores sociais que connosco colaboraram nas múltiplas 

atividades que organizámos, sem descurar o compromisso evidenciado por muitos dos nossos 

reclusos-formandos, um tal desiderato não teria sido possível e, provavelmente, como vários 

colegas, que entretanto fomos conhecendo ao longo do nosso percurso profissional, a passagem 

pela educação em contexto prisional teria significado, mais uma etapa cumprida na carreira 

docente, muito provavelmente, sem importância aparente, rumo à aposentação. 

 

 

                                                           
373 Refira-se que, no decurso desta investigação até 2012/13, todos os anos foram entrando e saindo elementos da Equipa Pedagógica. Porém, 

o seu «núcleo duro» foi assentando, por norma, em quatro/cinco elementos (nos quais nos incluíamos) num total de seis, com exceção para o 
ano letivo de 2011/12, em que, conjuntamente com outro colega, fomos colocados numa outra escola. Por conseguinte, a manutenção da grande 

maioria dos seus membros permitiu todo um trabalho desenvolvido desde então: 2007/08, 2008/09, 2009/2010 e 2010/11 (tal como vimos já). 
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3.1. Justificativa de um percurso metodológico 

 

Tal como tivemos oportunidade de verificar na secção dedicada à caracterização do 

Estabelecimento Prisional de Bragança, o trabalho desenvolvido pela Equipa Pedagógica em 

muito contribuiu para a realização da presente tese. Assim vejamos como, desde o início das 

nossas funções, em 2007/08, até à realização desta investigação, em 2012/13, percorremos um 

desafiante percurso pelos meandros do seu território, através do qual fomos sendo 

paulatinamente expostos a duas realidades e culturas dialogantes entre si, pese embora nem 

sempre em uníssono: escolar e prisional (Wright, 2005). 

Pelo caminho, fomo-nos, primeiramente, identificando com o papel de ‘turista’, 

deslumbrados com o novo mundo que íamos descobrindo e com o qual interagíamos num estado 

constante de entusiasmo (i); numa segunda fase, e após um período inicial de algum 

arrebatamento pelo desconhecido, fomos lentamente ‘descendo à terra’, evidenciando alguns 

sinais de desprendimento do deslumbramento inicial (ii); numa terceira etapa, que 

denominamos de ‘compreensão pela diferença’, procurámos buscar momentos de interiorização 

e de aprendizagem a partir das dissemelhanças culturais em conflito, objetivando marcar uma 

posição. Porém, a desconfiança relativamente a nós mantinha-se, pois ‘ainda não éramos 

considerados como um mano (iii); nesta fase, evidenciámos já um posicionamento de ‘colono’, 

ou seja, numa escala progressiva, de maior integração no território e na dinâmica prisional, mais 

facilmente passámos a ser aceites (bem como a nossa cultura) (iv); por fim, no papel de 

‘mediador/tradutor’ das culturas «intra e extramuros», e com um fim em vista de reintegração 

do recluso na sociedade, assumíamos já um posicionamento bicultural, mormente de mediador 

entre ambas, indo, gradualmente, introduzindo as suas normas e práticas ao universo carcerário 

(v). 

Neste ínterim, das relações que fomos estabelecendo com os reclusos, nossos 

formandos, que aqui residiam, mas, sobretudo, com os docentes que nesta instituição 

trabalhavam já, fomos construindo os alicerces de uma «comunidade de prática», que, 

lentamente, se foi formando em torno da temática da educação e da formação na prisão 

(Nahmad-Williams, 2011). Expressões do género: “Para que me serve a Escola?”, “Quem dá 

trabalho a um ex-recluso?”, “Estou marcado, lá fora ninguém me aceita!”, entre outras, foram 

sendo substituídas da cultura prisional, à medida que, em conjunto, se iam criando e/ou 

desenvolvendo estratégias de superação das dificuldades, pese embora acrescidas no caso dos 

reclusos. Se, por um lado, e legalmente inexequível, pegar-se nos reclusos e levá-los junto de 
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grupos empresariais, instituições da sociedade civil, entidades públicas, comunidade 

académica, organizações não-governamentais, etc., a solução, somente, poderia passar pelo 

inverso, i.e., convidar todos estes ao epicentro prisional, de modo a se contribuir para a 

superação das mesmas. 

Fazendo, por ora, uma pausa nesta discussão, concentremo-nos, doravante, no percurso 

por que enveredou o nosso estudo, dos instrumentos de análise, dos seus protagonistas, do nosso 

papel, simultaneamente, de investigador e de participante de uma mesma realidade 

fenomenológica. Destarte, e sem nos negarmos a uma sua decomposição objetiva, 

procuraremos, de igual modo, aferir de critérios de credibilidade à investigação conduzida, 

preparando-nos para a sua sentença por parte do leitor, o seu juiz. 

No que à fundamentação da presente pesquisa concerne, e como vimos já, uma das 

principais críticas tecidas pelos partidários da escola positivista ao enfoque interpretativo reside 

no facto de encararem com alguma desconfiança o seu rigor científico, fundamental a um 

qualquer trabalho de investigação, em termos de validade e confiabilidade dos processos e, por 

conseguinte, dos resultados obtidos. Ou seja, a pesquisa científica, para a qual consideram 

essencial o critério da objetividade, demonstra, em sua opinião, ser enviesada por um conjunto 

de características (in)controláveis pelo próprio investigador. 

Em contraponto, observam Gall, Gall e Borg (2003) que os prosélitos do paradigma 

interpretativo, oferecendo um caminho alternativo em termos do estabelecimento de um rumo 

plausível para o seu trabalho, olham, por seu turno, com alguma desconfiança para o postulado 

positivista, que, afirmam, reduzir os resultados de um trabalho de pesquisa a preceituados 

meramente racionalistas, por via de critérios de objetividade empregues, tal como 

cientificamente validados, com vista à generalizabilidade das suas conclusões. 

Na verdade, e considerando o papel do investigador (i), enquanto principal instrumento 

de apreensão de uma realidade a estudar, tentando conferir sentido ao objeto de estudo pela 

interpretação dos significados a esta atribuídos, favorecendo, com tal posicionamento, critérios 

de subjetividade, preocupa-se, de igual modo, o arquétipo interpretativo, com a forma como se 

avalia a credibilidade dos seus resultados (ii). Analisemos, por isso, estes dois princípios. 

 

3.2. Papel do investigador 

 

No que concerne o papel do investigador, e tendo em conta que baseamos a presente 

investigação numa perspetiva de natureza interpretativa, o lugar à subjetividade predomina e 
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percorre todo o seu seio. Não deixando de considerar o aforismo que nos lança Camões 

«Transforma-se o amador na cousa amada, / Por virtude do muito imaginar;» (1980), a linha 

que traçamos entre o ‘amador’ e o que efetivamente é ‘amado’ é muito ténue e, por vezes, de 

não fácil compreensão por quem nos lê (avalia). Não sendo este um trabalho seguidor das 

ciências exatas, e claramente assumindo este posicionamento, situamo-nos, pois, no «banco dos 

réus» a um seu julgamento, tendo em conta que, por motivos de credibilidade à sua apreensão, 

a tal somos impelidos. 

Com efeito, o papel interpretado pelo investigador e a sua relação com os docentes 

participantes nesta investigação poderá proporcionar algumas interrogações, não somente em 

termos da sua confiabilidade, bem como da validade dos seus procedimentos. Nesta subsecção, 

traremos, primeiramente, à discussão contributos de alguns autores, justificando, de seguida, a 

posição que assumimos nesta investigação. 

Na verdade, remete-nos Yin (2001) para o facto de os maiores problemas atidos à 

‘observação participante’ terem a ver com o perigo da tendenciosidade de pontos de vista. Sobre 

esta matéria, alerta para a competência do investigador o poder induzir a tomar partido ou a 

assumir posições “contrárias aos interesses das boas práticas científicas.” (p. 118). Em segundo 

lugar, e em igual situação, no risco de poder incorrer o observador participante, quando, no 

decurso da sua investigação, se torna num apoiante de uma causa, grupo ou organização, que 

se encontra a estudar, anquilosando, desde logo, o princípio da imparcialidade e transformando-

se, assim, «na cousa amada». 

Mais ainda, e no mesmo sentido, da sua função de participante poder preencher o tempo 

necessário para a observação, não deixando tempo suficiente para a tomada de notas de campo, 

inquirições sobre acontecimentos ou de participantes no mesmo, análise de documentos, etc., 

colocando em causa o procedimento de triangulação das fontes. Reconhece, por isso, Yin que, 

pese embora possível e, em alguns casos até mesmo desejável, o recurso, a uma tal estratégia 

de pesquisa deve merecer especiais cuidados. 

 

Esse equilíbrio entre as oportunidades criadas e os problemas precisa ser seriamente considerado quando 

se parte para um estudo de observação participante. Sob algumas circunstâncias, essa abordagem para 

alcançar as evidências necessárias do estudo de caso pode ser apenas a abordagem correta; sob outras 

circunstâncias, a credibilidade de todo o projeto pode ser ameaçada. (p. 118) 

 

Considerando a ‘observação participante’ como uma «atividade esquizofrénica» 

(Merriam, 1988), citada por Sarmento (2011), tal como um jogo de significações vs 

representações a exigirem do investigador uma capacidade inata de omnipresença, fazendo com 
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que este, na sua dualidade de papéis simultaneamente “esteja dentro, estando fora do campo de 

observação” (p. 24), reconhece, igualmente, Sarmento, recorrendo à citação de um outro autor 

(Woods, 1987a) que, “Assim como o investigador está presente no tipo de informação que 

recolhe e nas conclusões da investigação, não há modo de realizar a observação dos contextos 

de acção que não seja, num certo sentido, sempre participante” (p. 23). 

Propõe-nos, por isso, que a situação de possível interferência na investigação, por parte 

da ação do observador participante seja ultrapassada por via de duas ordens de fatores: o tempo 

(suficiente a uma habituação mútua, que se deseja que não interfira nem que enverede por juízos 

de valor) e a efetiva implicação na ação (familiarizando-se com o objeto de estudo, mas não 

pondo de parte um distanciamento necessário do investigador, entendido como ‘mais um’ do 

grupo, pese embora com uma tarefa específica a realizar). 

Por outro lado, não será por demais referir que a relação sujeito/objeto, no decurso de 

uma investigação de cariz interpretativo, elimina, à partida, a visão do observador neutro, tal 

como consignada pelo enfoque positivista (um elemento arredado da sua morfologia técnico-

racional). Ademais, defendem diversos autores a existência de um continuum entre as 

observações não participante e participante (Bogdan e Biklen, 1994; Gall, Gall e Borg, 2003; 

Gomes, 2004; entre outros), partindo de uma etapa inicial em que uma participação de natureza 

não integral vai permitindo, ao longo do seu decurso, diferentes níveis de intensidade de 

participação do investigador, encontrando-se estes relacionados com o grau de confiança, que 

vai sendo adquirido, entre si e os participantes. De igual modo, o inverso também pode 

acontecer, variando esta consoante a necessidade e as circunstâncias da investigação assim o 

determinarem, podendo ser mais reduzida em alguns momentos e mais acentuada noutros. 

Defende, por fim, Ponte (2006) que, “Desde que consiga gerar um corpus de material 

empírico que permita estudar essa situação e fazê-lo de modo descomprometido, com o 

necessário distanciamento” (p. 9), não vê qualquer tipo de inconveniente de o observador poder 

ser, igualmente, participante da investigação em curso de um ‘estudo de caso’. A saudação a 

um tal desapego surgirá no caso de, porventura, o próprio se surpreender com os resultados da 

investigação conduzida, pois será interpretado como suficientemente elucidativo do seu 

desprendimento face ao objeto observado, destacando-se aqui o facto de “não estar afectiva e 

intelectualmente comprometido com os resultados que possa vir a encontrar.” (p. 8). Por isso 

mesmo, e tal como o autor o subscreve, “não significa que um investigador não possa tomar 

como caso de estudo a sua própria realidade.” (idem). 
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Pelo exposto, e no que à nossa participação na presente investigação concerne, somos a 

referir que, pese embora cientes das críticas dirigidas à pesquisa etnográfica, sobretudo ao 

‘estudo de caso’ em particular, nomeadamente dos riscos acrescidos de proximidade do 

investigador em relação ao objeto de análise, originou em nós, e não temos qualquer problema 

em o assumir, situações de algum grau de complexidade que se prenderam com questões 

relacionadas com a credibilidade deste estudo (ver a seguir) e a forma de as ultrapassar, de 

modo a que não se constituíssem como obstáculos à sua realização. Não obstante, não podemos 

deixar de, aqui, referir que, se tais situações fossem impeditivas à condução de trabalhos de 

investigação, provavelmente diversos ramos do conhecimento não teriam evoluído ao ponto de 

terem feito escola na ciência atual. Lembrámo-nos, a respeito, das palavras de Patton (1990), 

citado por Gomes (2004), quando salienta que 

 

In thinking about the issue of closeness to the people and situations being studied, it is useful to remember 

that many major contributions to our understanding of the world have come from scientists’ personal 

experiences. One finds many instances where closeness to sources of data made key insights possible – 

Piaget’s closeness to his children, Freud’s proximity to and empathy with his patients, Darwin’s closeness 

to nature, and even Newton’s intimate encounter with an apple. In short, closeness does not make bias 

and loss of perspective inevitable; distance is no guarantee of objectivity. (p. 190, nota n.º 83) 

 

Por conseguinte, por sermos um elemento constituinte da Equipa Pedagógica de 

docentes no EP, não podíamos permitir que uma tal realidade pusesse em causa a realização da 

presente investigação. Mais. Se, porventura, não fizéssemos parte da mesma, não sabemos até 

que ponto estaríamos motivados a um tal trabalho, mesmo que nos encontrássemos a lecionar 

na escola associada, mas não no EP, tendo em conta o, quase, total desconhecimento do meio 

(prisional) ou das dificuldades de acesso ao mesmo. Atente-se a respeito, na quantidade limitada 

de trabalhos de investigação realizados sobre a temática prisional, designadamente, e no caso 

em apreço, sobre os professores que neste contexto exercem a sua profissão. De uma coisa 

estamos certos, por via da nossa inserção no universo prisional, o conhecimento que fomos 

adquirindo e a experiência neste acumulada, foram essenciais à concretização desta tese. 

E não nos referimos somente às dificuldades de inserção neste mundo, visando a 

realização de um trabalho de pesquisa, mas a uma efetiva apreensão do mesmo, tendo em conta 

que, para o efeito, consideramos serem necessárias duas condições essenciais, tal como aqui já 

salientadas por Sarmento (2001): ‘tempo’ e uma ‘efetiva implicação na ação’ – i.e., tempo para 

nos inserirmos no universo prisional; tempo para nos habituarmos às suas dinâmicas e para a 

nós se habituarem também; tempo para uma aceitação mútua; tempo para nos desapropriarmos 

da nossa cultura do exterior e para entranharmos a sua congénere carcerária; tempo para nos 
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afirmarmos biculturalmente competentes, por via de uma capacidade, entretanto adquirida, de 

mediação e de tradução (Wright, 2005). 

Com efeito, tempo foi necessário, não só para conhecermos, como para nos darmos a 

conhecer aos demais atores no terreno, sendo que, para além da comunidade reclusa, direção, 

guardas prisionais, técnicos de reeducação, funcionários administrativos, pessoal clínico, etc., 

se contam, obviamente, os nossos colegas de profissão, tal como protagonistas desta 

investigação – os professores. Com todos estes nos fomos familiarizando «ao longo do tempo», 

mormente com colegas mais experientes, com quem fomos aprendendo muito do que detemos 

hoje, sendo que, à falta de (in)formação providenciada por parte de instituições com 

responsabilidades nesta matéria, foram acompanhando «de perto» o nosso percurso, o que nos 

serviu de enorme utilidade para o desempenho da atividade docente num contexto único ao seu 

exercício, tal como o prisional (Paup, 1995; Vieira, 2008; Laffin e Nakayama, 2013). 

Retribuindo a ajuda recebida com um envolvimento efetivo nas diversas atividades 

conduzidas, quer as escolares (em contexto de sala de aula), quer as incluídas no âmbito do 

Projeto Educativo do EP, não podíamos aqui deixar de referir a nossa participação no seu seio, 

pois, de facto, fazíamos parte da Equipa Pedagógica e, por conseguinte, se queríamos proceder 

à realização do nosso estudo, esta era a realidade que tínhamos perante nós. Negá-la não era 

opção. Na verdade, e sabendo de antemão que, apesar de sermos ‘mais um’ dos seus elementos, 

tínhamos um trabalho a fazer… e fizemo-lo. Deixaremos, por isso, para o leitor a ‘missão’ de 

aferir do nosso papel no mesmo. 

 

3.3. Credibilidade do estudo 

 

Como bem refere Ponte (2006), a investigação qualitativa “tem uma certa auréola de 

«tolerante»” (p. 17), permitindo-se múltiplas formas de apreensão do fenómeno em causa. 

Tomando como certa esta proposição, não deixa de ser menos verídico o facto de uma 

investigação, seja de que tipo for, por motivos de sua credibilidade, requerer um exercício 

avaliativo. Com efeito, para a apreciação de uma investigação, no caso em apreço, de um 

‘estudo de caso’, sublinha este autor, tal como baseado em Goetz e LeCompte (1984), ser 

necessário levar em linha de conta cinco critérios principais, que se aplicam, na sua maioria, à 

(investigação) de natureza etnográfica, de um modo geral, e aos ‘estudos de caso’, em 

particular, a saber: (i) adequação; (ii) clareza; (iii) caráter completo; (iv) credibilidade; (v) 

significado. 
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Por conseguinte, e de acordo com Ponte (2006), se, por um lado, a adequação, o caráter 

completo e o significado concernem à formulação do problema e ao modelo geral do estudo, já 

a clareza diz respeito à sua forma de relato, restando o critério da credibilidade, que se 

desdobra, por sua vez, em dois subcritérios – ‘validade’ (validade conceptual, validade interna 

e validade externa) e ‘fidedignidade’. Explicitaremos ambos. 

O subcritério da ‘validade’ consiste em duas características fundamentais, 

nomeadamente: (i) precisão dos resultados, dizendo “respeito ao modelo geral do estudo 

exigindo a fundamentação dos conceitos essenciais, definição dos dados a recolher, e dos 

processos de recolha, organização, análise e interpretação dos dados” (p. 18); e (ii) instrumentos 

utilizados. Este subcritério desdobra-se, ainda, em três componentes de relevo que o enformam, 

e que nos merecem igual referência, a saber: ‘validade conceptual’ [atine à caracterização “dos 

seus conceitos-chave e dos critérios operacionais para classificar dados como instâncias 

exemplificativas deste ou daquele conceito” (idem)]; ‘validade interna’ (compreende o rigor 

das conclusões, i.e., quando são os próprios participantes do estudo a reconhecer os seus 

resultados, não ficando estes a cargo da interpretação do investigador); ‘validade externa’ (por 

via da sua comparação, remete para o grau de generalização dos resultados). 

Por fim, o subcritério da ‘fidedignidade’ prende-se, fundamentalmente, com o objetivo 

de se saber se os procedimentos requeridos na pesquisa (recolha e análise de dados), quando 

repetidos, produzem resultados idênticos. Ou seja, dependente dos instrumentos utilizados e do 

modo como são analisados os dados “é preciso ter em conta que os objectos que se estudam são 

multi-facetados e sempre em evolução.” (p. 19). 

Segundo Ponte, assim se movimenta o cotejo da credibilidade na mente do investigador, 

devendo este levar em linha de conta o fator de irresolubilidade que tão bem o caracteriza, 

sobretudo quando se abordam os ‘estudos de caso’, nomeadamente dos elementos constituintes 

do saber construído; da subjetividade inerente; e do paradigma de investigação em que se 

fundamenta; porém, não deixando nunca de ter presente que “os estudos de caso qualitativos, 

em comparação com outras abordagens, permitem ganhar em validade interna mas perdem 

irremediavelmente em fidedignidade.” (idem). 

Das críticas apontadas ao ‘estudo de caso’ menciona-se a questão da sua validade e a 

escassa possibilidade de generalização científica, bem como dos longos períodos que o 

investigador passa no terreno, tempo que se vai estendendo à medida que a investigação vai 

evoluindo. Observa, por isso, Yin (2001) que “As pessoas que sempre criticaram os estudos de 

caso geralmente apontam o fato de que um pesquisador de estudo de caso não consegue 
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desenvolver um conjunto suficientemente operacional de medidas, e de que são utilizados 

julgamentos «subjetivos» para coletar os dados.” (p. 56). 

Desta forma, e podendo colocar-se em causa a veracidade dos factos relatados e o rigor 

das suas conclusões (validade interna); possibilidade de generalização dos resultados segundo 

uma lógica de replicação (validade externa); e um processo de recolha dos dados, que assente 

na documentação dos procedimentos adotados, por via da elaboração de um protocolo 

(permitindo a repetição do mesmo estudo de caso pelo próprio ou por outros investigadores), 

bem como a construção de uma base de dados, i.e., “uma reunião formal de evidências distintas 

a partir do relatório final do estudo de caso” (p. 105), possibilitando que demais pesquisadores 

examinem diretamente as evidências e não fiquem atidos, somente, ao estudo apresentado 

(confiabilidade), remete-nos o autor para a questão da validade do constructo (cf. Quadro 2) 

como trave-mestra ao rumo a efetuar pela pesquisa, elencando, para o efeito, três fatores 

essenciais à sua efetivação:  

 

i. “utilização de várias fontes de evidências, de tal forma que incentive linhas convergentes 

de investigação” (p. 57), convidando à confluência da factologia analisada; 

ii. estabelecimento de um encadeamento de evidências, nomeadamente através de “ligações 

explícitas entre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou” (p. 

105); 

iii. solicitação da leitura do rascunho do relatório a colegas do investigador, bem como a 

participantes e informantes do caso, de modo a corroborar os factos apresentados, caso 

exista concordância sobre os mesmos, sendo que, no caso de tal não se verificar, “o 

pesquisador sabe que o relatório do estudo de caso não está concluído e que essas 

divergências devem ser resolvidas através de uma pesquisa para obter evidências 

adicionais.” (p. 178). 

 

Vejamos, de seguida, uma apresentação (Quadro 2), no seguimento do proposto por Yin 

(2001), em que sumariamente expomos os procedimentos necessários a uma aferição da 

validade de um ‘estudo de caso’: 

 

 

 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

435 

– Quadro 2 – 

Procedimentos de validade num estudo de caso 

 

TESTES A EFETUAR 
 

PRÁTICAS REQUERIDAS FASE DA PESQUISA 

Validade do constructo 

. Recurso a fontes múltiplas de evidências 

. Estabelecimento de um encadeamento de evidências 

. Solicitação a informantes-chave de uma revisão do 

rascunho do relatório 

. Coleta de dados 

 
. Elaboração do relatório 

Validade interna 

(rigor das conclusões) 

. Adequação ao padrão 

. Construção da explanação 

. Análise das séries temporais 

. Análise de dados 

Validade externa 

(generalização dos resultados) 

. Recurso a lógica de replicação em estudos de caso 

múltiplos 
. Design da pesquisa 

Confiabilidade 

(processo de recolha de dados) 

. Uso de protocolo de estudo de caso 

. Construção de uma base de dados para o estudo de caso 
. Coleta de dados 

 

 

  Fonte: Cosmos Corporation citado por Yin (2001)374 

 

Tendo por base o Quadro 2, e sendo que procedemos já a uma análise à validade do 

constructo, no que concernem os procedimentos de validade interna, segundo Yin, estes 

aplicam-se em estudos explanatórios ou causais (sempre que é estabelecida uma relação ‘causa 

– efeito’), ou seja, sempre que o investigador se interessa em aferir de relações determinísticas 

entre fenómenos (abordagem positivista), em detrimento de estudos descritivos ou 

exploratórios (abordagem interpretativa). Desta forma, e segundo este autor, pôr em prática 

procedimentos de convergência para os dados coletados é caminhar no bom sentido, tendo em 

conta que as conclusões deverão preencher critérios máximos de precisão, contribuindo, para 

um tal desiderato, o processo de triangulação da informação recolhida, nomeadamente por via: 

 

i. da utilização recorrente do mesmo método confrontando os dados recolhidos; 

ii. do recurso a técnicas várias de coleta de dados; 

iii. da possibilidade de mais do que um investigador comparar os dados obtidos relativamente 

ao mesmo ‘estudo de caso’. 

 

Por seu turno, remete-nos a validade externa para a ideia de generalização do estudo. 

Em sua opinião, consideram os críticos tal fator como um dos principais óbices com que se 

defrontam os investigadores que realizam ‘estudos de caso’, sobretudo os que adquirem a forma 

de ‘estudos de caso únicos’, em virtude da dificuldade de se proceder à sua generalização, pois 

“oferecem uma base muito pobre para generalizar a partir deles” (p. 58). 

Considera, porém, Yin um tal julgamento encerrar em si um erro de conceção, pois tais 

críticos estão habituados a trabalhar com procedimentos de levantamento de dados através dos 

                                                           
374 Cf. Figura 2.3 (p. 55), (adaptado). 
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“quais se generaliza facilmente a amostragem (se corretamente selecionada) a um universo mais 

amplo” (idem), consistindo uma tal apreciação no facto das suas pesquisas se basearem em 

generalizações estatísticas, ao passo que os ‘estudos de caso’ se fundamentam em 

generalizações analíticas, devendo-se, por isso, ter em mente que “Na generalização analítica, 

o pesquisador está tentando generalizar um conjunto particular de resultados a alguma teoria 

mais abrangente” (idem). 

Por fim, a confiabilidade pressupõe uma descrição precisa, minuciosa e exigente dos 

procedimentos efetuados pelo investigador, de modo a que, não só o próprio como demais 

pesquisadores, possam repetir os mesmos noutros contextos. Com efeito, duas características 

são fundamentais (tal como já aqui mencionadas), nomeadamente o seguimento de um 

protocolo e a construção de uma base de dados. Vejamos o que nos reserva Yin (2001) sobre 

esta matéria: 

 

A maneira geral de se aproximar do problema da confiabilidade é tornar as etapas do processo o mais 

operacionais possível e conduzir a pesquisa como se alguém estivesse sempre olhando por cima do seu 

ombro. Na contabilidade, sempre se está ciente de que qualquer conta poderá sofrer uma auditoria. Nesse 

sentido, o auditor está também realizando uma verificação de confiabilidade e deve ser capaz de produzir 

os mesmos resultados se forem seguidos os mesmos procedimentos. Dessa forma, uma boa diretriz para 

realizar estudos de caso é conduzir a pesquisa de forma que um auditor possa repetir os procedimentos e 

chegar aos mesmos resultados. (p. 60) 

 

Consideram Gall, Gall e Borg (2003) que os critérios para aferir da validade e 

confiabilidade de um estudo – a partir do momento em que se rejeitam os princípios positivistas 

de apreensão de uma realidade fenomenológica –, contribuem para o aumento do grau de 

incerteza do processo de investigação e produção científica, contrariando um postulado atido à 

análise de relações determinísticas vertidas em leis gerais, defendendo a sua constância no lugar 

e tempo; assentam em instrumentos de medição como garantia de objetividade; e induzem à 

produção de dados mensuráveis recorrendo a uma estatística descritiva e inferencial. 

Compreende-se, por isso, não se afigurar de fácil entendimento ao investigador 

positivista lidar com questões que ameaçam a objetividade de uma qualquer pesquisa, 

nomeadamente quando estas, em sua opinião, se prendem com a negação do próprio processo 

de formação do conhecimento científico, provocando-lhe, entre outras, as seguintes 

inquietações, tal como formuladas por estes autores e que, dada a sua acuidade, tomamos a 

liberdade de lhes fazer referência: ‘Como é possível a um investigador ascender a um 

conhecimento válido e confiável se cada indivíduo, objeto de investigação, constrói a sua 

própria realidade [conceção construtivista]?’; ‘Ou, quando o investigador se torna no foco 
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central do processo de investigação [segundo uma noção de reflexividade nas ciências 

sociais]?’; ‘Ou, ainda, quando nenhum processo de investigação, ou tipo de conhecimento, 

exerce qualquer autoridade sobre qualquer um dos demais [constructo pós-modernista]?’ – (cf. 

p. 461). 

De modo a demonstrar a natureza formulativa dos procedimentos de validade de um 

‘estudo de caso’, propõem-nos Gall, Gall e Borg, recorrendo a uma conceção de ‘validade 

interpretativa’, i.e., “judgements about the credibility of an interpretive researcher’s knowledge 

claims.” (p. 462), tal como considerada por Altheide e Johnson (1994), os seguintes critérios 

de aferição (cf. pp. 462-465): 

 

1. Utilidade (usefulness) – uma forma do ‘estudo de caso’ impor a sua utilidade é a possibilidade 

de iluminar quem lê os resultados de um relatório; uma outra é o processo de libertação a 

que conduz os participantes do estudo, leitores ou qualquer outro grupo; 

2. Completude contextual (contextual completeness) – quanto mais os fenómenos decorrentes 

de um ‘estudo de caso’ se encontrarem devidamente contextualizados, mais fácil será a sua 

interpretação, referindo-se entre estes: história, cenário e ambiente; número de participantes; 

atividades; programação e sucessão temporal dos acontecimentos; divisão do trabalho; 

rotinas e variações entre eles; acontecimentos relevantes, origens e consequências; perceções 

dos membros e significados; regras sociais e padrões de ordem básicos. A multivocalidade 

dos ambientes (parte-se do princípio que os participantes dos mesmos não falam a uma só 

voz) e o conhecimento tácito dos participantes [os resultados da investigação tornam-se mais 

credíveis quanto maior a incorporação de significados implícitos de uma situação, 

consistindo em “those that individuals being studied either cannot find the words to express, 

or that they take so much for granted that they do not explicate them in everyday discourse 

or in interviews with the researcher.” (p. 462)], contribuem, ambos, e de modo significativo, 

para a validade interpretativa de um ‘estudo de caso’; 

3. Posicionamento do investigador (researcher positioning) – quanto maior a sensibilidade 

demonstrada pelo investigador, na sua relação com o objeto de investigação, mais credíveis 

e úteis serão consideradas as suas interpretações sobre o mesmo. Tomando como válido que 

todo um conjunto de crenças, valores e demais características pessoais do investigador se 

encontram subconscientemente manifestas e que, por via disso, dificultam processos de 

autorreflexão, poderá um tal obstáculo ser ultrapassado solicitando a colegas que revejam o 

projeto de pesquisa, incluindo os seus objetivos, métodos de recolha, análise de dados e 
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presumíveis resultados, de modo a aferirem da possibilidade de manifestação de 

características de pessoalidade no produto final apresentado; 

4. Estilo de redação (reporting style) – quanto maior a sua capacidade em se socorrer de 

elementos escritos ou gráficos à descrição do objeto de estudo, mais credível e autêntico será 

considerado o trabalho de pesquisa. O principal objetivo será o de atingir um estado de 

‘verosimilhança’, caracterizando-se o seu relato, segundo Adler e Adler (1994), citados por 

Gall, Gall e Borg (2003) em “a style of writing that draws the reader so closely into subjects’ 

worlds that these can be palpably felt.” (p. 463).375 

 

No que concerne a questão da generalização dos resultados de uma investigação de 

índole quantitativa, consideram estes autores ser tal procedimento exequível, mesmo que 

aplicada a indivíduos ou situações diferentes daquelas em que foram anteriormente obtidos. 

Todavia, se nos situarmos no campo da pesquisa de natureza etnográfica, sobretudo a baseada 

no método de ‘estudo de caso’, a questão é bem mais complexa. 

Não sendo a crítica consentânea sobre esta matéria, observam que a questão em si 

prende-se, fundamentalmente, com critérios de rigor, nos quais se sustentam alguns fatores 

determinantes, sublinhando, de entre estes, a descrição sobre os meandros da pesquisa, 

mormente do caráter de minúcia dos processos requeridos; a inscrição de elementos 

narratológicos ao seu enredo; a riqueza da informação proveniente das fontes consultadas; a sua 

                                                           
375 Seis critérios mais são apontados por Gall, Gall e Borg (2003), considerados como procedimentos adicionais e, por isso, não incluídos na 

categoria principal, tal como dependentes da importância consignada pelo enfoque epistemológico em que se baseia a pesquisa, bem como da 
realidade fenomenológica a analisar, a saber: 

5. Triangulação (triangulation) – utilizado como processo para reduzir ou eliminar possíveis vieses do investigador, nomeadamente quando 
este assenta o seu trabalho de pesquisa exclusivamente em um dos itens seguintes: marco teórico, metodologia de coleta de dados, fontes. A 

chave para o sucesso de um tal procedimento consiste em variar a abordagem ao objeto de análise de modo a se corroborarem os dados obtidos; 

6. Revisão do relatório pelos participantes (member checking) – um dos principais objetivos do ‘estudo de caso’ é o de representar a realidade 
segundo uma perspetiva emic (sob o ponto de vista dos indivíduos estudados). Visando a consecução de um tal propósito, a revisão do relatório, 

pelos participantes no estudo, deverá ser uma das práticas a seguir, consistindo esta, basicamente, num “process of having these individuals 

review statements made in the researcher’s report for accuracy and completeness.” (p. 464), permitindo a sua leitura que estes, para além da 
correção de eventuais lapsos, possam, ainda, lembrar-se de novos factos aduzindo-os à investigação em curso; 

7. Análise de valores anómalos (outlier analysis) – um dos grandes desafios enfrentados pela atividade investigativa tem a ver com a forma 

como lidar com valores distantes do conjunto dos dados recolhidos. No que à especificidade de um ‘estudo de caso’ concerne, consideram 
Gall, Gall e Borg que “an outlier is an individual or situation differing greatly from most other individuals or situations.” (p. 465). Com efeito, 

e entrando em desacordo com a maioria dos dados recolhidos, podem estes exercer algum tipo de influência nos resultados da pesquisa. O 

modo de aferição da sua importância para a validade do estudo pode passar, por exemplo, por uma estratégia de negação daquilo que o 
investigador pensa estar correto, nomeadamente pelo envolvimento de colegas mais céticos sobre o material recolhido em bruto, solicitando a 

sua opinião sobre o mesmo. Levando, assim, em linha de conta, o caráter de independência das suas conclusões “is a good way to test the 

soundness of one’s analysis and interpretations.” (idem); 
8. Observação prolongada (long-term observation) – a recolha de dados durante um longo período de tempo e a observação, muitas vezes, 

repetida sobre o fenómeno em estudo, pode contribuir para o aumento da credibilidade dos resultados de um ‘estudo de caso’. Destarte, “If 

data are collected over an extended time period, the researcher might be able to distinguish situational perceptions (…) for more consistent 
trends.” (idem); 

9. Confirmação da representatividade (representativeness check) – de modo a determinar se uma descoberta é representativa do contexto em 

que é obtida, deve o investigador levar em linha de conta os seguintes fatores que podem contribuir para o enviesamento dos resultados: (i) 
excesso de confiança nos informantes que lhe permitiram a coleta de dados; (ii) aferir de ocorrências atípicas com influência na investigação; 

(iii) de momentos de sua ausência em determinadas situações/ocorrências impeditivos de uma compreensão mais esclarecida dos factos; 

10. Verificação do sistema de codificação (coding check) – deve ser verificada a confiabilidade do processo de codificação, através da aferição 
do sistema de categorias utilizado pelo investigador, sobre os segmentos de informação em que as transcrições das entrevistas, notas de campo, 

documentos e demais materiais foram divididos. 
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triangulação, de modo a aferir de critérios de confiabilidade; i.e., indicadores que, no seu 

conjunto, permitam a demais investigadores procederem a pesquisas similares replicando tais 

procedimentos, salvaguardando a possibilidade de serem alcançados iguais resultados. A este 

respeito, e citando Cronbach (1975), mantêm que “in social science any generalization should 

be regarded only as a tentative hypothesis that must be tested against the specific conditions 

operating in each situation.” (p. 466). 

Por conseguinte, um dos caminhos que propõem será o de os investigadores deixarem a 

responsabilidade desta questão ao leitor, na qualidade de “«consumers» of the findings” (idem), 

contribuindo de forma clara e elucidativa para o seu processo de desconstrução textual, sendo 

que, e para o efeito, deverão tais (investigadores) recorrer às estratégias seguintes: 

 

1. Fornecer uma descrição o mais densa possível (thick description) sobre os participantes e 

contexto do caso, de modo a que os seus leitores, interessados em aplicar os resultados 

obtidos, possam determinar o quanto estes se assemelham à sua situação; 

2. Referir-se diretamente à questão de, se o caso selecionado, é representativo do fenómeno 

geral alvo da investigação; 

3. (se, porventura, tiverem recorrido a uma pesquisa de ‘estudos de caso múltiplos’) Enveredar 

por uma «análise cruzada de casos», de modo a auxiliar o leitor a aferir da existência de 

algum tipo de generalização (pelo menos nos casos que foram estudados). 

 

Aprestamo-nos a concluir o presente capítulo não, sem antes, e em jeito de resumo, 

relembrarmos as opções metodológicas, em que nos basearemos para a sua execução, 

reservando, desde já, o próximo (capítulo) para o efeito. 

Assim, somos a mencionar que o nosso trabalho de campo assentará (i) num paradigma 

epistemológico de pendor interpretativo (procurando compreender os sentidos e significados 

das ações e comportamentos dos seus participantes, no exercício da atividade docente, 

nomeadamente em meio prisional); (ii) de natureza etnográfica (tal como desenvolvido em 

ambiente natural, no seio dos acontecimentos, de forma a que, à sua apreensão, tais não possam 

ou não devam ser manipulados); (iii) recorrendo a uma metodologia de estudo de caso – 

estratégia eleita para o estudo em profundidade de um fenómeno amplo e complexo (tal como 

situado num contexto real onde ocorre naturalmente, in casu, o EP de Bragança), em ordem à 

sua apreensão holística, segundo abordagens sistemáticas de coleta e análise de dados, 

recorrendo a várias fontes de informação e técnicas de pesquisa [‘análise documental’, 
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‘entrevistas (individuais)’, ‘observação participante’, esta última sob a forma de mediação de 

reuniões de docentes], visando contribuir para a conceção de novas formulações e/ou questões 

para futuras investigações; (iv) elencando como unidade de análise a Equipa Pedagógica e o 

trabalho por esta desenvolvido na instituição prisional; sendo que, ao longo do seu decurso, não 

nos esqueceremos de tomar em linha de conta o papel assumido por nós na investigação, tendo 

por base critérios de credibilidade, tais como os, desde já, analisados, e a partir dos quais 

remeteremos o presente estudo à apreciação dos nossos leitores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RECOLHA DE DADOS, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Introdução 

 

Tal como vimos anteriormente, e nunca é demais referir, consiste o propósito deste 

estudo em aferir da existência de um saber profissional docente específico em contexto prisional 

(permitindo-nos a semântica, vocábulos de igual significado como: próprio, único, 

característico, singular), tomando como unidade de análise os professores participantes na 

nossa pesquisa. 

Com efeito, e volvendo diretamente ao assunto da pesquisa, somos a aduzir que uma tal 

proposição, sob a forma de questão de partida, nos conduziu pela literatura atinente à sua 

apreensão, nomeadamente através de um enquadramento inicial endereçado ao ‘ideal penal’, 

de modo a, mais sustentadamente, nos dirigirmos à matéria de facto – a temática carcerária –, 

que percorre a presente tese; etapa a que se seguiu uma revisitação bibliográfica da educação 

de adultos (em meio prisional); focando-nos no conteúdo central do capítulo subsequente, tal 

como neste epigrafada: “A Construção de um Saber Profissional Docente (em Contexto 

Prisional)”; para, chegados ao capítulo IV, discutirmos as opções metodológicas concernentes 

ao trabalho empírico a realizar no presente (capítulo V). 

Não será por demais referir que, o nosso processo de crescimento profissional foi sendo 

alicerçado num trabalho conjunto com os atores que connosco colaboraram (professores no EP, 

reclusos, guardas, técnicos de reeducação), desde os primórdios da nossa inserção e adaptação 

ao território prisional, passando pela docência neste, até ao momento de realização do presente 

estudo. Traduziu-se mais concretamente, tal como tivemos oportunidade de verificar, em 

atividades desenvolvidas na instituição, representadas nas formalmente atinentes ao processo 

de educação e formação (cursos EFA), sublinhando-se, não somente as decorrentes em contexto 

de sala de aula, como também as preparatórias às atividades letivas, tais como referentes aos 

‘Temas de Vida’, por via da sua construção curricular, e respetivas atividades enquadradoras, 

bem como de avaliação e certificação de competências dos reclusos-formandos, entre outras, 

para além das desenvolvidas no âmbito do Projeto Educativo do EP. 

Assim, destas últimas, o destaque vai para as respeitantes à comemoração de 

festividades de caráter religioso e/ou pagão, com enorme significado para a comunidade 

recluída;376 ou de maior pendor socioeducativo;377 ou, ainda, direcionadas à problemática da 

                                                           
376 Citam-se, entre estas, S. Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, Páscoa, Festas Juninas. 
377 Como, por exemplo: Dia do Pai, Dia Mundial da Poesia/Dia Mundial da Árvore, 25 de Abril, 1º de Maio, Semana Cultural, Encontros 

Literários, Mostra de Filmes, etc. 
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Saúde.378 De igual modo, a organização dos ciclos de conferências sobre a temática da 

Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional, bem como do 7º ENPLEP, 

concorreram para um tal desiderato, designadamente, no primeiro caso, mais direcionados para 

a população reclusa, pese embora com preocupação no trabalho docente, e no segundo, mais 

dirigido aos professores, mormente para a análise e discussão da sua atividade nas prisões. 

Refira-se, por isso, que o processo de pesquisa levado a cabo com os elementos da 

Equipa Pedagógica do EP de Bragança, tal como correlacionado com a questão de partida, que 

nos conduziu ao longo da realização deste trabalho, a saber: Estaremos confrontados com um 

saber profissional docente específico construído por estes professores em território prisional?, 

se orientou num propósito de procurar respostas para a presente discussão, nomeadamente 

através da bibliografia que fomos consultando; da nossa experiência de trabalho no EP; de 

momentos de aprendizagem e de prática no seio das sucessivas Equipas Pedagógicas com que 

fomos colaborando; das múltiplas atividades organizadas, ao longo dos anos que 

permanecemos nesta instituição, visando o cumprimento dos sucessivos Projetos Educativos 

(relembramos que, nos EPs, estes têm uma periodicidade anual); do contacto estabelecido com 

interlocutores vários, que convidámos ao epicentro prisional (cf. ciclos de conferências); e com 

demais docentes lecionando em outros EPs (cf. 7º ENPLEP); – fatores que, no seu conjunto, 

nos induziram a eleger alguns temas (ou focos de pesquisa), e que nos permitiram melhor 

operacionalizar a nossa questão de partida, tendo, para o efeito, as palavras de Gall, Gall e Borg 

(2003) em mente, quando referem que, 

 

Any phenomenon has many aspects. Therefore, the researcher will need to select a focus for investigation. 

The focus is the aspect, or aspects, of the case on which data collection and analysis will concentrate (…) 

the focus might be a particular individual, a set of events, a time period, or a component of a program or 

organization. (p. 436) 

 

No caso objetivaremos como componentes da nossa investigação, uma aproximação 

mais efetiva ao perfil pessoal, académico e profissional desta «comunidade de professores» (i) 

a fim de melhor compreendermos as suas conceções sobre (dis)semelhanças de contextos da 

ação educativa (contexto escolar e contexto prisional); (ii) sobre o perfil de competências 

exigido em meio carcerário; (iii) e como consideram a formação contínua direcionada a um tal 

universo (prisional). Destarte, e visando a apreensão da realidade a estudar na sua holística 

                                                           
378 Nomeadamente, e entre outras, doenças infetocontagiosas, problemáticas aditivas, ‘maio – mês do coração’. 
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fenomenológica, recorreu a presente pesquisa a fontes e técnicas várias, destas ressaltando a 

sua organização tripartida, tal como em igual número de secções assentará o atual capítulo. 

Assim, veremos como, numa primeira secção, e primeira fase da investigação, 

sobressairá o estudo documental sobre o historial desta instituição, a nos servir de 

enquadramento oficial ao locus onde estes docentes exercem a sua profissão, bem como dos 

normativos legais que a constituíram, para além do trabalho nesta efetuado pelos professores, 

estudo que foi sendo elaborado desde o início da nossa chegada (2007/08), bem como ao longo 

do nosso período de permanência, até 2012/13379 (à sua grande maioria reportámo-nos já no 

capítulo anterior, aquando da caracterização deste estabelecimento prisional). 

Numa segunda etapa intentará a nossa pesquisa uma inquirição aos docentes nesta 

participantes, recorrendo, para tal, a ‘entrevistas’ individualizadas (procedimento realizado no 

início do ano letivo de 2012/13). Baseando-se no foco/temáticas subjacentes à pergunta de 

partida, objetivará esta aprofundar o conhecimento sobre o percurso dos professores no EP e 

respetivas conceções sobre os contextos de ensino (escolar e prisional), do seu confronto e das 

práticas educativas em ambos (refira-se que todos lecionam ou lecionaram já nestes dois), das 

potencialidades e limitações do ensino em meio carcerário, em termos do seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, e como entendem a formação relativa ao exercício da atividade docente 

numa prisão. 

Por fim, uma terceira secção que dedicaremos a momentos de ‘observação participante’ 

sobre o trabalho desenvolvido pelos professores (com maior afinco durante a presente 

investigação),380 designadamente em reuniões da Equipa Pedagógica, igualmente, realizadas 

durante o ano de 2012/13. Da surpresa com que nos depararemos no início deste ano letivo – o 

elevado absentismo dos reclusos-formandos e, no limite, a sua desistência dos programas de 

formação, a obrigar-nos a um reagendamento temático-cronológico da pesquisa, nesta 

incluindo momentos de análise e discussão desta problemática em reuniões, que aduziremos ao 

planeamento inicial –, retomaremos, de novo, o seu curso, já na posse dos dados das entrevistas 

individuais, avançando para demais encontros com os nossos docentes, num total de cinco 

(perfazendo seis connosco),381 sendo que todas estas serão objeto de mediação nossa (seis 

                                                           
379 Com um interregno em 2011/12, em que não exercemos funções no EP de Bragança (tal como referido anteriormente), tendo a este 
regressado no ano letivo seguinte (2012/13). 
380 Ao recorrermos ao uso da expressão ‘com maior afinco’, somos a declarar que, desde a nossa chegada ao EP, pese embora termos observado 

e participado em atividades múltiplas, que decorreram nesta instituição, e das quais fomos dando conta neste estudo, o processo de ‘observação 
participante’, tal como aqui expresso, refere-se ao trabalho de investigação conduzido para a presente tese, mormente à recolha de informação, 

por via da mediação nossa de reuniões da Equipa Pedagógica, no ano letivo de 2012/13 (aspeto a que nos referiremos em detalhe, mais adiante). 
381 No ano letivo de 2012/13 tiveram lugar dois cursos EFA no EP (EFA-B1 e EFA-B2). Um total de seis docentes constituíram a Equipa 
Pedagógica que lecionou estes cursos, sendo que, destes, quatro lecionaram, na totalidade, o curso EFA-B2, nos quais nos incluímos (módulo 

‘Aprender com Autonomia’ e LCE-Inglês), um lecionou os cursos EFA-B1 e EFA-B2 e um outro, somente, o curso EFA-B1 (cf. Quadro 3). 
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reuniões a serem observadas durante o ano – duas por período letivo), visando uma reflexão e 

debate conjuntos, sobre iguais temáticas subjacentes à pergunta de partida (e às quais foram já 

anteriormente inquiridos), só que, desta feita, um tal exercício será feito em grupo, propondo-

se tal estratégia aferir dos efeitos que a sua participação nestes moldes pode representar para 

uma variação/consolidação de posicionamentos previamente assumidos. 

Desta forma, e partindo do pressuposto que, as entrevistas individuais poderão correr o 

risco de não serem tão assertivas, sob o ponto de vista da comunicação do entrevistado, podendo 

este não vir a refletir corretamente sobre as questões dirigidas e, por isso, não se sentir 

convenientemente preparado para responder, ou as suas respostas não traduzirem o que 

efetivamente pensa sobre os assuntos inquiridos (Marshall e Rossman, 1995, citados por 

Gomes, 2004), o nosso propósito de encorajar a discussão em grupo, objetivará conduzir a um 

processo de libertação destes docentes, com base na temática carcerária, procurando aferir dos 

sentidos e significados que atribuem ao exercício da sua profissão num tal contexto e com o seu 

público-alvo, bem como dos respetivos efeitos ao nível pessoal e profissional. 

Estimulando-os mutuamente na formação de opiniões e juízos conceptuais, por via do 

debate, da discussão, da partilha de experiências, da reflexão e da construção coletiva de 

saberes, tendentes ao enfrentamento de situações decorrentes do quotidiano (prisional), 

recorreremos a procedimentos narrativos e descritivos, que nos servirão um propósito de 

fundamentação da nossa pesquisa, nomeadamente de como estes pensam, vivem e trabalham 

no terreno, tal como atentaremos na sua materialização por via de um constructo social da 

aprendizagem, sob a forma de uma «comunidade de prática» (Wenger, 2006). 

Concluímos, por fim, a presente discussão com uma referência às palavras de Bogdan e 

Biklen (1994), confidenciando ao leitor que um dos procedimentos, mais frequentemente, tidos 

em conta pelos investigadores, é de que “a análise é concomitante com a recolha dos dados e 

fica praticamente completa no momento em que os dados são recolhidos.” (p. 206). Na verdade, 

e no decurso do nosso trabalho, não deixaremos de tomar em linha de conta uma tal aceção. 

Atentemos, por isso, na fase primária da investigação – recolha e estudo da documentação. 

 

1. Primeira etapa – análise documental 

 

Menciona Chaumier (1974), citado por Bardin (1995), que a análise documental define 

“uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento 

sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e 
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referenciação” (p. 45). A este respeito, refira-se que vários foram os documentos, que fomos 

reunindo e consultando, desde a nossa inserção no território prisional (2007/08), os quais foram 

municiando a pesquisa de uma importante fonte de dados, sustentando o seu desenvolvimento. 

Entre estes cabem, por exemplo, todos os analisados ao longo do presente estudo 

[documentos legais, documentos históricos, atas, documentos relativos à divulgação e 

publicitação de eventos (órgãos institucionais, organizações não-governamentais, comunicação 

social, revistas), livros publicados (pela Equipa Pedagógica)], (Bogdan e Biklen, 1994; Yin 

2001; Gall, Gall e Borg, 2003), que nos serviram como importante guia de orientação na 

realização da investigação empírica, possibilitando num movimento descendente, do geral ao 

particular, melhor nos acercarmos da ‘unidade de análise’ (o nosso caso) – a Equipa Pedagógica 

do Estabelecimento Prisional de Bragança. 

Da sua relevância somos a referir que, por um lado, e no seu conjunto, nos permitiram, 

obter informação pertinente que, de outra forma, não teríamos acesso, ou ainda corroborar 

dados provenientes de outras fontes; por outro, a sua análise ajudou-nos na formulação de 

questões em momentos de pesquisa específicos, nomeadamente para as entrevistas individuais 

e para as reuniões da Equipa Pedagógica. 

Todavia, e tendo em conta que, a sua grande maioria, foi já objeto de apreciação anterior, 

não seremos abusivos na exposição a efetuar. Chama-se, sobretudo, a atenção para a 

documentação atinente ao EP de Bragança, sendo que da demais, fomos dando conta ao longo 

da realização deste estudo, não deixando, porém, de a invocar, sempre que necessário. 

 

1. Documentos legais 

 

a) Decreto-Lei n.º 26643, de 28 de maio, de 1936 (diploma que procede à reforma da 

organização do sistema prisional), que permitiu o lançamento das bases que conduziram à 

criação da cadeia comarcã de Bragança; 

b) Decreto-Lei n.º 31190 de 25 de março, de 1941 (insere várias disposições atinentes à reforma 

dos serviços prisionais). Com base neste diploma, a 8 de maio do mesmo ano é aprovado, 

pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações, o primeiro plano das construções 

prisionais e respetivo plano de distribuição de verbas (PT DGEMN.DSARH-004-0015/1, 

citado por Agarez, 2003), contemplando, numa segunda fase, a construção da cadeia de 

Bragança; 
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c) Decreto-Lei n.º 35539, de 21 de março, de 1946 (estabelece as atribuições da comissão das 

construções prisionais), revê o plano de construções prisionais apresentado em 1941, 

conferindo prioridade para a construção ou conclusão dos grandes estabelecimentos 

prisionais e cadeias comarcãs das capitais de distrito, sobre demais localizações (uma vez 

mais, se inclui a cadeia de Bragança); 

d) Decreto-Lei n.º 49040, de 4 de junho, de 1969, propõe uma redefinição do parque prisional, 

através da transformação gradual de diversas cadeias comarcãs em estabelecimentos 

prisionais regionais; 

e) Portaria n.º 374/72, de 7 de julho (extingue a cadeia comarcã de Bragança e, em sua 

substituição, cria o Estabelecimento Prisional Regional de Bragança); 

f) Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro (aprova o Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade), os estabelecimentos prisionais passam a ser classificados em 

termos da sua tipologia, nomeadamente em função do nível de segurança e grau de 

complexidade de gestão; 

g) Portaria n.º 13/2013, de 11 de janeiro (determinada a classificação dos estabelecimentos 

prisionais nacionais, no cumprimento dos critérios previstos na Lei n.º 115/2009, de 12 de 

outubro) – o Estabelecimento Prisional de Bragança, deixando cair a sua denominação 

‘Regional’, passa a ser considerado, em termos de segurança, de nível médio, e de 

complexidade de gestão, de grau médio, também. 

 

2. Documentos históricos 

 

a) A 29 de setembro de 1950, procede-se ao auto de entrega da cadeia comarcã de Bragança 

(DGEMN.DESA-0011/79, citado por Agarez, 2003), de acordo com projeto de construção a 

cargo do arquiteto Raul Lima (com a sua entrada em funcionamento seria desativada a cadeia 

civil da cidade); 

b) Estudo previsto no Decreto-Lei n.º 49040, de 4 de junho, de 1969 (art.º 5.º) e apresentado a 

26 de maio do ano seguinte (1970), recomenda a criação do Estabelecimento Prisional 

Regional de Bragança como parte integrante do distrito judicial do Porto (PT 

DGEMN.DSARH-004-0011/1/3, citado por Agarez, 2003). 
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3. Atas 

 

a) Ata de reunião realizada a 26.11.2012 entre elementos da Equipa Pedagógica, Serviços de 

Educação e Ensino,382 Serviços de Vigilância e Segurança e reclusos-formandos do EP de 

Bragança, sobre a problemática do absentismo escolar (analisaremos este assunto mais 

adiante). 

 

4. Divulgação e publicitação de eventos (órgãos institucionais, organizações não-

governamentais, comunicação social, revistas) 

 

a) Citam-se, entre estes, os I, II e III Ciclos de Conferências realizados em 2008, 2009 e 2010, 

respetivamente, no EP de Bragança, e o 7º ENPLEP em 2011 no, então, Agrupamento de 

Escolas Augusto Moreno (escola associada), indicando-se, para o efeito, as entidades que 

procederam à divulgação e publicitação destes eventos: ANQ, DGSP, DREN; EPEA; Jornal 

de Notícias, Semanário Mensageiro de Bragança, Semanário A Voz do Nordeste, Semanário 

Jornal Nordeste, Rádio Brigantia, Localvisão TV (Bragança); Revista O Direito de 

Aprender, e-Revista (CFAEBN). 

 

5. Livros publicados (pela Equipa Pedagógica) 

 

a) AAVV. (2010). IIº Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto 

Prisional: Educar para a Saúde. Estabelecimento Prisional de Bragança (22 maio 2009). 

Bragança, maio de 2010. Câmara Municipal de Bragança. 

 

2. Segunda etapa – entrevistas 

 

Na sua maioria, e tal como fizemos referência, os autores, por nós, analisados apontam 

as entrevistas como uma das mais importantes fontes de dados dos ‘estudos de caso’ (Arnal, 

Del Rincón e Latorre, 1992; Tuckman, 2000; Yin, 2001; Gall, Gall e Borg, 2003; entre outros). 

Não fugindo à regra, foi eleita, uma tal técnica de pesquisa, bem como a que se lhe seguiu 

                                                           
382 Uma vez mais se observa serem, atualmente, as suas incumbências adstritas à ‘Área de Tratamento Prisional e de Prestação de Cuidados de 

Saúde’ (Portaria n.º 286/2013, de 9 de setembro, cf. art.º 13.º). Relativamente a este assunto somos a referir que, tendo em conta que a nossa 
pesquisa empírica decorreu até finais de junho de 2013, ou seja, antes da entrada em vigor deste normativo legal, a terminologia por nós 

utilizada neste trabalho, bem como pelos participantes no mesmo, será a até então em uso no EP – ‘Serviços de Educação e Ensino’. 
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(‘observação participante’ das reuniões da Equipa Pedagógica), à categoria de destaque pelo 

nosso estudo. 

Com efeito, respaldada num planeamento que, havíamos previamente definido (mais 

adiante referir-nos-emos à sua planificação), foi nosso propósito, num primeiro momento de 

inquirição aos professores (logo após o início do ano letivo de 2012/13, mais precisamente em 

outubro de 2012), alcançar um conhecimento mais aprofundado da pessoa e do profissional 

com quem trabalhávamos, (i) a fim de compreendermos o que pensavam sobre os contextos em 

que exerciam, ou já haviam exercido, a atividade educativa (o escolar e o prisional);383 (ii) as 

competências a possuir pelo docente em meio carcerário; (iii) e como consideravam a formação 

contínua dirigida ao universo prisional. 

Porém, antes de nos intrincarmos pela sua análise, procederemos a um parêntesis, 

interpondo a (narr)ação propriamente dita, de modo a enquadrar o processo de evolução da 

investigação no terreno. 

Assim, no ano letivo de 2012/13 fomos, novamente, afetos à escola associada do EP de 

Bragança, desta feita, o Agrupamento de Escolas Abade de Baçal (Bragança).384 Logo no início 

do ano letivo,385 e tal como sucede todos os anos nesta fase, foi realizado um primeiro encontro 

na instituição prisional, que serviu o propósito de cumprimento das habituais formalidades, 

nomeadamente de apresentação dos professores à direção, serviços de vigilância e segurança e 

serviços de educação e ensino desta instituição. No decurso deste encontro foram, ainda, 

apresentadas propostas e ouvidas sugestões relativamente à execução do Projeto Educativo. 

A 1 de outubro de 2012 foi realizada uma reunião ordinária na escola associada, marcada 

pelo respetivo órgão de gestão, na qual se procedeu ao tratamento de assuntos concernentes aos 

cursos EFA no EP (EFA-B1 e EFA-B2) de certificação escolar, sendo que, relativamente a este 

último, ser-nos-ia atribuída a função de mediador do curso EFA-B2.386 

                                                           
383 Excetuando-se nós e um outro docente, ambos a tempo inteiro no EP (2012/13), todos os restantes elementos da Equipa Pedagógica tinham 
componente letiva atribuída, tanto nesta instituição, como na escola associada. 
384 Refira-se que no ano letivo de 2012/13, em virtude do processo de agregação de escolas (cf. Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho – altera 

o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário), o Agrupamento de Escolas Augusto Moreno, até então escola associada do EP de 

Bragança, seria incorporado no Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, passando este último a ser a escola associada deste estabelecimento 

prisional. 
385 O início do ano letivo de 2012/13, na escola associada, foi em 14.09.2012. 
386 Define, a Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, o termo ‘Mediador pessoal e social’ (comummente designado, somente, por Mediador), 

como figura central no seio de uma equipa técnico-pedagógica de cursos EFA, a quem incumbe, de entre outras, as funções consignadas no 
seu art.º 25.º, a saber: “[1 -] a) Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos de formação, participando no 

processo de recrutamento e selecção dos formandos; b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos; 

c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do 
percurso do grupo de formação; d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes 

e a entidade formadora (…) 4 - O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação 

com os formadores da equipa técnico-pedagógica, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º; 5 - A função do mediador é desempenhada por formadores 
e outros profissionais, designadamente os de orientação, detentores de habilitação de nível superior e possuidores de formação específica para 

o desempenho daquela função ou de experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos.” 
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No seu final, e solicitando previamente autorização para o efeito, comunicámos aos 

restantes elementos que nos propúnhamos realizar um estudo sobre si, o qual, como objetivo 

principal, visava aquilatar da existência de um saber profissional característico de professores 

que lecionavam em contexto prisional. Mais explicámos, serem propósitos do mesmo 

compreender de que modo, ao se debruçarem sobre situações/problemas relativos ao exercício 

da ação docente neste meio, melhor poderiam contribuir para a sua resolução, através de uma 

análise e reflexão efetuadas em conjunto. 

De facto, seria nossa intenção criar um espaço de difusão, de discussão e de partilha de 

experiências e de saberes, tendo como propósito contribuir para o seu aprofundamento no 

campo da educação nas prisões, por via do fomento de momentos de interação e colaboração 

em grupo, adotando como modelo o seu envolvimento numa «comunidade de prática» 

(Wenger, 2006; Roldão e Ferro, 2015) e, simultaneamente, ‘de aprendizagem’ (Shulman e 

Shulman, 2004), procurando, pela apreensão do seu trabalho, aferir de um saber profissional 

docente específico construído num tal território. 

Tendo explicitado o cariz e objetivos da investigação a realizar, igualmente informámos 

estes elementos que, não deixando de pertencer à Equipa Pedagógica, iríamos assumir uma 

postura de investigador, porquanto havíamos elegido esta entidade à categoria de unidade de 

análise. Comunicando, por fim, que o presente estudo conduziria à elaboração de uma tese de 

doutoramento a apresentar à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, solicitámos a sua 

colaboração, para a qual obtivemos pronta concordância, facto que, desde logo, registámos 

agradecendo e prontificando-nos a quaisquer esclarecimentos necessários, nomeadamente 

sobre questões de natureza ética envolvidas, sobretudo pelo enorme respeito que detínhamos 

pelas pessoas e pelos profissionais com que trabalhávamos, pois, dado o nosso papel na 

investigação, sabíamos de antemão que, “Individuals might reveal personal information in the 

presence of a researcher who is in a participant observer role that they would not share with 

someone perceived to be an outsider.” (Gall, Gall e Borg, 2003: 446). 

Num total de cinco professores participantes no nosso estudo, do seu «consentimento 

informado» (Bogdan e Biklen, 1994) fariam parte da nossa metodologia de trabalho o recurso 

a algumas ferramentas e técnicas de pesquisa, as quais, pela sua enorme utilidade, não podíamos 

deixar de utilizar. De entre estas salientam-se: o registo áudio das entrevistas e, posteriormente, 

numa terceira etapa da nossa empiria, das reuniões da Equipa Pedagógica (através do nosso 
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computador portátil);387 a sua transcrição e envio a estes, objetivando um processo de 

negociação de significados; a utilização de pseudónimos como proteção da sua identidade 

(idem; Sarmento, 2011), (na presente investigação, optámos pela atribuição, a cada um, de uma 

letra do alfabeto – A, B, C, D e E), todavia, desde logo alertando estes docentes para o facto de 

que, mesmo recorrendo a uma tal estratégia, “there often are clues in a case study report that 

make it possible to identify field sites and particular individuals within them.” (Gall, Gall e 

Borg, 2003: 446). 

Com efeito, e se, quanto à instituição, esta seria, pela natureza dos eventos realizados, 

facilmente reconhecida (assunto a que já nos referimos antes), já a identidade dos professores 

seria, por nós, preservada, pese embora tal poder ser revelada, pela notoriedade que o seu 

trabalho neste EP havia adquirido. Não obstante, concordaram os docentes em participar nesta 

investigação, solicitando, no entanto, que, após a transcrição das entrevistas e posteriores 

reuniões da Equipa Pedagógica, nomeadamente em momentos de negociação de significados, 

se aferisse do que deveria, ou não, constar para memória futura.388 

Assim, e após a sua anuência em colaborar no nosso trabalho, solicitou-se a realização 

de uma entrevista de carácter individual (para a qual garantimos, desde logo, total 

confidencialidade dos dados a recolher). A estes docentes explicámos que serviria tal estratégia 

como uma aproximação mais consistente à sua história pessoal, académica e profissional, de 

modo a, como referido já, melhor compreendermos as suas conceções sobre os contextos de 

ensino, da sua ação educativa, dos seus desafios e limitações, de um perfil de competências 

necessário ao seu exercício e de como pensam a formação contínua, nomeadamente a dirigida 

ao epicentro prisional. 

De igual modo, comunicámos os nossos propósitos de, através de um tal recurso, 

contribuir para uma primeira aclaração sobre os posicionamentos de cada docente, 

relativamente às matérias elencadas, que permitiriam numa fase posterior, serem os mesmos 

analisados e debatidos por via de uma reflexão partilhada em reuniões conjuntas, de modo a 

aferir de pontos de (des)sintonia pelos vários elementos do grupo, em observância com o 

objetivo primacial da nossa investigação, tal como incluso na questão inicial que a despoletou.  

Por conseguinte, e tendo, desde logo, acordado o local (escola associada), duração 

aproximada (cerca de 20 min. cada) e data para a mesma, de acordo com a sua disponibilidade, 

                                                           
387 Serviu-nos tal ferramenta para irmos fazendo anotações (estados de espírito que iam transparecendo das suas expressões faciais, pequenos 

gestos, falas entrecortadas, piadas, risos, exaltações, apartes, etc.), em vários ficheiros formato Word, sobretudo, das reuniões da Equipa 

Pedagógica, a sua maior parte, integrados a posteriori aquando da transcrição das gravações. 
388 Prática seguida, sobretudo, nas reuniões da Equipa Pedagógica, em que, por vezes, não se procederá à identificação dos intervenientes e/ou 

de situações correlacionadas, no cumprimento do que ficou estabelecido. 
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ficou esta aprazada para os dias finais do mesmo mês (29 de outubro para os professores ‘A’ e 

‘B’, e 31 para os restantes ‘C’, ‘D’ e ‘E’). Mais se refere que, a transcrição da gravação foi 

efetuada de imediato, logo após a sua realização, sendo, de seguida, enviada por e-mail a cada 

um dos professores, de modo a que estes pudessem ler e, caso o entendessem, acrescentar, 

modificar, retirar alguns elementos. 

O passo seguinte seria dado com a elaboração de uma planificação da entrevista (anexo 

6), para a qual nos embasámos numa análise da documentação, a que, continuamente, fomos 

procedendo, na bibliografia atinente consultada, na experiência de trabalho adquirida em meio 

prisional, no contacto com colegas deste e de outros EPs, reclusos e demais comunidade 

prisional, nos contributos recebidos dos mais variados atores, que connosco foram colaborando 

nas inúmeras atividades organizadas, ao longo da nossa permanência nesta instituição. 

Com efeito, dividimos esta em «blocos temáticos» (Gall, Gall e Borg, 2003), num total 

de 6 (seis), a partir dos quais concentrámos o foco da nossa análise e que, grosso modo, 

sintetizamos da seguinte forma:389 

 

I. Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado à participação – verificou-se o 

cumprimento dos seus objetivos, aquando da reunião da Equipa Pedagógica, realizada a 1 

de outubro (2012), e reiterados no início da realização da mesma, nomeadamente na 

comunicação do trabalho de pesquisa a efetuar, informando os docentes acerca da natureza 

e objetivos do mesmo; na garantia de confidencialidade da identidade e dados recolhidos; na 

valorização da sua participação, motivando-os a colaborarem connosco, pois desta retirariam 

contributos válidos para o seu processo de aprimoramento profissional; por fim, agradecendo 

a sua colaboração na mesma; 

II. Identificação pessoal, habilitações e experiência profissional – objetivou-se o 

enquadramento do entrevistado num contexto individual e profissional, nomeadamente ao 

nível da identificação pessoal e da formação académica; como também a sua experiência 

profissional em EnP e/ou EA (cf. Quadro 3); 

III. Conceções do professor sobre os contextos do ensino (escola e meio prisional) – através de 

relatos de experiências e explicitação de conceitos, pretendia-se conhecer as conceções e 

significados que os entrevistados possuíam sobre o ensino em contexto prisional; bem como, 

                                                           
389 À exceção do primeiro bloco temático que, se prendia com a legitimação e incentivo dos docentes à participação nesta investigação, todos 

os restantes seriam objeto de categorização (Vala, 1990; Bogdan e Biklen, 1994; Bardin, 1995; Gall, Gall e Borg, 2003; entre outros). 
Analisaremos esta questão a seguir, quando nos debruçarmos sobre o processo de análise do conteúdo. 
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as principais (dis)semelhanças que consideravam relativamente a ambos contextos de ensino 

(escolar e prisional), (cf. Quadro 4); 

IV. Perfil de competências do professor em contexto prisional – seria nossa intenção 

compreender quais as competências profissionais específicas do professor que desenvolve a 

sua atividade numa prisão, nomeadamente das características de natureza distintiva das suas 

práticas em meio prisional relativamente ao ensino regular;390 aferir do (in)sucesso do seu 

trabalho; posicionamentos face a imprevistos; procedimentos de reflexão, de autoavaliação 

e de superação de dificuldades (cf. Quadro 5); 

V. Necessidades de formação visando um desenvolvimento profissional equilibrado – almejava 

identificar as suas necessidades de formação; de conhecer a formação recebida pelos 

docentes em contexto prisional; e de apreender a importância que estes atribuem à formação 

para o seu desenvolvimento profissional (cf. Quadro 6); 

VI. Reflexão sobre a entrevista – visou, sobretudo, aquilatar do seu impacto no entrevistado; 

bem como, receber sugestões sobre demais temáticas a inquirir. Por fim, agradecer a sua 

participação e registar possíveis contributos para o restante do nosso trabalho (cf. Quadro 7). 

 

Posto isto, procedemos à elaboração de uma entrevista de tipo estandardizado de final-

aberto (standardized open-ended interview), (Tuckman, 2000, citando Patton, 1990; Gall, Gall 

e Borg, 2003, igualmente, citando Patton, 2001), também designada de “levantamento formal” 

por Yin (2001), na qual incluímos questões (em formato de final fechado), que, cuidadosa e 

antecipadamente, formulámos, seguindo uma sequência pré-determinada. 

Os motivos para a escolha de uma tal tipologia prenderam-se, sobretudo, com a 

existência de uma questão de partida, bem como de um conjunto de temáticas com esta 

relacionadas, que nos auxiliaram a um melhor enquadramento e organização da pesquisa a 

efetuar, por um lado. Por outro, do conhecimento que detínhamos dos professores participantes 

no nosso estudo, visto que, e tal como referido já, com estes, havíamos trabalhado em anos 

anteriores, por isso, a diretividade das nossas questões, à exceção de um (docente) que, apesar 

de não conhecermos tão bem, possuía já um ano de experiência de EnP. 

Destarte, conscientes de algumas das suas conceções sobre o ensino em meio prisional; 

do perfil de competências que consideravam essencial para estes professores; e da formação 

                                                           
390 Tal como referido anteriormente, tendo em conta que à exceção de um docente, a tempo inteiro no EP (2012/13), todos os restantes elementos 

da Equipa Pedagógica tinham componente letiva atribuída, tanto nesta instituição, como na escola associada, recorre-se aqui ao termo ‘ensino 
regular’ como forma de distinção do contexto, orientações e práticas docentes da escola no exterior, relativamente à escola na prisão (sobre 

este assunto referimo-nos já na introdução desta tese). 
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adequada necessária; embasados numa tal estratégia, teríamos oportunidade de, sem rodeios, e 

indo diretamente aos assuntos, aprofundar o nosso conhecimento sobre o que todos estes 

pensavam relativamente a tais matérias. 

Preocupou-se, assim, a nossa investigação, nesta fase do percurso, em preparar 

antecipadamente as perguntas, com o intuito de garantir que estas surgissem, realmente, 

‘abertas’, possibilitando aos entrevistados responderem de forma livre, na sua própria 

linguagem, evitando que uma deficiente constituição das mesmas os inibisse nas respostas. 

Como uma das principais vantagens desta tipologia, o seu formato estruturado permitiu-nos 

recolher informação de modo sistemático, facilitando a comparação das respostas entre todos 

os respondentes (Gomes, 2004, citando Merriam, 1998). 

Mais referimos que, na planificação efetuada, para além de termos explicitado os 

objetivos gerais e específicos da entrevista, elaborámos, ainda, um roteiro para a mesma, que 

nos facilitou a colocação das questões no momento da sua realização (cf. anexo 7), ou seja, 

basicamente uma transcrição das perguntas inclusas na planificação (cf. anexo 6), que 

enumerámos – estratégia que nos viria, igualmente, a ser útil a um trabalho posterior de análise 

ao seu conteúdo. 

De seguida, e tal como mencionado já, para a sua apreensão recorreu-se à ‘análise do 

conteúdo’. Considerada por Bardin (1995) como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens.” (p. 38), desenvolveu-se esta por entre três fases, a saber: 

 

1. pré-análise – fase em que se procede à seleção dos documentos, formulando-se hipóteses e 

objetivos para a pesquisa, seguindo uma linha de conduta que irá fundamentar uma 

interpretação final, através dos processos seguintes: (i) leitura «flutuante»; (ii) escolha dos 

documentos, com recurso a determinadas regras, das quais se salientam: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência; (iii) formulação de hipóteses e dos 

objetivos; (iv) referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; (v) preparação do 

material; 

2. exploração do material – (por norma, fase mais demorada) assenta na análise intensiva do 

material, por via da definição de sistemas de codificação, nomeadamente em unidades de 

contexto [recortes selecionados dos textos: ex. parágrafo(s), frase(s)] ou unidades de registo 

(ex. palavras-chave, temas, personagens, objetos, igualmente selecionados); de categorização 

(agrupamento de carateres comuns das unidades de registo sob uma mesma denominação), 
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segundo os objetivos a alcançar pela pesquisa e “em função de regras previamente 

formuladas” (p. 101).391 Considerada como fase de descrição analítica, tal como orientada já 

desde a etapa anterior por hipóteses e/ou referenciais teóricos, diz esta respeito ao corpus 

documental da pesquisa analisado em profundidade; 

3. tratamento dos resultados, inferência e interpretação – nesta última fase, os dados são 

tratados para que destes sejam retirados significados com validade, por via, nomeadamente 

de mecanismos de compactação e de destaque da informação analisada, promovendo-se 

momentos de reflexão, de intuição e de crítica, conducentes a procedimentos de inferência e 

de interpretação. 

 

Do recurso à análise do seu conteúdo fomos, paulatinamente, intrincando esta por entre 

uma fase primária de audição das entrevistas e de leitura da sua transcrição, precedida pelo seu 

envio, por e-mail, aos professores participantes, de modo a com estes encetar um processo de 

negociação de significados, permitindo introduzir, alterar, retirar alguns elementos, bem como 

melhor clarificar algumas das suas palavras, expressões, ideias. 

Assim, e respaldados numa estratégia de ‘leitura «flutuante»’ em busca de impressões e 

orientações do seu discurso (Bardin, 1995) – i.e., uma compreensão gradual de cada um dos 

relatos, em ordem a constituirmos o corpus da análise do nosso estudo –, tendo em mente um 

procedimento categorial, que se seguirá, e onde serão incluídas algumas das suas unidades, 

fomos tomando contacto com as conceções dos professores, relativamente ao que pensam sobre 

o seu trabalho, sobre as suas práticas, bem como de necessidades de apetrechamento para o 

contexto prisional. 

Como mencionado anteriormente, o seu primeiro bloco temático, “Legitimação da 

entrevista e motivação do entrevistado à participação” (concernia à comunicação aos 

professores da natureza e objetivos do trabalho a realizar, para além de garantir a 

confidencialidade da sua identidade, como também dos dados recolhidos, incentivando estes à 

participação nesta investigação) por motivos óbvios, e dada a inexistência de recolha de 

informação da nossa parte, não seria considerado no processo de categorização. Quanto aos 

restantes (cinco) integrá-lo-iam todos, sendo que, destes se ressalvam três, que nos 

acompanhavam já desde a formulação da questão de partida e eleição de temáticas adjacentes 

ao presente trabalho (Blocos III, IV e V). 

                                                           
391 No presente caso, e dado os propósitos do nosso trabalho, o processo de categorização foi efetuado a priori (ver a seguir). 
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Destarte, encontrando-se as suas categorias e subcategorias predefinidas, no decurso da 

elaboração da sua planificação (cf. anexo 6) a estes mais dois seriam adicionados (Blocos II e 

VI), sendo, igualmente, submetidos a um processo de composição (sub)categorial, igualmente 

antecedente à codificação dos seus registos, que, tal como referenciado já, objetivou um melhor 

conhecimento dos entrevistados a nível pessoal, respetiva formação académica e, também, ao 

nível da sua experiência profissional, nomeadamente em EA e EnP (Bloco II), por um lado, 

bem como aquilatar do impacto da entrevista nestes, sobretudo numa reflexão sobre o seu 

trabalho em EnP (Bloco VI), por outro. 

Como fundamento ao procedimento seguido, somos a resguardar-nos em Vala (1990), 

justificando, para o efeito, que 

 

Se a interacção entre o quadro teórico de partida do analista, os problemas concretos que pretende estudar 

e o seu plano de hipóteses permitem a formulação de um sistema de categorias e o que lhe importa é a 

detecção da presença ou da ausência dessas categorias no corpus, então o analista optará por categorias 

definidas a priori. (p. 111) 

 

Mais se refere que, ao longo da presente etapa, incidiu a nossa análise sobre o conteúdo 

dos registos das entrevistas, recorrendo, sempre que necessário, a uma revisão da literatura, de 

forma a irmos orientando o nosso escopo analítico de acordo com os assuntos/temáticas 

levantados pelos docentes, originando, por vezes, um trabalho mais aprofundado de procura por 

outros estudos da especialidade, pese embora as dificuldades acrescidas pela sua pouca 

abundância (matéria a que nos referimos já anteriormente). 

A interpretação das entrevistas foi feita por via de inferências, de acordo com o marco 

teórico do nosso estudo e os objetivos propostos, e segundo um procedimento de identificação 

sistemática e objetiva das respostas dos professores que considerávamos já em categorias mais 

específicas (subcategorias). 

Objetivando o estabelecimento de uma correspondência entre as construções semânticas 

e as estruturações psicológicas e/ou sociológicas, traduziu-se um tal processo inferencial numa 

tentativa de compreensão total dos seus registos. Na verdade, segundo Lévy (1964), citado por 

Bardin (1995), “o que se procura estabelecer quando se realiza uma análise conscientemente ou 

não, é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas 

psicológicas ou sociológicas (por exemplo: condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados.” 

(p. 41). 

Referimos, por fim, e em jeito de síntese, que, após termos cumprido com as etapas de 

análise do conteúdo, tal como sugeridas por Bardin (1995), nomeadamente uma primeira de 
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«pré-análise», através da qual procedemos à audição, transcrição, leitura, negociação de 

significados com os entrevistados e releitura aturada das entrevistas, passámos a uma fase 

seguinte («exploração do material») de apreciação exaustiva, tal como dirigida pela questão de 

partida, organizando os dados analisados do corpus documental, de modo a inscrever estes em 

(sub)categorias determinadas a priori (Vala, 1990). 

Seguidamente, e já num estádio mais adiantado, «tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação», procedemos a interpretações inferenciais partindo, para o efeito, de um 

trabalho abrangente e criterioso de condensação dos registos selecionados, a estes associando 

significados e sentidos, sendo um tal exercício repetido as vezes necessárias esgotando a sua 

análise, de modo a cumprir sólida e coerentemente com os objetivos do nosso estudo. 

Não sendo por demais a sua reiteração, indicamos, de seguida, como organizámos um 

tal processo pela sua ordem de grandeza (uma vez mais se relembra não fazer parte do mesmo 

o bloco temático I), a saber:392 Bloco Temático (tema ou conjunto de temas que orientaram a 

planificação do nosso trabalho)  Categoria (classe que reuniu um grupo de elementos sob um 

título genérico em razão da sua homogeneidade temática)  Subcategorias (permitiu uma 

representação, ainda, mais simplificada do grupo de elementos reunido na respetiva categoria, 

sendo que nestas, e após um procedimento de codificação, serão inscritas unidades de conteúdo 

ou de registo): 

 

a) Bloco Temático II – Identificação pessoal, habilitações e experiência profissional 

Categoria – Perfil pessoal, académico e profissional dos elementos da Equipa Pedagógica 

Subcategorias – sexo; idade; habilitações académicas; grupo de recrutamento; categoria 

profissional; posição em carreira; tempo de serviço total; experiência em 

EnP (apreciação); experiência em EA (apreciação). 

 

b) Bloco Temático III – Conceções do professor sobre os contextos de ensino (escola e meio 

prisional) 

Categoria – Ensino na Escola vs Ensino na Prisão 

                                                           
392 Concordando com as propostas de alguns autores, entre os quais, Bardin (1995), Lima (2013), Silva e Fossá (2013), também o presente 

estudo considera ‘temas’ e ‘categorias’ como se referindo a um mesmo constructo, acompanhando-o, ambos, desde uma fase inicial da sua 
preparação. Todavia, e não obstante tal aceção, foi nosso objetivo atribuir designação própria ao processo categorial, de modo a destacar este 

no âmbito da análise do conteúdo a efetuar às entrevistas, bem como numa etapa subsequente, às reuniões da Equipa Pedagógica. 
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Subcategorias – motivos para lecionar numa prisão; explicitação dos significados de lecionar 

num EP; semelhanças e diferenças entre os contextos de ensino regular e 

prisional. 

 

c) Bloco Temático IV – Perfil de competências do professor em contexto prisional 

Categoria – Elementos de caracterização das práticas do professor de EnP 

Subcategorias – diferenças/similitudes do trabalho docente nas escolas (EP e exterior); 

indicador(es) de uma aula bem conseguida; fatores que concorrem para o 

(in)sucesso de uma aula; posicionamento(s) do professor face a situações 

imprevistas; procedimentos de autoavaliação; dificuldades em torno da EnP 

e processos de superação. 

 

d) Bloco Temático V – Necessidades de formação em ordem a um desenvolvimento 

profissional equilibrado 

Categoria – Tipos de formação para o professor de EnP 

Subcategorias – formação específica necessária para a EnP; formação específica recebida; 

interesse em formação a receber. 

 

e) Bloco Temático VI – Reflexão sobre a entrevista 

Categoria – Aferição do impacto pessoal/profissional da entrevista nos elementos da Equipa 

Pedagógica 

Subcategorias – reflexão sobre a entrevista e sobre o trabalho em EnP; considerações / 

sugestões. 

 

2.1. Apresentação e discussão dos resultados das entrevistas 

 

Após a apresentação, descrição e fundamentação do tipo de entrevista eleita para o nosso 

estudo, bem como do processo de análise do seu conteúdo, procederemos à apresentação, 

discussão e interpretação dos seus resultados, objetivando expressar os sentidos e significados 

das intervenções dos docentes participantes, promovendo conexões e comparações à luz da 

bibliografia consultada, sobre a temática em debate ao longo do presente trabalho. 

Recorreremos, para tal, à elaboração de quadros sinóticos (um para cada bloco 

temático), onde efetuaremos a respetiva categorização dos registos codificados já, avançando, 
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depois, para a sua interpretação inferencial, sob a forma de breve comentário, que redigiremos 

para o efeito. 

 

a) Bloco Temático II – Identificação pessoal, habilitações e experiência profissional 

 

– Quadro 3 – 

Perfil pessoal, académico e profissional dos elementos da Equipa Pedagógica 

Subcategorias 

 

 

Docentes 

Sexo Idade 
Habilitações 

académicas 

Grupo de 

recrutamento 

Categoria 

profissional 

Posição 

em 

carreira 

Tempo 

serviço 

total 

Experiência 

em EnP 

Experiência em 

EA 

Apreciação Apreciação 

PROF. A 

[área de 

competências-
chave – LC 

(EFA-B2)] 

F 56 
Licenciatura 

(História) 

200 
(Português e 

Estudos 

Sociais/História) 

Docente de 

QA393 

9º 

Escalão 

33 

anos 

14 anos Experiência muito 

enriquecedora e 

multifacetada que 
consistiu em: 

. Formação a 

Professores do 1º 
CEB (anos letivos 

de 1984-86); 

. 1986/87 
lecionação de 

curso noturno do 

2º CEB; 
. Integração numa 

equipa de 

formadores de um 
curso do 2º CEB 

do PRODEP/FSE 

a cargo da 
coordenação 

distrital da EA de 
Bragança, tendo 

recebido e, 

posteriormente, 
dado formação a 

educadores de 

adultos. 

Muito 

positiva 

PROF. B 

[área de 
competências-

chave – CE 

(EFA-B2)] 

F 39 
Licenciatura 
(Biologia e 

Geologia) 

520 
(Biologia e 

Geologia) 

Docente de 

QA 

2º 

Escalão 

15 

anos 

1 ano 2 anos 

Muito 

positiva 

Experiência muito 

positiva que 
compreendeu: 

. Lecionação de 

um curso EFA e 
no Ensino 

Recorrente [por 
unidades 

capitalizáveis] ao 

3º CEB e 
Secundário (há 

uns 7/8 anos 

antes). 

PROF. C 

[área de 

competências-

chave – MV 
(EFA-B2)] 

M 50 

Licenciatura 

(Engenharia 

Civil) 

230 (Matemática e 

Ciências da 

Natureza) 

Docente de 

QA 

7º 

Escalão 

27 

anos 

12 anos 

--- Muito 
positiva 

 

PROF. D 

[área de 

competências-

chave – TIC 
(EFA-B1 e 

EFA-B2)] 

M 62 

Licenciatura 

(Informática 
Aplicada à 

Gestão) 

550 (Informática) 
Docente de 

QA 
3º 

Escalão 
20 

anos 

4 anos 

--- Muito 

positiva 

                                                           
393 QA – Quadro de Agrupamento. 
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PROF. E 

[área de 

competências-

chave – LC, 
MV, CE e 

módulo AA 

(EFA-B1)] 

M 53 

Curso do 

Magistério 
Primário e 

Licenciatura 

(Animação 
Sociocultural) 

110 

(1º Ciclo Ensino 
Básico) 

Docente de 

QZP 

6º 

Escalão 

28 

anos 

17 anos 8 anos 

Muito 

positiva 

Experiência 

(muito positiva)394 

com comunidades 
do concelho de 

Bragança 

 

Da leitura a efetuar do Quadro 3 ressalta que, dos cinco elementos participantes, dois 

são do sexo feminino e três do masculino, o mais novo com 39 anos e o mais velho com 62 

anos. As suas habilitações académicas situam-se ao nível da licenciatura, sendo de registar a 

sua pertença a um lugar de quadro (de agrupamento para os docentes A, B, C e D; e de Zona 

Pedagógica para o docente E). 

Contabilizando o seu tempo de serviço, surge-nos o PROF. A registando maior tempo 

(33 anos) e o PROF. B com menor tempo de serviço (15 anos), facto que se repercute no 

posicionamento em carreira de ambos, respetivamente 9º e 2º escalões. Mais se refere que, 

relativamente ao PROF. D, a relação desigual entre idade (62 anos) e tempo de serviço (20 

anos), explica-se por uma opção de escolha tardia pela profissão docente.  

Por outro lado, e para um melhor conhecimento da experiência em EnP optou-se por 

referir separadamente o percurso destes docentes com a EA, de modo a fazer incidir o foco 

analítico da entrevista na primeira (EnP). Desta forma, é-nos possível aferir da existência de 

três docentes com mais de uma década de experiência acumulada em contexto prisional, 

enquanto os restantes (dois) possuem menos de cinco anos, respetivamente quatro e um ano, 

tendo, na sua totalidade, afirmado como “muito positiva” a sua experiência docente em prisões. 

Por fim, somente três destes professores contam com experiência em EA, no exterior, (PROFs 

A, B e E), enquanto os restantes (PROFs C e D) nunca trabalharam com adultos fora do 

ambiente prisional. 

 

b) Bloco Temático III – Conceções do professor sobre os contextos de ensino (escola e meio 

prisional) 

 

– Quadro 4 – 

Ensino na Escola vs Ensino na Prisão 

Subcategorias 

 

 

Docentes 

Motivos para 

lecionar numa 

prisão 

Explicitação dos significados de 

lecionar num EP 

Semelhanças e diferenças entre os contextos 

de ensino regular e prisional 

                                                           
394 Pese embora não ter respondido diretamente à pergunta, infere-se pelo conteúdo da entrevista que esta é, também, muito positiva para o 

docente (cf. anexo 12, respostas n.os 15 e 16). 
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PROF. A 

. Por motivos de 
destacamento para 

Bragança. 

. Esclarecendo sobre o grau de 

motivação e enriquecimento pessoal 
e profissional para o docente; 

 
 

. Procurando desmistificar uma 

imagem preconceituosa que a 
sociedade constrói do universo 

prisional. 

Semelhanças: 
 

. Ao nível do espaço 

físico da sala de aula;  
 

. Não obstante a 

diferença de 
contextos, a 

necessidade 

constante de reforço 
positivo. 

Diferenças (no EP): 
 

. Não existência de 

toque de campainha 
para entrada e saída;  

. Pese embora a 

realidade em que estão 
inseridos, revelam 

atitudes, bom 

comportamento e 
respeito pelo 

professor;  
. Contexto em si 

contribuiu para 

dificuldades acrescidas 
de concentração (que 

se refletem no 

processo de ensino e 
aprendizagem); 

. Necessidade de 

motivação 
(permanente) dos 

formandos para o 

reingresso e 
permanência na escola. 

PROF. B 
. Por imposição de 

horário. 

. Desmistificando uma ideia 
preconcebida da sociedade; 

 

. Sendo pessoas como quaisquer 
outras, a diferença não reside no 

público, mas no local de trabalho. 

Semelhanças: 

 

. Independentemente 
do contexto os 

papéis mantêm-se 

(alunos e 
professores). 

Diferenças: 

 

. Idade dos alunos 
(pessoas mais adultas 

no EP); 

. Contexto em que se 
efetiva o ensino. 

PROF. C 
. Por imposição de 
horário. 

. Desmistificando um juízo 

preestabelecido sobre o universo 
prisional e o seu público; 

 

. Demonstrando a importância da 
ação docente para a sua reinserção 

na sociedade. 

Semelhanças: 

 

 
 

------ 

Diferenças: 

 

. Idade dos alunos 
(pessoas mais adultas 

no EP); 

. Privação da liberdade 
potenciadora de 

instabilidade 

emocional. 

PROF. D 
. Por imposição de 

horário. 

. Desmistificando o estereótipo 

sobre a prisão e seus residentes; 

 
. (Dado os índices de educação e 

bom comportamento que os reclusos 

evidenciam), mais fácil e 
gratificante o trabalho nas prisões 

do que em escolas no exterior. 

Semelhanças: 

 

 
 

 

 
 

 

------ 

Diferenças: 

 

. Jovem idade dos 
alunos na escola no 

exterior, com reflexos 

no seu desinteresse 
pelo ensino e em atos 

de indisciplina em 

contraponto ao EP;  
. Existência de 

melhores recursos 

educativos e 
equipamentos 

tecnológicos na escola 

no exterior, em 
comparação com a 

escola na prisão. 

PROF. E 

. Pelo 

reconhecimento do 
trabalho efetuado 

com comunidades 

do concelho 
(Bragança). 

. Com naturalidade, pese embora 
assumindo a especificidade do 

contexto e a situação de privação da 

liberdade desta população. 

Semelhanças: 
 

 

 
 

 

------ 

Diferenças: 
 

. Ensino 

individualizado como 
principal característica 

da educação com 

adultos, mormente em 
contexto prisional 

(atendendo caso a 

caso, de acordo com a 
personalidade e ritmos 

de aprendizagem do 

recluso-formando). 
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Tendo por base o Quadro 4, deparamo-nos com o facto de a maioria dos professores (3) 

afirmar que começaram por lecionar na prisão por imposição de horário (PROFs B, C e D). Os 

restantes dois (PROFs A e E) o início da sua atividade em EnP deveu-se, o primeiro (A), por 

motivos de destacamento para Bragança “por doença” (cf. anexo 8, resposta n.º 3) e o segundo 

(E) pelo reconhecimento do seu trabalho com as comunidades do concelho “em projetos de 

desenvolvimento local em contexto de Educação de Adultos” (cf. anexo 12, resposta n.º 3). 

No atinente “aos significados” de lecionar em ambiente prisional, no seu conjunto e 

essência, referem estes docentes a necessidade de desconstrução de uma imagem socialmente 

mistificada, que considera a função como uma espécie de «Cinderella Service» (Nahmad-

Williams, 2011) por si prestado, remetendo-nos as suas participações para a questão da 

necessidade de reconhecimento e da valorização socioprofissional dos docentes que lecionam 

em EPs. A esta discussão, chamamos à colação, o que diversos autores defendem, 

nomeadamente Paup (1995), Dias (2008), Nahmad-Williams (2011), Laffin e Nakayama 

(2013), sendo que, uma tal legitimação para ter sucesso, deverá, primeiramente, proceder a um 

trabalho de desmistificação no seio da própria classe, permitindo-se, a partir desta, ascender a 

um estatuto de reconhecimento social mais alargado. 

Por fim, no que concernem as semelhanças e diferenças dos contextos nos ensinos 

regular e prisional, três docentes (C, D e E) não percecionam quaisquer similitudes entre estes, 

enquanto os PROFs A e B se referem, nomeadamente a PROF. A, ao espaço de sala de aula e 

à necessidade de feedback positivo a ambos públicos pelas suas aprendizagens, e a PROF. B 

aos papéis representados por ambos (professores e alunos) no processo de ensino – “O nosso 

papel de professores é o mesmo, somente temos que nos adaptar às situações. O que já não é 

pouco.” (PROF. B, cf. anexo 9, resposta, n.º 5.1.). 

Relativamente às diferenças, elegem os docentes A, B, C e D o critério da ‘idade’ 

fazendo sobressair comportamentos e atitudes a esta inerentes, como de importância mais 

significativa, destacando pela positiva o contexto prisional. No entanto, segundo os professores 

A e E, característico de uma condição de reclusão, exige tal público um ensino mais 

individualizado (tendo em conta ritmos de aprendizagem distintos entre si), para além de uma 

necessidade constante de motivação, por parte do docente (PROF. A). 

Relembramos, a propósito, a investigação conduzida por Nascimento (2009), com 

reclusas-formandas de um curso EFA, no EP de Tires, nomeadamente quando, sobre esta 

matéria, refere que 
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(…) é necessário um trabalho acrescido de incentivo à permanência na formação, no sentido de valorizar 

a formação como um dos pontos-chave para um futuro melhor (…) a compreensão que nem todas as 

pessoas têm a mesma estrutura mental para compreender e assimilar a informação da mesma maneira (…) 

porque se desenvolveram de uma maneira onde a estrutura mental associada a este tipo de compreensão 

não foi trabalhada (p. 119). 

 

A ausência do toque de saída e de entrada para as aulas (escola da prisão) é apontada, 

pela PROF. A como (mais) uma diferença com a congénere extramuros. Por sua vez, indica o 

PROF. D a falta de recursos e equipamentos tecnológicos na escola da prisão como uma das 

suas principais carências. 

Não sendo apanágio, somente, dos EPs em Portugal, trazemos à liça uma referência às 

deficiências ao nível de infraestruturas e de recursos, também, no Brasil, que se estendem 

“desde salas de aula pequenas até falta de cadernos” (Laffin e Nakayama, 2013: 164), como 

exemplo paradigmático de dificuldades acrescidas ao trabalho dos professores nas prisões, 

mormente quando um dos principais objetivos da EnP consiste em apetrechar os reclusos com 

iguais ferramentas que demais formandos no exterior, em ordem a uma mais profícua 

reintegração social (Leite, 1989; Paup, 1995; Gabriel, 2007; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; 

Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

 

c) Bloco Temático IV – Perfil de competências do professor em contexto prisional 

 

– Quadro 5 – 

Elementos de caracterização das práticas do professor de EnP 

Subcategorias 

 

 

 

 

Docentes 

Diferenças / 

similitudes do 

trabalho 

docente nas 

escolas (EP e 

exterior) 

Indicador(es) 

de uma aula 

bem 

conseguida 

Fatores que 

concorrem para 

o (in)sucesso de 

uma aula 

Posicionamento(s) 

do professor face 

a situações 

imprevistas 

Procedimentos 

de 

autoavaliação 

Dificuldades 

em torno da 

EnP e 

processos de 

superação 

PROF. A 

. Inexistência 

de manual e 

escassez de 
recursos 

didáticos 

obrigam à 

preparação de 

materiais 

próprios para 
as aulas no 

EP. 

. Quando esta 

chega ao fim 

sem se dar 
conta; 

. Pelo 

interesse e 
persistência 

com que os 

formandos 
colocam 

questões 

sobre a 
matéria 

lecionada. 

. Envolvimento 

dos formandos na 
mesma; 

. O reforço 

positivo por parte 
do docente; 

. O apoio 

psicológico para 
os seus 

problemas; 

… 
. Escassez de 

recursos 

materiais 
impedindo um 

melhor 

rendimento dos 
formandos. 

. Resolvendo as 
mesmas in loco e 

de imediato, 

impedindo o 

empolgamento e 

extrapolação das 

mesmas. 

. Pela 

observação da 
reação dos 

formandos na 

abordagem aos 
conteúdos; 

 

. Pela resposta 
dada por estes a 

situações de 

trabalho 
(individual e em 

grupo); 

 
. Pela reflexão 

constante de 

práticas 
docentes. 

. (Fruto de 

problemas 
associados à 

reclusão) falta 

de empenho na 
vida escolar; 

… 

. Proporcionar 
novos recursos 

didáticos 

(livros, posters, 
cartazes) 

alusivos às 

temáticas a 
abordar como 

estratégia de 

motivação. 
 

PROF. B 

. Preparação e 

realização das 
aulas tendo 

em conta faixa 

. Pelo 

entusiasmo, 
demonstração 

de interesse e 

. O debate sobre 

temas variados e 
a oportunidade de 

todos 

. (No caso de 

esquecimento de 
algum material) 

recorrendo a 

. Prática não 
usual. 

. Falta de 

recursos e 

materiais 
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etária e 
público-alvo. 

participação 
nas atividades 

letivas. 

manifestarem a 
sua opinião. 

… 

. Maior 
motivação para a 

aprendizagem.  

estratégias de 
recurso para a sua 

resolução no 

momento. 

limitativos da 
ação docente; 

… 

. (Sempre que 
possível) 

levando os 

mesmos consigo 
(ex. computador 

portátil). 

PROF. C 

. (Dada a 

inexistência 
de manual) 

trabalho mais 

minucioso e 
exaustivo de 

pesquisa, de 

seleção e de 
elaboração de 

materiais para 

as aulas do 

EP; 

. Pela 

compreensão 

e assimilação 
dos conteúdos 

pelos 

formandos; 
 

. Pela destreza 

na realização 
das atividades 

propostas. 

. Propostas de 
trabalho claras e 

concisas que 

facilitem a 
aprendizagem 

dos alunos; 

… 
. Falta de alguns 

materiais e 

recursos como 
condicionantes 

ao trabalho 

docente. 

. Procurar a sua 

resolução imediata 
pelo diálogo em 

contexto de sala de 

aula; 
 

. Dependendo dos 

casos, colocando 
os técnicos de 

reeducação ao 

corrente da 

situação. 

. (Recorrendo a 

procedimentos 
de reflexão 

sobre a 

atividade 
docente), dos 

seus efeitos nos 

formandos, 
objetivando 

uma melhoria 

das práticas 

letivas. 

. Carência de 

materiais e 
equipamentos; 

… 

. Recorrendo a 
ferramentas 

tradicionais 

(retroprojetor e 
acetatos). 

PROF. D 

. Maior 

minúcia no 

trabalho para a 
prisão 

(inexistência 

de manuais 
para os cursos 

EFA a exigir 

do professor a 
construção 

dos seus 

próprios 
materiais). 

. Pelo 
empenho 

demonstrado 

no trabalho 
que realizam e 

na satisfação 

pelos 
resultados 

obtidos. 

. Bom 

relacionamento 

com os 
formandos e o 

seu correto 

posicionamento 
face ao processo 

de aprendizagem 

(em sentido 
contrário à maior 

parte dos alunos 

do ensino 
regular); 

… 

. Recursos 
obsoletos como 

principal óbice ao 

sucesso nas 
aprendizagens. 

. Pelo imediato 
enfrentamento da 

situação in loco 

recorrendo a uma 
postura de 

diálogo; 

 
. Caso esta assuma 

proporções de 

difícil resolução, 
será solicitada a 

intervenção do 

guarda de serviço 
para tomar conta 

da ocorrência. 

. Atenção a 
momentos bons 

e menos bons de 

uma aula (numa 
análise à 

apreensão, pelos 

alunos, dos 
conteúdos 

lecionados); 

 
. Práticas de 

autoapreciação 

visando uma 
melhoria da 

ação docente. 

. Parque 
informático 

desatualizado; 

… 
. Solicitação a 

diversas 

instituições da 
cidade a 

cedência de 

computadores 
(usados, mas 

mesmo assim 

mais recentes) 
para a Escola do 

EP. 

PROF. E 

. Ensino na 

prisão com 
menor 

incidência 

formal que no 
exterior (não 

coarctado pela 

necessidade 
de 

cumprimento 

dos 
programas); 

. Ritmo de 

trabalho 
imposto pelos 

alunos e 

intercalado 
com apoio 

psicológico. 

. Pelo nível de 

envolvimento 
e participação 

dos alunos. 

. Quanto mais ao 

encontro dos 
anseios dos 

reclusos mais 

próximos do 
sucesso; 

… 

. Fundamental 
que estes 

entendam a 

importância do 
que aprendem 

para a sua 

reinserção na 
sociedade. 

 

. Recurso a um 

diálogo 

individualizado; 
 

. Demonstração de 

uma atitude de 
compreensão pela 

sua situação de 

reclusão. 

. Procedimentos 
de avaliação 

constantes; 

 
. (Sempre que 

necessário) 

mudança de 
estratégias para 

se atingirem os 

objetivos 
delineados. 

. Baixos níveis 

de literacia do 

adulto (recluso); 
… 

. Compreensão 

de que este 
transporta 

consigo saberes 

experienciais 
importantes, que 

permitem 

potenciar um 
processo de 

aprendizagem 

coletiva. 

 

Na análise ao Quadro 5, somos confrontados com indicadores relativos à construção de 

um saber profissional docente específico fruto das características do contexto de trabalho (no 

seguimento da apreciação efetuada à última subcategoria constante do quadro anterior – Quadro 

4) e do tipo de oferta educativa em causa. Desta forma, quanto às diferenças e semelhanças do 

ensino na escola do EP e do exterior, constatamos como os docentes A, C e D, dada a 
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inexistência de manuais se referem à necessidade de elaboração de materiais próprios para as 

suas aulas (prática que não se considera uma característica, somente, da EnP, mas da EA onde 

quer que esta se efetive, designadamente, e no caso em apreço, de cursos EFA). 

Por seu turno, atribui a PROF. B particular enfoque, no seu trabalho de preparação e 

realização das atividades letivas, à faixa etária e público-alvo, enquanto o PROF. E remete a 

sua resposta para uma menor formalidade do ensino na prisão, desobrigado do cumprimento 

de programas curriculares nacionais (uma vez mais se refere, não ser este apanágio da EnP, mas 

o modelo de organização e funcionamento de cursos EFA, sustentado em ‘Temas de Vida’ 

integradores das aprendizagens e sobre os quais incide a respetiva construção curricular). 

Mais menciona este docente (PROF. E) decorrerem as suas aulas ao ritmo de 

aprendizagem dos formandos (dado os vários problemas que atravessam por via de uma 

situação de reclusão), dispensando, sempre que se justifique, o tempo necessário para prestação 

de apoio moral, muitas das vezes, tão ou mais importante na EnP que a lecionação dos próprios 

conteúdos. Declara, a propósito, “Muitas das vezes, para o aluno, é tão importante uma 

conversa, como uma aula preparada, com a finalidade de causar bem-estar psicológico a ele, 

tendo como causas desse mau estar o próprio processo judicial, problemas familiares, bem 

como, as regras, a que estão sujeitos, no dia a dia.” (PROF. E, cf. anexo 12, resposta n.º 6). 

Destarte, igual posicionamento havíamos já testemunhado na investigação conduzida por Leite 

(1989), quando os docentes, que nesta participaram, manifestaram que tais (aulas) deveriam: 

“Atender mais aos interesses dos alunos e menos aos programas” (p. 314). 

No que concernem os indicadores de uma aula bem conseguida, quase todos são 

unânimes em considerar o envolvimento e o interesse na participação nas atividades, 

ressalvando, ainda, a PROF. A o seu normal decurso sem a noção do tempo decorrido; a 

destreza na realização das tarefas (PROF. C); e a satisfação pelos resultados alcançados (PROF. 

D). Quanto aos fatores de sucesso de uma aula salientaram os PROFs A, D e E a importância 

da motivação dos formandos para um maior envolvimento nas atividades, através de reforço 

positivo, por um lado, e o apoio psicológico, por outro (PROF. A), [algo já referido na 

subcategoria “Diferenças / similitudes do trabalho docente nas escolas (EP e exterior)” pelo 

PROF. E]; a promoção de um bom relacionamento com estes (PROF. D); e o ir ao encontro dos 

seus anseios e necessidades (PROF. E), sendo que uma das características essenciais a um tal 

desiderato é o envolvimento dos próprios formandos nas decisões a tomar em contexto escolar. 

A este respeito, e pese embora não se considerarem todos igualmente preparados para 

uma cabal assunção de responsabilidades, remete-nos no seu trabalho Paup (1995), para o facto 
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da melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem se ficar a dever a um efetivo 

envolvimento, por parte destes, no processo, sublinhando, para o efeito, 

 

Students are involved in making the rules and activities in our classroom, they supply commentary on 

how these affect the inmates, and they participate in communicating these to new students. They are more 

invested in the school and its programs and we have a better program overall, due to their participation in 

decision making. (p. 48) 

 

Ainda sobre este aspeto, salientou a PROF. B o debate de temáticas variadas e a 

oportunidade de todos darem a sua opinião, enquanto o PROF. C incidiu a sua análise na 

importância da ação docente, nomeadamente na sua capacidade de elaboração de propostas de 

trabalho claras e concisas, de modo a potenciar os resultados da formação – “são sempre 

propostos exercícios para eles fazerem e quando vejo que os resolvem sem grandes 

dificuldades, aí tenho a perceção que eles entenderam bem os assuntos abordados.” (PROF. C, 

cf. anexo 10, resposta n.º 7). 

Por seu turno, a escassez e a obsolescência dos recursos materiais existentes no EP 

foram os exemplos sublinhados pelos PROFs A, C e D como condicionantes ao sucesso, 

enquanto a falta de motivação apontada pela PROF. B (característica já destacada pelo seu 

oposto) e a importância a que acresce a incompreensão, por parte dos reclusos-formandos, de 

uma aula, em particular, e da EnP para a sua reinserção social, de um modo geral, são o destaque 

do insucesso de ambas. Observa, a propósito, esta docente “(…) proporciono, muitas vezes, o 

debate sobre vários temas. Portanto, dou a oportunidade a todos, mesmo os mais fracos, de 

puderem dar a sua opinião.” (PROF. B, cf. anexo 9, resposta n.º 8). 

No que tange o posicionamento do professor face a situações imprevistas, na sua 

totalidade, alinharam pelo mesmo tom, nomeadamente no enfrentamento das mesmas no local 

e no imediato, recorrendo, sobretudo, ao diálogo em ordem à sua resolução. Realce-se que, à 

exceção da PROF. B, todos os restantes se referiram a (possíveis) situações de conflito na sala 

de aula (entre reclusos ou entre estes e o professor), aduzindo, ainda, os PROFs C e D que, pese 

embora não se ter registado qualquer uma destas até ao momento, caso tais se verifiquem, ou 

se resolvem na própria sala de aula pelo professor, ou colocam-se os técnicos de reeducação ao 

corrente (PROF. C) ou, ainda, se necessário for, o(s) guarda(s) de serviço (PROF. D). 

Relativamente à sua autoavaliação e, uma vez mais, com exceção para a PROF. B, pese 

embora reconhecendo a sua importância, todos os restantes mencionaram efetuar tal 

procedimento com regularidade, nomeadamente dos efeitos das suas práticas na aprendizagem 
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dos formandos e refletindo sobre as mesmas, visando o seu melhoramento. Sobre esta matéria 

chama-nos Vieira (2008) a atenção para a sua relevância, sobretudo na escola da prisão: 

 

(…) reflexão constante sobre suas práticas e sobre as atitudes e necessidades dos alunos. A figura do 

professor reflexivo destaca-se (…) pelas particularidades do grupo de alunos e sempre pela necessidade 

de gerenciar situações inusitadas. Ao término das aulas sempre têm algum fato que os faz parar e repensar 

a maneira de agir. Essa reflexão os faz estar mais bem preparados para o desenvolvimento de seu trabalho 

no dia-a-dia da cadeia. (p. 86.pdf) 

 

Quanto à última subcategoria apresentada neste quadro “Dificuldades em torno da EnP 

e processos de superação”, destacaram os docentes B, C e D que as principais dificuldades em 

torno da EnP se prendem com a falta de equipamentos ou com as limitações técnicas dos 

existentes (uma característica já antes enunciada). Por sua vez, dirigiu a PROF. A as suas 

preocupações para a falta de compromisso com o processo de ensino (associado a uma condição 

de reclusão) e o PROF. E para os reduzidos níveis de literacia evidenciados. 

Por fim, destacaram os PROFs A, B, C, e D, como procedimentos de superação das 

dificuldades, o recurso a diferentes materiais didáticos (livros, posters, cartazes), (PROF. A); 

computador pessoal portátil (PROF. B); equipamentos tradicionais (retroprojetor e acetatos), 

(PROF. C); solicitação a instituições da cidade para a cedência (para a Escola do EP) de 

computadores usados mais funcionais que os existentes nesta (PROF. D). Refere, a propósito, 

este docente:395 

 

Como é fácil compreender, é complicado trabalhar com máquinas que quase não se «arrastam», que 

bloqueiam com frequência, que têm uma capacidade de memória extremamente reduzida, face às 

necessidades atuais, que têm processadores de textos desatualizados, enfim que apresentam todo um 

conjunto de dificuldades que complicam, imenso, o nosso trabalho na sala de aula e o dos formandos 

também. (PROF. D, anexo 11, resposta n.º 11) 

 

Ainda num outro sentido, destacou o PROF. E os adquiridos experienciais do recluso 

como componentes essenciais para «dar a volta» a uma situação deficitária de competências 

escolares, colocando estas ao serviço do grupo, tal como propiciadoras de uma aprendizagem 

coletiva, em redor das quais se inclui, de igual modo, o professor. 

 

(…) a minha longa experiência de 25 anos na Educação de Adultos obriga-me a ter muita paciência para 

podermos cativar aqueles que gostam de aprender e trocar experiências entre todos. O adulto pode ser 

analfabeto de raiz, mas tem uma sabedoria e uma experiência de vida muito grande, onde se ensina e 

aprende ao mesmo tempo.” (cf. anexo 12, resposta n.º 11). 

 

                                                           
395 Sobre a problemática do parque informático obsoleto ao serviço do ensino nos EPs (cf. Dias, 2008). 
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d) Bloco Temático V – Necessidades de formação em ordem a um desenvolvimento 

profissional equilibrado 

 

– Quadro 6 – 

Tipos de formação para o professor de EnP 

Subcategorias 

 

 

Docentes 

Formação específica necessária 

para a EnP 
Formação específica recebida Interesse em formação a receber 

PROF. A 

. Formação sobre o modo de 
organização e funcionamento dos 

EPs; 

 
 

. Formação na área da Psicologia 

Criminal. 

. Ação de formação intitulada 

Comportamentos Desviantes, 

Ensino em Meio Prisional - 
Continuidade e Dados 

Psicossociológicos da População 

e Pedagogia Diferenciada, 

proporcionada pela DGSP, em 

Lisboa, em 1999; 

. Autoformação organizada 
conjuntamente com os restantes 

elementos da equipa pedagógica 

do EP de Bragança (cf. Ciclos de 
Conferências 2008, 2009, 2010 e 

7º ENPLEP/2011). 

. Formação em áreas que promovam a 
motivação dos reclusos-formandos 

para a Escola; 

 
 

. Formação no âmbito da 

Psicopedagogia Clínica.  

PROF. B 

. Formação sobre o meio 
envolvente da cadeia e sobre os 

direitos e deveres dos reclusos. 

. Nenhuma. 
. Formação na área da Psicologia 

Criminal. 

PROF. C 

. Formação na área da Psicologia 

(relações interpessoais); 
. Na área da Matemática ligada 

para a vida prática (dando sentido 

e significado às noções 
matemáticas que se ensinam nos 

cursos EFA). 

. Autoformação organizada 

conjuntamente com os restantes 

elementos da Equipa Pedagógica 
do EP de Bragança (cf. Ciclos de 

Conferências 2008, 2009, 2010 e 

7º ENPLEP/2011). 

. Formação mais direcionada para a 

área de competências-chave dos 

cursos EFA (Matemática para a Vida). 

PROF. D 

. Formação prévia aos futuros 
professores de EnP 

desmistificando os horrores do 

mundo prisional (sobretudo do 
seu público escolar, bem mais 

consciente dos benefícios do 

ensino, comparativamente com a 
maior parte dos alunos no 

exterior). 

. Autoformação organizada 
conjuntamente com os restantes 

elementos da Equipa Pedagógica 

do EP de Bragança (cf. Ciclo de 
Conferências de 2010 e 7º 

ENPLEP/2011). 

. Disponibilidade total, pese embora, 

no momento, não considerar a 

formação neste campo a mais 
premente para a sua área de docência. 

PROF. E 

. Formação na área social, pois 

esta deve ter como finalidade 
primacial a reinserção social do 

recluso. 

. Formação patrocinada pela 
DGSP durante a década de 90 

(coincidindo a mesma com o 

início da atividade deste docente 
no EP de Bragança). 

. Disponibilidade total para toda e 

qualquer formação neste campo, 
sendo que a preferência recai em 

formação na área social. 

 

 

A temática da (falta de) formação específica para os docentes em meio prisional 

mereceu devido destaque no Quadro 6. Sobre esta questão considera Wright (2005) que a 

prática de ensino feita em contexto, quando não antecipada e adequadamente preparada, não 

somente se pode tornar em algo perigoso, frustrante, confuso, como, acima de tudo, 

problemático para o crescimento profissional de um professor, ainda para mais quando muitos 

destes, tal como vimos no Quadro 4, se tornaram professores de EnP, não por escolha própria, 

mas por ‘imposição de horário’. Com efeito, e citando Eggleston (1991), Geraci (2002) e 

Wright (2002), refere-nos, este autor, que “Most prison teachers did not intend to teach in 
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prison. They started teaching in prison ‘casually’, by accident, rather than as part of a 

sequenced, mediated, pre-service stage in a professional development program” (p. 19). 

Por conseguinte, e no concernente à nossa análise ao presente quadro, verifica-se uma 

clara unanimidade nas repostas dos docentes relativamente às necessidades de formação 

dirigidas ao território prisional, não divergindo, em muito, as suas áreas de intervenção. Assim, 

começaram por referir as PROFs A e B a imprescindibilidade de maior (in)formação sobre o 

contexto e público carcerário;396 a necessidade de intervenção em áreas como a Matemática 

adaptada às demandas do quotidiano (PROF. C); de maior (in)formação a futuros docentes, que 

sirva para desmistificar um cenário de risco e de perigo, tal como é percecionada a prisão 

(PROF. D); de formação na área social, tendo em conta o fim último a que se destina a EnP, ou 

seja, a reinserção dos reclusos na sociedade (PROF. E). 

De igual modo, também a área da Psicologia é considerada nas necessidades dos 

docentes C e A, aduzindo a PROF. A a sua particularidade no campo criminal. Atendendo às 

especificidades do contexto e público-alvo, e em ordem a um melhor apetrechamento do 

profissional, refere esta docente ser “extremamente importante que um docente, que vá lecionar 

para um estabelecimento prisional, receba formação relacionada com a orgânica e 

funcionamento da instituição, com as regras e deveres dos reclusos” (PROF. A, cf. anexo 8, 

resposta n.º 12). 

No atinente à formação adequada, mencionam quatro destes docentes terem já recebido 

tal (PROFs A, C, D e E), tendo esta sido disponibilizada a dois destes, por parte da DGSP, na 

década de [19]90, nomeadamente aos que contabilizam maior antiguidade de serviço no campo 

da EnP (PROFs A e E), para além de todos terem, não somente organizado, como participado 

em formação nesta área (Ciclos de Conferências 2008, 2009, 2010 e 7º ENPLEP/2011),397 com 

exceção para o PROF. D que, somente, participou no III Ciclo de Conferências (2010) e 7º 

ENPLEP (2011), (visto ter iniciado funções letivas, no EP de Bragança, a partir do ano letivo 

de 2009/10). 

Refira-se, por fim, o facto da PROF. B, não ter recebido qualquer formação específica, 

em virtude de, apenas, ter iniciado funções no EP no ano letivo de 2011/12 e de, até ao momento 

de realização desta entrevista (outubro de 2012), não ter sido promovida formação nesta área. 

                                                           
396 Algo a que uma formação mais centrada na abordagem aos respeitantes normativos legais poderá servir como solução, nomeadamente 
Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (cf. Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro) e Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais (cf. Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de abril), que regulamenta o CEP, concretizando os princípios fundamentais 

neste definidos. 
397 Refira-se que, no caso do PROF. E, pese embora não o ter mencionado, participou, de igual modo, na organização de todos os ciclos de 

conferências promovidos no EP (2008, 2009 e 2010), bem como no 7º ENPLEP (2011). 
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Quanto à formação que os docentes demonstraram interesse em receber, ressalta-se que 

dois deles identificaram as respetivas áreas de docência como alvos prioritários, nomeadamente 

PROF. C (na área de MV) e PROF. D (na área de TIC). Por seu turno, manifestaram os restantes 

as suas preferências: pela área social (PROF. E), Psicologia Criminal (PROF. B) e formação 

em programas de motivação para o ensino e Psicopedagogia Clínica (PROF. A). 

 

e) Bloco Temático VI – Reflexão sobre a entrevista 

 

– Quadro 7 – 

Aferição do impacto pessoal/profissional da entrevista nos elementos da Equipa Pedagógica 

Subcategorias 

 

 

Docentes 

Reflexão sobre a entrevista e sobre o trabalho em 

EnP 
Considerações/sugestões 

PROF. A 

. Sempre gratificante falar sobre educação nas prisões; 

 
. ‘Recordar é viver’, principalmente quando um tal 

trabalho propicia momentos inesquecíveis. 

. Estudos do género são sempre importantes, no 
intuito de melhor se conhecer e compreender a 

EnP, tal como dirigida a uma população, grosso 

modo, caracterizada pelos seus baixos níveis de 
literacia. 

PROF. B 
. Entrevista curta, contendo questões claras e concisas 

sobre uma temática interessante. 
------ 

PROF. C 

. Proporcionar momentos de reflexão sobre o trabalho 
docente nas prisões; 

. Que a mesma tenha reflexos em termos de formação 

necessária a receber, bem como na disponibilização 
de mais recursos para a escola do EP. 

------ 

PROF. D 

. Pela possibilidade de maior abertura à comunidade 

através da partilha do trabalho em EnP, contribuindo 
para a desmistificação do estereótipo prisional, 

nomeadamente o atinente à sua população. 

------ 

PROF. E 

. Pela oportunidade de, ao se falar sobre esta temática, 

se revisitarem bons momentos de trabalho, quer com 
os alunos, quer com as comunidades em que estes se 

inserem. 

. Contribuir para esta investigação pelo prazer 

em partilhar vivências e experiências em 
educação de adultos, sobretudo em contexto 

prisional. 

 

No que ao quadro sétimo concerne, declararam os docentes o quão gratificante é 

conversarem sobre o seu trabalho (PROFs A, B, C, D e E), desmistificando um ideário 

socialmente construído sobre o contexto e público prisionais, não condizente com a realidade 

vivida (PROF. D), tendo em conta que, e segundo as palavras deste professor, “ao partilhar o 

nosso trabalho com outros, estamos a abrir-nos à comunidade e a contribuir para o seu 

progresso. Neste caso em concreto, refiro-me a um julgamento mais fundamentado, que esta 

possa fazer, e que possa servir para uma melhor compreensão da comunidade reclusa.” (cf. 

anexo 11, resposta n.º 15). 

Momentos inesquecíveis são, assim, proporcionados ao se falar sobre a temática da EnP 

(PROFs A e E), o que serve, sobretudo, um propósito de reflexão sobre uma tal atividade e 

necessidades de formação, para além de um alerta às entidades competentes para a colocação 
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de mais recursos materiais à sua disposição (PROF. C). Que sirva, de igual modo, a atual 

investigação para melhor dar a conhecer, e compreender, a educação nas prisões à comunidade 

científica, pela voz dos seus intervenientes no terreno – registo com que terminaram as suas 

intervenções os PROFs A e E. 

 

3. Terceira etapa – observação participante 

  

Será objetivo da presente pesquisa nesta fase, por via da nossa participação em reuniões 

da Equipa Pedagógica, aferir do modo como este grupo de professores lecionando na prisão, 

procura ultrapassar uma perceção social, tal como classistamente construída do seu trabalho e 

da instituição escolar, nesta representada, perscrutando outros componentes da ação educativa, 

por via da sua incorporação num «coletivo de aprendizagem» (Shulman e Shulman, 2004), 

ampliando e/ou reconfigurando sentidos e significados das suas conceções e práticas de ensino.  

Na verdade, somos a considerar que um tal posicionamento face ao exercício da função 

docente neste contexto, pode, mais facilmente, potenciar momentos de reflexão e debate, 

quando mediados por um elemento do mesmo grupo, nomeadamente pela possibilidade de 

relacionamento e de interação que com estes vai mantendo, podendo a sua intervenção 

contribuir para que tais compartilhem saberes únicos, de que são portadores, acrescendo de 

significado o recurso a uma «comunidade de prática», tendo em comum uma preocupação ou 

uma paixão por algo que fazem e que juntos aprendem como fazer melhor (Brown e Duguid, 

1998; Wenger e Snyder, 2000; Antonello e Ruas, 2005; Wenger, 2006; Rauner, 2007; Al Azali, 

2010; Alghatas, 2010; Megat Khalid, 2013; Andreasen, 2014a, 2014b). 

Por conseguinte, fruto do presente enquadramento, promove-se a consecução de um tal 

desiderato na passagem por diferentes momentos de reflexividade, contribuindo para que 

conceções sobre a ação docente se tornem, cada vez mais, aprimoradas por via da sua interação 

com o outro, situativamente e num plano coletivo, simultaneamente favorecedoras de um 

desenvolvimento individual. 

Recebendo, em troca, contributos dos restantes elementos, em virtude de uma partilha 

comum de experiências e de saberes, a aprendizagem neste intercâmbio de ‘construção 

conjunta’ surge como potenciadora de processos identitários de (re)construção pessoal e 

profissional, sobretudo quando se trata de um contexto tão específico ao desempenho da sua 

atividade, como o prisional. Com efeito, resulta, assim, reforçada uma conceção de análise e de 
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discussão, sobre os mais diversos componentes da prática docente e das inúmeras 

potencialidades à sua apreensão, por via da junção destes profissionais em reuniões de grupo. 

Tal como referido anteriormente, preocupar-se-á a nossa empiria em confrontar as 

respostas dos professores, fornecidas nas entrevistas individuais, com as suas participações em 

encontros coletivos, através da observação a efetuar sobre processos de interação (debate, 

reflexão, diálogo, troca de experiências, saberes, etc.), porquanto será nossa intenção 

aprofundar conceções sobre as temáticas em debate, convictos de que, recorrendo a este 

procedimento, seremos capazes de ampliar o nosso conhecimento sobre as suas crenças, 

atitudes e sentimentos, visto favorecer um tal contexto uma maior variedade de pontos de vista, 

de opiniões, de perceções e de manifestações emocionais, com um alcance bem mais reduzido, 

se, porventura, tivéssemos enveredado por, somente, uma estratégia de entrevistas 

individualizadas. 

Não descurando a importância de um trabalho prévio e continuado de ‘análise 

documental’, a nos servir como fonte de dados de relevo e como sustentáculo na orientação da 

presente investigação, realçamos, contudo, a complementaridade de demais técnicas de 

pesquisa, a que, pela sua relevância, recorremos também [‘entrevistas (individuais)’ e 

‘observação participante’ de reuniões da Equipa Pedagógica], porquanto, na segunda, tivemos 

um contacto direto a um nível ‘intro’ e, na terceira, assistiremos à sua emancipação, sob a forma 

de um ‘grupo’. 

Na verdade, através da observação temos um acesso privilegiado à interação entre os 

participantes; à sua linguagem-tipo (incorporando aspetos da cultura e dialeto prisionais);398 às 

práticas docentes em contexto carcerário; à sua visão sobre o ensino neste meio; às suas 

experiências vividas; aos significados, sentidos e valores que atribuem a determinados assuntos 

e ao modo como o fazem em conjunto; aos saberes construídos; finalmente, à compreensão de 

como as pessoas avaliam a sua experiência e a uma espécie de apreensão do ‘subentendido’, 

que, normalmente, se movimenta entre as práticas e os discursos destes profissionais. 

De facto, a importância da produção de discursos, através de procedimentos de análise, 

de debate e de reflexão sobre o quotidiano docente numa prisão, exponenciados pela 

participação e dinâmica de grupo, contribui para que cada professor certifique, adicione ou, 

porventura, altere as suas conceções iniciais. Com efeito, e influenciado por um trabalho em 

                                                           
398 Sobre vocabulário prisional, constituído por palavras e expressões, cujos significados são específicos da realidade carcerária, ver, entre 

outros: Siebiger, Maria (2007). “O léxico no dialeto carcerário”. In ‘XI Congresso Nacional de Lingüística e Filologia, 2007, Rio de Janeiro’. 

Anais do XI Congresso Nacional de Lingüística e Filologia. Rio de Janeiro: CiFEFiL/UERJ, 2007, pp. 109-116; Resende, Selmo (2013). 
“Narrativas de presos condenados: um vocabulário da prisão”. In Revista Eletrônica de Educação, 1(7), mai. 2013. São Carlos, SP: UFSCar, 

pp. 361-368. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br>. 

http://www.reveduc.ufscar.br/
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equipa, por via da sua participação e construção social numa ‘comunidade de prática e de 

aprendizagem’, adquire o solilóquio docente, uma dimensão pessoal acrescida, ainda que 

mantendo traços da sua singularidade, suficientemente transformadora de um «Eu uno», em um 

«Eu coletivo». 

Posto isto, somos a referir que, oficialmente, e por intermédio das funções, que 

assumimos, de mediador de um curso EFA (EFA-B2), assunto a que aludimos já, bem como 

embasados na análise efetuada no capítulo terceiro às características fundamentais de uma 

«comunidade de prática», nomeadamente domínio (1), comunidade (2) e prática (3), tal como 

propostas por Wenger (2006), consideramos poder uma tal figura contribuir decisivamente para 

a sua composição, por via de um conglomerar, diante de si, de restantes membros de uma 

mesma instituição. 

No caso em apreço, e tal como veremos, distinguem-se os elementos da nossa Equipa 

Pedagógica, com interesse em um domínio comum (1), fomentando-se, para o efeito, a análise 

a situações/problemas do seu quotidiano (prisional), assumindo estes um claro compromisso de 

engajamento, uns para com os outros, mormente em momentos de debate e reflexão de 

abordagens metodológicas, de práticas docentes, de recursos educativos, grosso modo, de 

conceções sobre o ensino em meio prisional, em ordem a uma mais efetiva compreensão e 

melhoria do seu trabalho. 

De igual modo, a possibilidade de pertença a uma comunidade (2) de professores, 

lecionando numa prisão, permite que estes, possuindo algo em comum, reforcem o seu 

compromisso de participação em atividades e/ou discussões em grupo no âmbito do seu 

trabalho, por via da partilha de experiências, saberes, ideias, reflexões, técnicas, artefactos, 

modelos, vocabulário, rotinas, sensibilidades, enfim, aprendendo uns com os outros em modo 

de colaboração ativa. 

Por fim, o interesse em desenvolver uma prática (3) identificativa fruto de uma ação 

conjunta com seus pares, congregando os elementos anteriores (sobre um mesmo domínio, a 

aprendizagem fomentada em comunidade), traduz uma característica singular do envolvimento 

destes docentes em um grupo distinto (o seu trabalho em um contexto idiossincrático, tal como 

o prisional, largamente contribui para um seu caráter diferenciador), claramente associado ao 

compartilhamento de práticas individuais, as quais, por seu turno, conglomeradas em torno do 

caráter específico da EnP, em nossa opinião, concorrem para a construção de uma identidade 

profissional própria. 
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Partindo de tais premissas, concebemos a Equipa Pedagógica participante nesta 

investigação, como uma «comunidade de prática», considerando, para o efeito, e tal como 

secundados em Teixeira Filho (2002), citado por Gouvêa, Paranhos e Motta (2008), que, não 

somente o mediador, como demais membros desta, deverão adotar uma visão alargada sobre o 

seu modo de organização e funcionamento, favorecendo processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Ademais, e contribuindo, in casu, para a consecução dos objetivos das instituições 

envolvidas na EnP (estabelecimento prisional e escola associada), assumindo a Equipa 

Pedagógica igualmente como seus, os interesses de ambas nesta matéria, bem como a sua quota-

parte de responsabilidade pelos (in)êxitos, deverá a mediação, interposta por um seu membro, 

fomentar um clima de diálogo, de confiança e de respeito mútuos, assente em processos e 

critérios de comunicação, com particular destaque para a fluência, espontaneidade e 

cordialidade, de forma a que, sem «deixar ninguém de fora», possa conduzir a uma participação 

e cooperação constantes, e, mais competentemente, promover espaços de formação e de 

desenvolvimento profissional de todos estes elementos. 

Por entre os papéis atribuídos aos participantes de uma «comunidade de prática», 

consideram Gouvêa, Paranhos e Motta (2008), citando Neves (2001), que, para além do, 

comummente designado de ‘membro’, o de mediador (igualmente referenciado por moderador) 

reúne em si, porventura, o de maior importância. Por conseguinte, conhecedor do modo e do 

momento através do qual fomentar o debate por entre os seus elementos, de modo a motivar 

processos de interação e de colaboração entre estes, mantendo o ritmo de participação no seu 

interior, deve o mediador agregar como perfil de base, “não só o domínio sobre os temas e 

conhecimento do ambiente em que a comunidade vai interagir, mas também habilidades 

interpessoais e de negociação.” (p. 52, Tabela 2).399 

Por outro lado, aquando da discussão encetada ao ‘papel do investigador’, matéria que 

analisámos já, não retornando, por isso, a um tal debate (cf. capítulo anterior), alguns autores, 

referindo-se à questão do continuum de observação (Bogdan e Biklen, 1994; Gall, Gall e Borg, 

2003; Gomes, 2004), observam que este se vai intensificando ou diminuindo consoante o nível 

de participação deste elemento, nomeadamente pelo grau de confiança estabelecido com os 

participantes (pese embora sem nunca perder de vista os objetivos da investigação), ao ponto 

de, segundo Gall, Gall e Borg (2003), se manifestar um tal posicionamento por entre dois polos 

                                                           
399 De demais papéis e funções adstritas aos elementos de uma CoP, cf. Gouvêa, Paranhos e Motta (2008: 52, Tabela 2). 
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distintos de um trabalho de natureza qualitativa, a saber: “complete observer” (i) e “complete 

participant” (ii), (p. 268). Atentemos, pois, na sua caracterização: 

 

i. Como complete observer – assume o investigador uma postura de afastamento do fenómeno 

que se encontra a estudar; 

ii. No papel de complete participant – o investigador é já um elemento constituinte do fenómeno 

que se encontra a estudar ou, no decurso da sua investigação, acaba por se tornar num. 

 

Pelo exposto, e como referido já, assume a presente investigação como principal 

finalidade compreender conceções, significados e sentidos do trabalho dos professores num 

contexto singular ao seu desenvolvimento, elegendo como seus protagonistas os membros da 

Equipa Pedagógica no EP de Bragança, partindo, para o efeito, de uma perspetiva que, 

objetivamos, perpasse o campo das suas áreas disciplinares e que, por via da análise do seu 

trabalho, contribua para a apreensão de um coletivo comum de adquiridos experienciais, de 

saberes e de aprendizagens em um ambiente de colegialidade profissional. 

Por isso mesmo, assumimos um papel de ‘observador-participante’, mais precisamente 

de «complete participant», visto a nossa pertença a esta equipa de docentes acompanhar o 

horizonte temporal do estudo conduzido no terreno, antecedendo mesmo, a nossa presença no 

território prisional, alguns elementos do presente grupo de investigação. Ao nos considerarmos 

«um membro constituinte do fenómeno que nos encontramos a estudar», julgamos, ainda, 

concorrerem duas ordens de fatores para fundamentarmos as funções de mediação, por nós, 

desempenhadas: 

 

i. por um lado, e como referido já, por estarmos incumbidos do cumprimento de um cargo 

oficial, tal como atribuído pelo órgão de gestão da escola associada, nomeadamente de 

‘mediador ‘de um curso EFA (EFA-B2); 

ii. por outro, no âmbito da condução da nossa investigação, de inserção numa «comunidade de 

prática» (tal como consideramos a Equipa Pedagógica), no papel de ‘mediador’ das suas 

reuniões, as quais, com início em novembro de 2012, se prolongaram até final do ano letivo 

(junho de 2013). 

 

Investidos, por isso, num duplo papel de mediador, relativamente a estas, somos a 

informar que, de um planeamento inicial previsto para um total de três (3) reuniões, com um 
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espaçamento de três meses entre cada (dezembro 2012; março 2013; junho 2013), ou seja, uma 

por período letivo, incidindo tais em igual número de blocos temáticos inscritos na planificação, 

que nos serviu de fio de prumo para a realização das entrevistas na etapa anterior, tal como 

integrantes da questão de partida – [conceções sobre os contextos do exercício da atividade 

educativa (o escolar e o prisional) – inscrita no bloco temático III: “Conceções do professor 

sobre os contextos de ensino (escola e meio prisional)” - (dezembro 2012); competências a 

possuir pelo docente em meio carcerário – integrante do bloco temático IV: “Perfil de 

competências do professor em contexto prisional” - (março 2013); considerações sobre a 

formação contínua dirigida ao universo prisional – compreendida no bloco temático V: 

“Necessidades de formação em ordem a um desenvolvimento profissional equilibrado” - (junho 

2013)], para além de, ainda nesta última reunião (junho 2013), ser dedicado um momento de 

reflexão final à sua participação no presente trabalho (2ª parte desta reunião) –, fomos forçados, 

por via das circunstâncias, a incluir três (3) mais atinentes a uma situação nova com que viemos 

a confrontar-nos no início de novembro (2012). 

Tal situação prendeu-se, pois, com o elevado nível de absentismo registado pelos 

reclusos-formandos, sobretudo no curso EFA-B2, e que, como viríamos posteriormente, a 

constatar, redundaria em fenómenos de abandono escolar, contribuindo para que, somente, 1/3 

dos inscritos viesse a concluir o curso. Com efeito, ao destacarmos esta situação, por via do 

recurso à adjetivação (nova), não significa que tal fosse primária neste EP,400 um pouco à 

imagem do que sucede em demais instituições do género, sendo que disso demos já conta, 

através da bibliografia consultada, nomeadamente nacional (Leite, 1989; Dias, 2008; 

Nascimento, 2009) e estrangeira, como por exemplo, Brasil (Vieira, 2008; Laffin e Nakayama, 

2013), Inglaterra (Nahmad-Williams, 2011), EUA (Paup, 1995), entre outros. 

Por conseguinte, de uma previsão inicial de abordagem dos assuntos, de acordo com um 

primeiro agendamento, foi necessário proceder à sua alteração, por via da introdução no debate 

da presente problemática do absentismo. Passo a passo, fomos, desta forma, delineando o nosso 

                                                           
400 Desde a nossa presença nesta instituição (2007/08) nunca tal se tinha verificado, pelo menos de forma tão acentuada, por isso a reformulação 

do plano de investigação inicialmente previsto. Como mencionado anteriormente, no ano letivo de 2012/13, dois cursos EFA tiveram lugar no 
EP de Bragança, a saber: EFA-B1 e EFA-B2. Assim constatou-se que, no curso EFA-B1, dos quinze (15) formandos inicialmente inscritos, 

dois (2) foram certificados à totalidade das UCs; doze (12) certificados parcialmente; e um (1) desistiu do curso. Enquanto no curso EFA-B2, 

dos quinze (15) inicialmente inscritos, somente cinco (5) foram certificados à totalidade das UCs. Quanto aos dez (10) restantes, três (3) saíram 
em liberdade, dois (2) foram transferidos para outro EP e cinco (5) desistiram do curso. Não obstante, comparando estes dados com números 

divulgados pela DGRSP em igual período, nomeadamente no “8º Encontro de professores a lecionar em estabelecimentos prisionais”, 

organizado por professores do Agrupamento de Escolas de Leça da Palmeira/Santa Cruz do Bispo, Matosinhos (Leça da Palmeira, 08-10 de 
junho de 2013), constatou-se que a frequência de programas de formação, por parte da população reclusa, tem vindo a aumentar (entre 1991 e 

2010, o número de reclusos em cursos que visam a certificação escolar cresceu 2,6 vezes), (Branco, 2013). Todavia, e apesar de se registar 

uma evolução satisfatória deste indicador, verifica-se ainda uma elevada taxa de abandono escolar nos EPs nacionais. Com efeito, para cursos 
terminados em 2012 (contabilizando o total de inscrições de cursos nos anos de 2010, 2011 e 2012), a taxa de anulação da inscrição (pese 

embora evidenciando uma tendência de queda, desde o ano 2000), situa-se, ainda, num valor elevado, nomeadamente nos 50% (idem). 



Capítulo V Recolha de Dados, Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

 

478 

caminho, porquanto da situação com que nos vimos confrontados era, agora, necessário passar 

à ação, em ordem ao seu enfrentamento. Informalmente reunimos com os professores e 

acertámos uma primeira reunião para o mesmo mês (novembro de 2012), que visaria uma 

análise do problema e apresentação de soluções (1). Da sua efetivação, a esta seguir-se-ia uma 

outra (dezembro de 2012), visando aferir da implementação das mesmas (2). Por fim, uma 

última teve, ainda, lugar (fevereiro de 2013) para elaboração de uma proposta de resolução 

legal, concluindo-se este processo, com uma reflexão final (3). 

Destarte, a um grau de certeza relativamente ao número necessário de reuniões a realizar 

sobre esta problemática (inicialmente, e em conjunto com os restantes professores, tínhamos 

previsto um máximo de duas), somente chegámos um mês após (dezembro de 2012), aquando 

da realização da segunda reunião da Equipa Pedagógica, em que ficou estabelecido que seria, 

ainda, efetuada uma terceira, à qual seriam acrescidas as restantes (três) que, desde o início, nos 

propusemos levar a cabo (cf. reagendamento – Quadro 8).401 

Assim, de uma projeção inicial de três reuniões, passámos para o seu dobro (seis), a 

efetuar ao longo do ano (em vez de uma, passariam a duas por período letivo), com uma 

consequente reprogramação de datas (negociando tal procedimento com a disponibilidade dos 

docentes) e decorrendo estas em: novembro, 2012; dezembro, 2012; fevereiro, 2013;402 março, 

2013; abril, 2013; junho, 2013. 

Apresentamos, de seguida, um quadro (Quadro 8) através do qual, explicitamos como 

efetuamos a sua reorganização temático-cronológica:403 

 

 

 

 

 

 

                                                           
401 Refira-se que além destas, mais reuniões da Equipa Pedagógica foram realizadas ao longo do ano letivo (2012/13). De caráter oficial, não 

podendo, por isso, fazer parte do nosso trabalho, porquanto nestas são identificados os nossos professores, bem como os reclusos-formandos, 
o que inviabilizou, logo à partida, a sua inclusão no mesmo, são tratados assuntos do foro técnico-pedagógico, entre os quais a presente temática 

do absentismo. Através de tais (reuniões) o órgão de gestão da escola associada ia tomando conhecimento dos assuntos tratados, 

designadamente por via das atas, que lhe eram entregues, para ratificação. 
402 De todas, a reunião de fevereiro (2013) teria menor duração (aprox. 20 min.), uma vez que a esta se seguiu uma (reunião) oficialmente 

convocada de modo a, entre outros assuntos, se proceder à resolução final do problema (absentismo). 
403 Relativamente à problemática do ‘absentismo’ a sua inclusão neste quadro (Quadro 8), estende-se ao nível das subcategorias, tal como 
elencadas na nossa análise, tendo em conta que, somente, uma apresentação dividida em três partes, ou seja, ‘Absentismo escolar na prisão 

Parte I, Parte II e Parte III’, poderia originar algumas dúvidas, em termos da sua compreensão pelo leitor. Relativamente às demais, tendo estas 

sido já escalpelizadas, ao longo da análise anteriormente efetuada (aquando das entrevistas individuais), não as incluímos no presente quadro, 
porquanto voltarão a surgir adiante indicadas na sua composição categorial (o mesmo se aplicando para o momento de reflexão final dos 

docentes participantes neste estudo). 
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– Quadro 8 – 

Reuniões da Equipa Pedagógica (ano letivo 2012/13) 

TEMÁTICAS A DEBATER 

REALIZAÇÃO 

DAS REUNIÕES 

[AGENDAMENTO 

INICIAL] 

REAGENDAMENTO 

[REALIZAÇÃO DAS 

REUNIÕES] 

. Absentismo escolar na prisão (Parte I) – análise e discussão do 

problema; apresentação de soluções. 

 

1ª Reunião 
Novembro 

2012 

. Absentismo escolar na prisão (Parte II) – avaliação das soluções 

implementadas (processos; resultados; finalidades em termos da 

aprendizagem dos professores em contexto prisional; efeitos no 
quadro de um desenvolvimento pessoal e profissional). 

2ª Reunião 
Dezembro 

2012 

. Absentismo escolar na prisão (Parte III) – proposta de resolução da 

situação pela via legal; reflexão final (sobre esta problemática). 
3ª Reunião 

Fevereiro 

2013 

. Conceções do professor sobre os contextos de ensino (escola e meio 
prisional). 

1ª Reunião 
Dezembro 

2012 
4ª Reunião 

Março 
2013 

. Perfil de competências do professor em contexto prisional. 2ª Reunião 
Março 

2013 
5ª Reunião 

Abril 

2013 

. (1ª Parte) Necessidades de formação em ordem a um 
desenvolvimento profissional equilibrado. 

. (2ª Parte) Contributo(s) da presente pesquisa para o desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor em contexto prisional. 

3ª Reunião 
Junho 

2013 
6ª Reunião 

Junho 

2013 

 

Regressando à explanação inicial. Nesta etapa do percurso (mediação das reuniões da 

Equipa Pedagógica), objetivar-se-á que os docentes desenvolvam ou reformulem o que 

inicialmente referiram, aquando das entrevistas individuais, pois sobre os mesmos assuntos 

serão novamente questionados, só que, desta feita, em grupo. Ocupando uma nova fase na nossa 

investigação, voltaremos, assim, a servir-nos da mesma planificação (cf. anexo 6), como diretriz 

à organização das reuniões da Equipa Pedagógica, nomeadamente das três temáticas ancoradas 

na questão de partida a este trabalho, tal como lhes fizemos já referência, como mote para a 4ª, 

5ª e primeira parte da 6ª reunião (respetivamente, março, abril e junho de 2013). 

Mais se acresce que, quanto à segunda parte da 6ª reunião, será intenção deste estudo, 

tal como aquando da auscultação individual dos docentes, em que estes efetuaram uma reflexão 

sobre a participação na entrevista (cf. Bloco Temático VI – anexo 6), que procedam a uma nova 

reflexão, desta feita, sobre a sua participação no conjunto da investigação (onde se inclui a 

entrevista), tendo por base os pressupostos seguintes: de como esta contribuiu para um melhor 

conhecimento da pessoa e do profissional de EnP; como permitiu um aperfeiçoamento do seu 

trabalho por via de uma atitude de entreajuda, de colaboração, de reflexão individual e em 

grupo, no seio de uma Equipa Pedagógica; e como potenciou uma tomada de consciência da 

especificidade da EnP no campo da profissão docente, de modo a melhor aferirem da 

possibilidade de um saber profissional docente específico, por si construído, em contexto 

prisional. 

Ressalvam-se, no entanto, as três primeiras reuniões (1ª, 2ª e 3ª), para as quais não 

possuímos igual base de comparação. Para estas iremos escorar-nos nas suas temáticas, sem um 
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plano prévio de perguntas, contudo, assentes num conjunto de tópicos concernentes às mesmas, 

tal como vimos anteriormente [análise e discussão do problema; apresentação de soluções (1ª 

Reunião); avaliação das soluções implementadas (2ª Reunião); proposta de resolução da 

situação pela via legal; reflexão final (sobre esta problemática), (3ª Reunião)],404 estratégica e 

paulatinamente transformando estes em questões que nos conduzirão pelos seus limites, 

aproximando-nos, por esta via, de um “modelo de entrevista-padrão” (Patton, 1990, citado por 

Tuckman, 2000) ou, no original, «general interview guide approach» (Gall, Gall e Borg, 2003, 

igualmente citando Patton, 2001), que nos permitirá ir acompanhando a evolução dos 

tópicos/assuntos tratados, em ordem à resolução da situação-problema elencada. 

Todavia, e independentemente das dificuldades surgidas nesta fase da pesquisa, 

elegeremos uma tal estratégia a ser seguida nas reuniões seguintes, sabendo, de antemão, que, 

para estas (4ª, 5ª e 6ª), o caminho a trilhar será bem mais facilitado, pois a existência de uma 

planificação prévia (cf. anexo 6) permitir-nos-á um tipo de gestão mais facilitada da sua 

mediação, nomeadamente das questões a colocar (atentar na sua análise na subsecção seguinte). 

Na sua totalidade, estas reuniões terão lugar na escola associada com a duração aprox. 

de 1h cada (à exceção da 3ª, como assinalado já). O seu início, tal como referido, dar-se-á logo 

em novembro de 2012, servindo as três primeiras (novembro, 2012; dezembro, 2012; fevereiro, 

2013) para incidir o foco da nossa pesquisa sobre a problemática do absentismo. De igual modo, 

e tal como efetuado com as entrevistas individuais, as reuniões da Equipa Pedagógica serão 

objeto de registo áudio, pelo nosso computador portátil, e a transcrição das suas gravações 

efetuada de imediato à realização das mesmas. De seguida, e, uma vez mais, enviadas por e-

mail a cada um dos professores, de modo a cumprir com o processo de negociação de 

significados, tendo estes liberdade, caso assim o entendam, para acrescentar, alterar, remover 

alguns dos seus registos, bem como melhor clarificar algumas palavras, expressões, ideias, etc. 

Para a apreensão destes encontros uma vez mais se recorrerá à análise do conteúdo, 

percorrendo as etapas em que se constitui o seu ‘conjunto de técnicas’ (Bardin, 1995), 

nomeadamente iniciando o nosso trabalho por uma primeira fase de «pré-análise», onde 

consideraremos a audição das reuniões, a leitura da sua transcrição e a clarificação de alguns 

dos seus registos junto dos professores participantes, seguindo-se, então, a sua leitura 

«flutuante», objetivando, de um modo geral, apreender o discurso de cada docente (facilitando 

impressões e orientações) e, em particular, perscrutar por frases e/ou parágrafos, palavras e/ou 

                                                           
404 Novamente somos a referir que este foi um processo conduzido passo a passo, sendo que, somente após finda uma reunião, e consoante os 
assuntos debatidos e/ou a debater, era marcada uma seguinte e assim sucessivamente até uma 3ª e última (reunião), tal como veremos pela 

análise, que a estas efetuaremos, na subsecção seguinte. 
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termos (que nos remeterão para uma categoria predeterminada já, ou a determinar pelo 

referencial teórico), de modo a, mais facilmente, compormos o corpus da análise a efetuar. 

Sendo nossa intenção, nesta etapa do percurso, e no seio da Equipa Pedagógica, 

confrontar conceções, sentidos e significados, grosso modo, atribuídos à ação docente em 

contexto prisional, com a etapa anterior em que as mesmas foram produzidas individualmente, 

prosseguiremos rumo a uma segunda fase («exploração do material»), através da qual, e num 

processo de depuração da análise, inscreveremos (sub)categorias, in casu, atinentes à temática 

do absentismo (1ª, 2ª e 3ª reuniões), sendo que, para a sua consecução, uma vez mais 

recorreremos a Vala (1990), o qual, por sua vez, secundado em Ghiglione e Matalon (1980), 

nos assegura que um procedimento de categorização pode ser, também, definido a posteriori 

“sem que qualquer pressuposto teórico oriente a sua elaboração” (p. 113), tendo em conta que 

“são as técnicas de análise de conteúdo utilizadas que são auto-geradoras dos resultados.” 

(idem). 

Por estamos certos que, embasados numa tal estratégia, melhor compreenderemos as 

intervenções dos participantes neste campo, previamente consultaremos bibliografia vária sobre 

esta matéria, de modo a mais competentemente prepararmos e conduzirmos as reuniões, 

servindo-nos esta de precioso auxiliar, a uma fase seguinte de «tratamento dos resultados, de 

inferência e de interpretação» das participações dos docentes. 

Continuando numa etapa de «exploração do material», para as restantes reuniões (4ª, 5ª 

e primeira parte da 6ª), sabendo de antemão que as respetivas categorias se encontravam 

definidas a priori, nomeadamente desde uma fase inicial do nosso trabalho (aquando da 

formulação da sua questão de partida) e com um segundo momento da sexta reunião da Equipa 

Pedagógica dedicado a uma «reflexão final dos docentes sobre a investigação desenvolvida e 

respetiva participação na mesma», serão as declarações produzidas pelos docentes objeto de 

codificação e (sub)categorização (ver a seguir). 

Novamente somos a referir a importância da revisitação da literatura, a que, uma vez 

mais, procederemos, tendo em conta o aprofundamento necessário das temáticas em estudo e o 

confronto, nesta etapa da investigação, com as respostas fornecidas pelos docentes em momento 

anterior das entrevistas. Destarte, no seguimento da sua prestação individual será nosso objetivo 

aferirmos do que efetivamente se altera, do que se aprofunda, do que se reafirma, do que de 

diferente se produz, colaborativamente e em conjunto, cumprindo com o propósito desta última 

etapa da pesquisa. 
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Por fim, e já numa fase de «tratamento dos resultados, de inferência e de interpretação» 

será, ainda, efetuada uma seriação das respostas dos professores, por via de um procedimento 

exaustivo de organização e condensação dos dados destas extraídos, tendo em conta a sua prévia 

inscrição em indicadores mais específicos (subcategorias). 

Seguindo um mesmo modus operandi e embasados numa anterior categorização da 

informação coletada, a que, de forma objetiva e sistemática, submeteremos os registos dos 

professores, por via da sua interpretação inferencial, a estes iremos, paulatinamente, associando 

sentidos e significados, nomeadamente às representações e conceções que atribuem ao seu 

trabalho, num exercício de apreensão da praxis docente em contexto prisional, na sua forma 

mais natural e distintiva, sem descurar, na subjetividade da nossa apreensão, o seu 

enquadramento no respetivo referencial teórico, com o qual confrontaremos os objetivos e 

resultados alcançados pela investigação. 

Refira-se, por fim, que, ao nível da sua organização temática, estas serão alvo da 

seguinte composição categorial: 

 

a) 1ª Reunião da Equipa Pedagógica (05.11.2012) 

Categoria – Absentismo escolar na prisão (Parte I) 

Subcategorias – (1) análise e discussão do problema; (2) apresentação de soluções. 

 

b) 2ª Reunião da Equipa Pedagógica (10.12.2012) 

Categoria – Absentismo escolar na prisão (Parte II) 

Subcategoria – avaliação das soluções implementadas: (1) processos; (2) resultados; (3) 

finalidades em termos da aprendizagem dos professores em contexto prisional; 

(4) efeitos, no quadro de um desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

c) 3ª Reunião da Equipa Pedagógica (04.02.2013) 

Categoria – Absentismo escolar na prisão (Parte III) 

Subcategoria – (1) proposta de resolução da situação pela via legal; (2) reflexão final (sobre 

esta problemática). 

 

d) 4ª Reunião da Equipa Pedagógica (12.03.2013) 

Categoria – Ensino na Escola vs Ensino na Prisão 
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Subcategorias – (1) motivos para lecionar numa prisão; (2) explicitação dos significados de 

lecionar num EP; (3) semelhanças e diferenças entre os contextos de ensino 

regular e prisional. 

 

e) 5ª Reunião da Equipa Pedagógica (30.04.2013) 

Categoria – Elementos de caracterização das práticas do professor de EnP 

Subcategorias – (1) diferenças/similitudes do trabalho docente nas escolas (EP e exterior); 

(2) indicador(es) de uma aula bem conseguida; (3) fatores que concorrem para 

o (in)sucesso de uma aula; (4) posicionamento(s) do professor face a situações 

imprevistas; (5) procedimentos de autoavaliação; (6) dificuldades em torno da 

EnP e processos de superação. 

 

f) 6ª Reunião da Equipa Pedagógica (24.06.2013) 

(1ª Parte) 

    Categoria – Tipos de formação para o professor de EnP 

Subcategorias – (1) formação específica necessária para a EnP; (2) formação específica 

recebida; (3) interesse em formação a receber. 

(2ª Parte) 

   Categoria – Contributo(s) da presente pesquisa para o desenvolvimento pessoal e profissional 

do professor em contexto prisional 

   Subcategoria – (4) reflexão final sobre a participação no trabalho de pesquisa. 

 

3.1. Apresentação e discussão dos resultados das reuniões da Equipa Pedagógica 

 

Tal como nas etapas anteriores, em que privilegiámos como recursos metodológicos à 

nossa investigação a ‘análise documental’, numa primeira fase e a ‘entrevista (individual)’, 

numa etapa seguinte, somos agora a enveredar por um outro, a ‘observação participante’, que 

estamos certos melhor se enquadrará nos objetivos propostos para o presente trabalho. 

Assim, assentará a nossa estratégia na apresentação, discussão e interpretação dos 

resultados das reuniões da Equipa Pedagógica, processo, através do qual, objetivaremos 

compreender os sentidos e significados das intervenções dos docentes, promovendo a sua 

confrontação com as afirmações produzidas, aquando das auscultações individuais (outubro de 

2012), procedimento apenas possível para as 4ª, 5ª e 6ª reuniões, não descurando a sempre 
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presente bibliografia-suporte, que nos embasará, não somente em momentos prévios de 

preparação e de enquadramento, como também numa análise posterior a efetuar ao conteúdo 

das participações destes. 

Mais referimos que não recorreremos nesta fase à apresentação de (sub)categorizações 

dos registos dos professores em quadros sinóticos (tal como efetuado em fase anterior), 

porquanto a extensão dos mesmos tornaria tal processo, senão inviável, seguramente de muito 

difícil compreensão por parte do leitor, quer pela quantidade e diversidade da informação 

produzida, quer pelo propósito de comparar a mesma com a etapa antecedente, para além da 

enorme complexidade que, no seu conjunto, colocaria a uma interpretação inferencial da nossa 

parte. Ou seja, se nós próprios teríamos dificuldade em colocar em prática uma tal estratégia, 

como poderia o leitor compreender o que realmente objetivávamos transmitir? – Assim sendo, 

e como recurso metodológico nesta fase, procederemos a um enquadramento prévio das 

reuniões, onde indicaremos as categorias e respetivas subcategorias de análise, nestas 

inscrevendo os registos concernentemente reunidos, tal como extraídos das participações dos 

docentes, avançando, depois, para a sua interpretação inferencial sob a forma de comentário, 

que, uma vez mais, e a exemplo da etapa anterior, elaboraremos.405 

Servir-nos-á, pois, uma estratégia de apresentação de uma apreciação no seguimento da 

análise às suas intervenções no final de cada etapa da reunião, para cumprimento de um dos 

objetivos que, nesta fase da pesquisa, se prende com o confronto das perceções e conceções 

docentes sobre matérias propostas para discussão, intentando aferir de corroborações ou 

alterações de sentido e significado da sua participação em grupo, relativamente a uma prévia 

auscultação individual realizada em fase anterior, simultaneamente aquilatando de momentos 

de debate, de partilha de experiências e de construção de saberes em conjunto, no quadro de um 

trabalho reflexivo entrepares, em modo de colaboração numa ‘comunidade de aprendizagem e 

de prática’, tal como acreditamos ser o caso da unidade de análise da nossa investigação, a 

Equipa Pedagógica. 

A um tal desiderato cumprirão o seu papel as 4ª, 5ª e 6ª reuniões, sendo nesta última (6ª 

reunião), para além de uma reflexão final dos docentes sobre a sua participação no presente 

estudo, efetuada uma conclusão-resumo ao cumprimento dos objetivos e modelo de pesquisa 

preconizado. Quanto às restantes (1ª, 2ª e 3ª reuniões), dada a inexistência do elemento de 

comparação, concentraremos o enfoque da nossa análise numa apreciação crítica e sequencial 

a efetuar por entre as intervenções dos professores. 

                                                           
405 Podendo tal (comentário), em uma ou outra situação, não se justificar, tornando-se redundante com a análise antes efetuada (como veremos). 
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a) 1ª Reunião da Equipa Pedagógica (05.11.2012) 

 

- Absentismo escolar na prisão (Parte I) -406 

 

Antes de nos lançarmos na presente análise, somos a referir que, a problemática do 

absentismo escolar na prisão ocupará as atenções dos docentes por duas reuniões mais. Tal 

como mencionado anteriormente, a sua abordagem obrigou a uma reformulação do 

planeamento temático-cronológico inicialmente previsto (cf. Quadro 8), para além de um 

«acertar de agulhas» com os restantes membros da Equipa Pedagógica, no que ao seu debate e 

reescalonamento temporal respeitava (impondo mais encontros, bem como uma aferição da sua 

disponibilidade pessoal e profissional). 

Acertada esta etapa do percurso, refira-se que o seu enquadramento preparatório exigiu, 

da nossa parte, esforço suplementar, pois a necessidade de investigarmos uma tal temática 

impôs-nos nova incursão pela literatura sobre matéria carcerária, parte desta já por nós 

revisitada, nomeadamente a um aprofundamento do conhecimento sobre a questão do 

absentismo, sobretudo o resultante em posterior abandono da escola na prisão, mas também de 

bibliografia atinente à sua incidência em programas de educação e formação de adultos no 

exterior. 

 

Subcategoria 1 – Análise e discussão do problema 

 

Começamos, assim, por nos dirigir a esta problemática levando em linha de conta, na 

nossa abordagem, a sua consequência mais nefasta, o abandono. Não sendo intenção do 

presente trabalho enveredar por uma infindável discussão à sua matriz conceptual, iniciamos a 

análise trazendo à colação um artigo redigido por Miguez (1979), intitulado “Absentismo: 

conceito, métodos de análise”,407 o qual, não obstante mais especificamente dirigido ao meio 

industrial e à existência de um tal fenómeno por entre a classe trabalhadora, pela sua acuidade, 

resolvemos incluí-lo nesta passagem. 

Desta forma, e citando Chadwick-Jones (1973), começa Miguez (1979) por dividir a 

problemática do absentismo por entre duas ordens de fatores: ausências inevitáveis (A); 

ausências evitáveis/voluntárias, i.e., que envolvem o exercício de uma opção por parte de quem 

                                                           
406 Anexo 13. 
407 Cf. Miguez, José (1979). “Absentismo: conceito, métodos de análise”. In Análise Psicológica, 3(2), abr. 1979, pp. 415-419. 
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se ausenta (B). Se quanto às primeiras (ausências de tipo A), se consideram justificáveis, por 

parte das respetivas organizações, desde que enquadradas na legislação laboral em vigor, vulgo 

‘código do trabalho’, nomeadamente por motivos de saúde, formação, nojo, greve, obrigações 

cívicas, etc.; já no que atinem as segundas (ausências de tipo B), a sua fundamentação não se 

afigura de fácil consecução, porquanto uma multiplicidade de fatores concorrem para a sua 

efetivação, refletindo estas “as posições tomadas em relação às de tipo A (por exclusão).” (p. 

415). Ademais, para a sua resolução as organizações, ignorando os verdadeiros motivos da 

ausência dos seus colaboradores,408 na maior parte das vezes, desconhecem “o que na realidade 

significam, o que impossibilita não só o diagnóstico da situação, como também uma efectiva 

intervenção a partir dele desenvolvida.” (p. 418). 

Destarte, e no que à educação concerne, sabendo, de antemão, que, a questão do 

absentismo escolar numa primeira instância, pode vir a refletir-se num problema bem mais 

grave, designadamente no próprio abandono, a um nível posterior, bem como de esta 

problemática não ser somente apanágio dos adultos nas prisões, mas também fora delas (Bessa, 

2010; Marrocos e Quintas, 2011, 2012; Guimarães e Barros, 2015), somos a referir que, em 

jeito de enquadramento ao campo educativo, de acordo com Marrocos e Quintas (2011), citando 

Benavente (1994), significa o termo ‘abandono’ que o aluno “deixa a escola sem concluir o 

grau de ensino frequentado por outras razões que não sejam a transferência de escola ou… a 

morte.” (p. 323). 

Procurando uma definição mais acurada, Azevedo (1991), citado por Coimbra e 

Fernandes (2013), propõe que se recorra a um conceito de saída mais alargado, não somente do 

sistema escolar, como do de formação “porque é mais abrangente e permite contextualizar e 

definir o que são e onde se situam os abandonos escolares.” (p. 331). 

Ainda, sobre esta matéria, e não obstante levarem em linha de conta a relevância da sua 

discussão a um nível socioinstitucional, criticam Marrocos e Quintas (2012) o modo como um 

tal fenómeno, mormente na área da educação de adultos, tem sido subvalorizado por parte da 

investigação educacional no nosso país, uma vez que, 

 

(…) habitualmente discutido por referências aos alunos que frequentam ensinos básicos e secundários, 

ainda é muito pouca a discussão, bem como a literatura disponível sobre este fenómeno em contextos 

educativos destinados a pessoas adultas. Porém, o que se depreende é que a sua caracterização torna-se 

cada vez mais evidente enquanto problema social e institucional, independentemente das propostas 

educativas. (n.p.) 

                                                           
408 Atente-se, a propósito, na crítica dirigida por Correia (2007) quando ao vocábulo «colaborador» se refere como “(…) um termo na moda e 

que algum patronato pretende (…) impor como uma nova designação para substituir o termo trabalhador.” (p. 572) 
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Mais ainda. Na sua dissertação de mestrado intitulada Combater a Desistência de 

Adultos nos cursos EFA escolar, nível secundário, apresentada à Universidade de Lisboa, em 

2010, relativa à problemática do abandono escolar de formandos de um curso EFA de nível 

secundário, de uma escola situada em Mafra, refere-nos a sua autora, Maria Bessa, ter 

constatado uma maior prevalência deste fenómeno em adultos mais jovens e com mais baixa 

escolaridade do que em adultos mais velhos. Igualmente de relevo no seu estudo a constatação 

de que, quanto maior a idade dos formandos, maior a tendência de participação nas atividades 

de formação. Sobre esta matéria, e citando Fernández (2006), chama-nos a autora a atenção 

para o facto de que o 

 

(…) que se está a produzir [é] o que alguns sociólogos denominam de «efeito Mateus».[409] Isto é, o que 

mais sabe mais deseja saber, mais procura saber e mais se lhe concede saber e o que menos sabe, quanto 

menos sabe, menos consciente é da sua necessidade de aprender, menos manifesta querer saber e menos 

ofertas tem para aprender. (p. 65) 

 

Por seu turno, no que à EnP atine, são consideradas ausências inevitáveis (Miguez, 

1979) dos reclusos-formandos às aulas e, como tal, objeto de justificação, reuniões com 

advogados (acompanhamento da situação penal); reuniões com a direção, elementos do corpo 

da guarda prisional, ou com os técnicos de reeducação do EP; visitas de familiares e/ou amigos; 

motivos de saúde (idas ao hospital e/ou serviços clínicos prestados na prisão); idas a tribunal; 

‘saídas precárias’ (curta ou longa duração); entre outras. 

Por outro lado, consideram-se ausências evitáveis/voluntárias (idem), todas aquelas 

que, pese embora a sua singularidade de ocorrência num EP (e que, em última instância, 

poderão conduzir ao abandono de programas de educação/formação, por parte dos reclusos), 

não são consideradas como justificadas, aplicando-se, para o efeito, o regime legal de faltas em 

vigor para os cursos EFA, bem como FMCs (Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, art.º n.º 

22.º).410 

Do seu conjunto referem-se situações várias, tais como: dificuldades relacionadas com 

o encarceramento e respetivo tratamento prisional, envolvendo, nomeadamente, a própria 

instituição e seus atores (direção, técnicos de reeducação, guardas, corpo clínico, demais 

reclusos); situações familiares; problemas com as vítimas e/ou familiares destas; transferência 

                                                           
409 A este respeito, e secundados em Aníbal (2015), somos a constatar que ‘o efeito Mateus’, que em sociologia se pode traduzir por «vantagem 

acumulativa» é característico de um fenómeno que, na sua essência, concorre para que «os ricos se tornem mais ricos e os pobres mais pobres». 
Mais se refere advir este termo de um versículo do Evangelho segundo São Mateus, a saber: «Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em 

abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. (Mateus,25:29)», tendo sido utilizado, pela primeira vez, por Robert 

Merton, em 1968, na área de sociologia da ciência, “para descrever como, entre outras coisas, aos cientistas eminentes é-lhes dado mais crédito, 
pela comunidade científica, do que aos jovens investigadores” (p. 12, nota n.º 2). 
410 Voltaremos a esta questão mais adiante, aquando da 3ª Reunião da Equipa Pedagógica (04.02.2013). 
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de ala ou, até mesmo, de estabelecimento prisional; entre outras; tal como identificadas por 

vários autores, e das quais já aqui demos conta (Leite, 1989; Paup, 1995; Dias, 2008; Vieira, 

2008; Nascimento, 2009; Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

Por conseguinte, e regressando ao tema da nossa reunião, a 5 de novembro de 2012 

debruçaram-se os professores sobre as causas deste problema na escola do EP, de forma a se 

proporem estratégias de intervenção, que permitissem uma reversão da situação. 

Na função de mediação, começámos por dar conta dos índices de assiduidade dos 

formandos e a chamarmos a atenção para um valor (já considerável) ao nível do absentismo, 

registado por alguns destes, designadamente no curso EFA-B2. Convidando estes a uma 

reflexão aprofundada, sobretudo sobre as suas causas, de modo a que, em conjunto, se pudessem 

encontrar estratégias visando o seu enfrentamento, fomos orientando a sua análise e discussão 

sobre a presente problemática, através de questões que, paulatinamente, íamos colocando «em 

cima da mesa» (cf. anexo 13), começando, desta forma, por lançar o repto com uma pergunta 

inicial, “1. MEDIADOR: Por que será que a ausência dos formandos às sessões de formação 

está a acontecer, sobretudo, pouco tempo após o início do ano escolar?”. Para a mesma foram 

avançadas várias hipóteses, por parte dos docentes, nomeadamente: 

 

1.0.1. PROF. A: (…) Apesar de sabermos que ali não há grandes perspetivas e, também, que há algo ali 

que os motiva, por detrás, à não aderência às aulas – é o jogo de cartas, dominó e das damas [no bar dos 

reclusos]. Toda a gente sabe que é no que eles ocupam o tempo. 

(…) 

1.1.1. PROF. A: (…) São pessoas com comportamentos desviantes, são pessoas que se habituaram à 

rotinice, desculpem o termo, mas é mesmo rotinice da boa vida. O que eles querem? – Dinheiro para os 

vícios, para os cafezinhos, para os cigarros? – Que se a gente se fia neles, numa semana davam cabo do 

nosso ordenado e… não querem. Eles habituaram-se a ser, quase que, entre aspas, ‘parasitas’. 

1.1.2. PROF. E: E se a gente [professores] se começa a intrometer muito nestas coisas, ainda é pior. 

Quando eles se apercebem que os professores estão a contornar a situação, acabam por, portanto, estar 

contra os professores: “Você foi contra nós. Você foi dizer ao Diretor que nós jogávamos e que não íamos 

às aulas”. E por isso, em vez de os aproximarmos, ainda se distanciam mais. 

(…) 

1.1.4. PROF. E: Tem alguns que têm andado com julgamento [reclusos preventivos], o que lhes causa 

uma instabilidade muito grande. Não sabem quantos anos irão apanhar e andam com a cabeça à roda. 

Destes, só consigo ter lá um [na Escola] e mesmo assim, tenho de ter uma paciência de santo para lidar 

com ele. O que é compreensível. Eu ainda lhe digo: “Traz os outros!” – E ele responde: “Oh, quem os 

traz?”. 

 

 Quanto à temática em debate, testemunhamos, através de dois relatos que escolhemos 

de dois docentes participantes na reunião (PROFs A e E), que a falta de hábitos de trabalho e a 

desresponsabilização pelo compromisso assumido (frequência da escola na prisão), tal como 

aventados pela PROF. A, se encontram na génese do problema. Pese embora o tom crítico em 

que se dirige a docente, a sua análise não deixa de configurar uma certa visão determinística do 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

489 

indivíduo recluído, nomeadamente de alguém tipificado por uma série de «comportamentos 

desviantes» (Gonçalves, 1989, 2000; Tscharf, 2009) que podem comprometer, seriamente, o 

seu rumo presente-futuro. 

Por seu turno, avança o PROF. E com algumas indicações sobre o que pode condicionar 

tais atitudes que se refletem na sua ausência às aulas. O facto de vários reclusos-formandos 

serem ‘preventivos’ e, nomeadamente, de se encontrarem em situação de julgamento, poderá 

explicar a sua não apetência para a frequência da escola, pelo menos nesta etapa da sua vida 

prisional. Sobre esta problemática, relembramo-nos, a propósito, de Dias (2008) quando, 

corroborando, nos assevera que, não obstante a existência de várias justificações possíveis para 

o seu absentismo, “pode-se afirmar que a maioria das ausências se prende com o querer e 

decisão pessoal momentânea do indivíduo face à dinâmica da prisão.” (p. 120). 

De um modo geral, os docentes apontaram como causas, que estão na base do 

absentismo dos reclusos, um tipo de atitude displicente, no que concerne a obtenção de uma 

formação escolar acrescida, para além de alguma desorientação e desmotivação, em termos de 

cumprimento do seu programa de reeducação. Neste particular, e devidamente enquadrados no 

Plano Individual de Readaptação,411 que, grosso modo, visa a preparação para a liberdade, 

estabelecendo medidas e atividades adequadas ao tratamento prisional, bem como a sua duração 

e faseamento, nomeadamente nas áreas de ensino, formação, trabalho, saúde, atividades 

socioculturais e contactos com o exterior (cf. capítulo I), são estes sujeitos a uma avaliação da 

conduta e sentido de responsabilidade demonstrados no cumprimento das suas penas. 

Com efeito, aquando da solicitação de licenças de saída jurisdicionais ou administrativas 

(cf. art.º 76.º e ss da Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro), respetivamente junto do Tribunal de 

Execução de Penas ou da direção do EP (vulgo ‘saídas precárias’), bem como da concessão de 

liberdade condicional por parte do TEP, a (não) participação em programas de formação poderá 

ter influência decisiva na sua atribuição. 

 

Subcategoria 2 – Apresentação de soluções 

 

Após a análise e discussão desta situação, um outro aspeto, que mereceu a atenção destes 

professores, foi a necessidade de se avançar com uma estratégia de combate ao problema. À 

sua consecução, decidiram os docentes que, numa primeira fase, seria solicitado o agendamento 

de uma reunião com os técnicos de reeducação e um elemento responsável dos serviços de 

                                                           
411 Cf. Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro (art.º 21.º). 
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vigilância e segurança, no sentido de apelar a estes uma maior colaboração no acompanhamento 

a ser prestado aos reclusos-formandos, informando-os sobre o desenrolar dos cursos de 

educação e formação, nomeadamente dos preocupantes índices de assiduidade, registados por 

alguns deles, alertando-os para as consequências, em termos de aproveitamento e, de igual 

modo, solicitar a sua colaboração numa reunião subsequente a realizar com estes. Regista-se, a 

respeito, a proposta apresentada pelo PROF. E: 

 

2.0.7. PROF. E: Olhem, então deverão estar os Técnicos [de Reeducação] e um responsável dos guardas. 

E serem confrontados com a situação da Escola e se é, ou não, importante para o tal plano de 

acompanhamento do recluso [PIR]. E que ele sinta por parte dos técnicos e dos serviços de vigilância que 

é importante. Que ele vai ser avaliado para uma futura [saída] precária ou para uma futura liberdade 

condicional. Porque se assim não for, o recluso «está-se marimbando». Se aquilo não tem importância, 

então, é só pra quê? – Para ter o 4º ano, o 6º ano ou o 9º ano? – Agora, o que é preciso é ele saber que 

aquilo é importante para ele. Que é uma coisa que o vai marcar. 

 

Assim, ficou acordado que professores, técnicos e vigilância reunir-se-iam primeiro, 

para um ponto de situação, e, de seguida, todos estes com os reclusos-formandos (tal como veio 

a suceder), de forma a, em diálogo, aferirem dos motivos do seu absentismo, nomeadamente de 

possíveis situações-problema que os estivessem a afastar da frequência às atividades de ensino, 

simultaneamente aconselhando-os a não descurarem a sua parte formativa e, por conseguinte, 

a não colocar em causa o seu próprio processo de reinserção. 

Por fim, decidiram os docentes que, numa próxima reunião (dezembro de 2012), seria 

feita uma avaliação desta estratégia, tendo por base as soluções implementadas e os resultados 

atingidos. 

 

b) 2ª Reunião da Equipa Pedagógica (10.12.2012) 

 

- Absentismo escolar na prisão (Parte II) -412 

 

Tendo em conta a problemática do absentismo escolar dos reclusos-formandos e a 

análise sobre este efetuada, como plano de intervenção decidiram os professores solicitar uma 

reunião com os serviços de educação e ensino e serviços de vigilância e segurança do 

estabelecimento prisional, de forma a, em conjunto, se conseguir enfrentar esta situação e, no 

limite, evitar o abandono precoce, promovendo o seu retorno às atividades de educação e 

formação. Com efeito, assim se procedeu em conformidade, com a realização desta a ter lugar 

                                                           
412 Anexo 14. 
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na Escola do EP, em 26.11.2012, da qual se lavrou ata, que se anexou aos respetivos dossiês 

dos cursos (EFA-B1 e EFA-B2), sendo a descrição dos acontecimentos, aqui relatados, uma 

súmula do que ficou, então, registado.413 

Nesta reunião, estiveram presentes quatro dos seis professores que aqui lecionam (não 

tendo sido possível a sua totalidade, visto dois destes, nomeadamente PROFs C e D, se 

encontrarem, no mesmo período, em serviço letivo numa escola do agrupamento), um 

representante dos serviços de educação e ensino e um representante dos serviços de vigilância 

e segurança, os quais decidiram, num primeiro momento, reunir-se sem a presença dos reclusos-

formandos, para que fosse possível aos elementos desta instituição prisional obter um 

conhecimento mais aprofundado de toda a situação, de modo a poderem confrontar estes com 

a questão da assiduidade. 

A tais representantes, apresentaram os mediadores de ambos os cursos (nós, na 

qualidade de mediador do curso EFA-B2, e o PROF. E, como mediador do curso EFA-B1) 

secundados pelos restantes professores presentes, a problemática em causa, tendo caracterizado, 

individual e pormenorizadamente, o percurso escolar dos formandos, bem como, no decurso da 

mesma, respondido a várias questões/pedidos de informação. Assim, ao longo do processo, foi-

nos possível detetar uma certa preocupação, por parte destes elementos, motivada pelos 

elevados índices de ausência verificados. 

Finda esta etapa, chamaram-se os reclusos-formandos à escola. Surpreendidos por irem 

ouvindo o seu nome pelo sistema de som, iam perguntando, uns aos outros, qual o problema e 

porque eram chamados para ali. Ao entrarem ainda mais espantados ficavam, pois não 

contavam que à sua espera estivessem os professores, conjuntamente com elementos dos 

serviços de educação e ensino e serviços de segurança e vigilância. A todos foi pedido que se 

sentassem e que escutassem com atenção (a palavra ser-lhes-ia dada a seguir). Começou o 

representante dos serviços de segurança e vigilância por lhes informar qual o motivo por que 

haviam sido chamados. De imediato, perguntou-lhes o porquê da sua ausência às aulas, depois 

de terem assumido o compromisso da sua frequência, perante as instituições prisional e 

educativa, aquando da sua inscrição nos respetivos cursos. Algo não estava a correr conforme 

o acordado. O que se passava então? 

Neste ínterim, notámos que, durante o momento da sua inquirição, a um silêncio 

«ensurdecedor» inicial, provavelmente de estupefação perante a situação, seguiu-se um rol de 

                                                           
413 Por motivos de confidencialidade dos participantes nesta reunião, designadamente dos reclusos-formandos, bem como dos docentes, não se 
procederá à anexação da ata à presente tese. Ficará esta contida nos dossiês técnico-pedagógicos dos cursos EFA-B1 e EFA-B2, que tiveram 

lugar no EP de Bragança, no ano letivo de 2012/13 (em arquivo na escola associada). 
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justificações, através das quais foram sustentando as suas decisões. Um a um, foram explicando 

a falta de assiduidade às atividades de formação, que se devia, em grande parte, à enorme 

desmotivação pessoal, a que não era alheia a sua situação presente [consequência de processos 

judiciais em curso (no caso de reclusos preventivos); problemas familiares, que os traziam em 

constante sobressalto; o não vislumbrarem qualquer interesse, nos conteúdos lecionados para o 

seu dia a dia; pouca, ou nenhuma utilidade em adquirir uma formação escolar acrescida, para o 

seu futuro profissional; e dificuldades de relacionamento interpessoal, nomeadamente com 

alguns professores, sobretudo do curso EFA-B2]. Pelo exposto, haviam deixado de frequentar 

as aulas. 

Ouvidas as suas justificações, tanto os professores como os elementos dos serviços de 

educação e ensino e de segurança e vigilância alertaram-nos para as implicações resultantes da 

sua falta de assiduidade, nomeadamente em sede de concessão de medidas de flexibilização da 

pena (no caso dos reclusos-formandos condenados), como, naturalmente, para a sua 

reintegração social e no mercado de trabalho, asseverando-lhes que, tudo fariam para os 

auxiliar, através de um acompanhamento, ainda mais constante, a prestar ao longo do seu 

percurso formativo. 

Mais ainda, chamaram a atenção para a oportunidade de começarem a preparar a sua 

reinserção, a partir do interior do estabelecimento prisional e, neste contexto, para a 

possibilidade, que lhes era proporcionada pela Escola, na concretização de um tal desiderato, 

redobrando as solicitações para que reconsiderassem as suas posições e que retomassem a 

frequência das aulas. Por fim, sensibilizados por tais palavras de incentivo e de preocupação, 

comprometeram-se, os reclusos, a refletir sobre a sua posição inicial e a decidir, de acordo com 

o que considerassem ser melhor para si. 

Seria com base no presente cenário que se desenrolaria a 2ª Reunião da Equipa 

Pedagógica e, no seu decurso, analisada a estratégia delineada tendente à resolução desta 

situação-problema, nomeadamente a colaboração das entidades internas do EP em conjunto 

com os professores, no sentido de se conseguir voltar a congregar estes formandos, em torno 

de um objetivo de regresso à Escola. 

Com efeito, demos início ao presente encontro começando por convidar os docentes a 

uma reflexão em grupo, conduzindo-os através de um processo de questionamento, que 

objetivou, sobretudo, uma apreciação integral à estratégia implementada. Posteriormente, 

aquando da sua análise, seriam formulados quatro indicadores (subcategorias), (a seguir), de 

modo a nos permitir aquilatar sobre os processos da mesma (1); resultados alcançados (2); 
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finalidades em termos de aprendizagem dos professores em contexto prisional (3); e respetivos 

efeitos para um desenvolvimento pessoal e profissional (4). 

 

Subcategoria 1 – Dos seus processos 

 

No atinente à primeira subcategoria, pese embora os docentes saberem de antemão que, 

ao mínimo problema os reclusos-formandos «vingam-se na escola» – ou seja, fruto de quaisquer 

situações com guardas, demais reclusos, direção e/ou técnicos de reeducação do EP, problemas 

familiares, ‘saídas precárias’ ou liberdade condicional não concedidas, etc., deixam de 

frequentar esta instituição (Leite, 1989; Dias, 2008) –, consideraram a estratégia implementada 

não ter colhido os efeitos desejados, não somente porque a metodologia seguida deveria ter sido 

outra, i.e., o ‘processo de averiguações’ dever-se-ia ter centrado no indivíduo e não no coletivo 

(ver, a este respeito, Subcategoria 3), mas também, porque os docentes, na sua totalidade, não 

estiveram presentes (refira-se que os PROFs C e D, por motivos profissionais, não puderam 

participar na reunião). 

Pronunciaram-se, por isso, com algumas reservas sobre a existência de possíveis 

dificuldades de inter-relacionamento alegadamente existentes, entre estes e alguns professores, 

nomeadamente, e no caso em concreto, com os PROFs. C e D (precisamente os que estiveram 

ausentes). Por tal facto, e como sublinhado pelos PROFs A e E, as justificações apresentadas 

pelos formandos, nesta matéria, foram consideradas pouco convincentes.  

 

1.3.12. PROF. E: Será que se tivéssemos estado lá todos, eles também o teriam dito? É o que nos falta 

saber? 

1.3.13. PROF. A: Pois, isso, também, é verdade. 

1.3.14. PROF. E: Falta saber se na presença de todos nós, diriam o mesmo. 

 

Pese embora a dúvida latente, refletiram estes, mesmo assim, sobre algumas passagens 

do discurso dos reclusos e de algumas acusações proferidas relativamente aos (docentes) 

ausentes, tendo sido patente um espírito aberto de reflexão, de debate, de partilha, de 

colaboração e de entreajuda entre colegas, perante algumas dificuldades evidenciadas, 

nomeadamente sobre situações do quotidiano de sala de aula, bem como de práticas docentes. 

Atentemos, por isso, nas suas intervenções: 

 

1.3.1. PROF. A: Ora bem, há um aspeto que referem no teu caso (virando-se para o PROF. C) de seres 

muito …. Tu queres trabalhar e, sim senhora, eu compreendo, mas que não és muito maleável para …. 
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Tens que ser mais permissivo em certas coisas. Mas, permissivo atenção, no bom sentido. [Eles dizem] 

“Ah, porque ele força as situações. Ele tem de compreender que nós também temos os nossos problemas.” 

1.3.2. PROF. C: (Subitamente interrompe PROF. A) Por amor de Deus nós temos de trabalhar, não é? É 

para isso que ali estamos! 

1.3.3. PROF. E: É preciso trabalhar, mas, vamos lá a ver. Olha…  

1.3.4. PROF. A: (Interrompendo PROF. E) É preciso sabê-los levar e o modo como se levam. Porque tu 

sabes como é que eles são. Aliás, como todos nós sabemos. Ainda no outro dia, um recluso (refere o 

nome) contou este caso: “Olhe professora” (e é um que, por norma, está sempre muito atento, e é dos que 

vai assiduamente [às aulas]) “Tinham-me avisado que vinha aí o meu advogado” (e eu até nem digo nada, 

quando [a vigilância] falam no interfone calo-me. E digo-vos uma coisa. Eu, dificilmente, percebo o que 

dizem. A verdade, também, é esta. Mas, mesmo assim, tenho o cuidado de, quando falam no interfone, 

me calar para ver o que é. Porque, às vezes, chamam-nos e eles têm de ir. E eu disse-lhes isto.) E, então, 

disse ele: “Ah, a professora até faz isso mas há quem não o faça.” Pronto. Ele queixou-se no sentido de 

que, estava atento ao interfone, porque vinha o advogado e tinha que resolver o problema relacionado 

com a sua situação penal. E, então, continuou ele: “Eu cheguei a um certo ponto que o senhor professor 

chamou-me à atenção. Mas, olhe professora, foi por causa disto mesmo que lhe disse.” 

1.3.5. PROF. C: Oh, por amor de Deus. Mas ele não foi? – Ele foi, sabes. Ele foi lá baixo [ter com o 

advogado ao parlatório] quando foi chamado. 

(…) 

1.4.3. PROF. E: (Virando-se para PROF. D) Olha, em relação a ti, um disse que chegou, uma vez, à aula 

e que não fizeste caso dele. E isto, atenção são palavras textuais. Que eles foram postos no computador, 

muitos nem sequer o sabiam ligar, e não sei quê nem que mais... Ou seja, que havia um desinteresse total 

do professor: “Porque ele estava lá no seu computador a fazer o que estava a fazer e nós ali… à espera.” 

1.4.4. PROF. A: Atenção, porque também foi dito por outro [formando]: “Não é verdade!”, Ou seja, 

“Pode ter acontecido nessa aula mas nas outras não. Por isso, não é verdade! O professor está sempre 

disponível e sempre que a gente lhe pede ajuda ele vai.” 

1.4.5. PROF. E: É verdade, sim senhor. Isso, também, foi dito. 

1.4.6. PROF. A: Mas nós, também, estamos aqui para nos unirmos e não para nos recriminarmos. Nós 

estamos aqui para conversar, para dialogarmos, para nos ajudarmos uns aos outros e para melhorarmos o 

que houver para melhorar. Ninguém, sozinho, tem a receita mágica. Somente em conjunto, entre todos é 

que… 

1.4.7. PROF. D: Eu não sei, pá. Eu, também, não tenho outra coisa mais para onde me virar, a não ser 

dar-lhes um textozito e mandá-los fazer… 

1.4.8. PROF. E: Olha, se me permites, eles querem um apoio mais permanente. Em vez de ser o colega 

do lado, a dizer: “Justifica o texto aqui ou além. Aqui pões letra maior. Ali mais pequena. Aqui a negrito. 

Ali dás mais um espaço...”, se calhar é a presença do professor ali com eles. E é isso, que deixam 

transparecer, que é o que querem. 
 

Subcategoria 2 – Dos seus resultados 

 

Relativamente a este indicador referiram os docentes que, pese embora os esforços 

envidados por todos os participantes (elementos dos serviços de educação e ensino e de 

segurança e vigilância, bem como os professores), a mesma (reunião) se tinha revelado 

infrutífera, tendo em conta a não consecução do seu objetivo principal, que assentava no 

regresso dos formandos à Escola. A este nível, e ressalvando-se o PROF. E (tem a seu cargo 

todas as áreas de competências-chave do curso EFA-B1, com exceção de TIC, da 

responsabilidade do PROF. D), foram ambos perentórios em reconhecer o seu inêxito. 

 

2.0.1. PROF. B: Na minha disciplina não. 

2.0.2. PROF. A: Na minha também não.  
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2.0.3. PROF. C: Na minha não.  

2.0.4. PROF. D: Na minha também não creio que tenha havido grandes melhorias. 

 

Por outro lado, e tomando em linha de conta a maior discrepância verificada, em termos 

de absentismo, do curso EFA-B2, relativamente ao EFA-B1, foi nosso objetivo questionarmos 

os professores sobre os motivos de uma tal decorrência. Das justificações avançadas, refere a 

PROF. B (secundada pela PROF. A) um, quase, «regime de monodocência» a cargo do PROF. 

E, tendo este a possibilidade de um melhor conhecimento dos formandos e destes em relação a 

si, o que já não sucede no curso EFA-B2. Na verdade, sendo a variável ‘tempo’ passado com 

os reclusos, facto de capital importância numa prisão, mormente quando se trata de «ganhar a 

sua confiança» (Leite, 1989; Paup, 1995; Wright, 2005; Gabriel, 2007; Vieira, 2008; 

Nascimento, 2009; Nahmad-Williams, 2011), sublinhou o PROF. E (sem querer ser juiz em 

causa própria) que o maior índice de assiduidade registado às suas aulas tem, sobretudo, a ver 

 

2.5.10. PROF. E: (…) com a relação professor-formando. Este é o fator mais importante, principalmente 

numa cadeia. Não tenham dúvidas. E se nós não os cativarmos, se não formos de encontro às suas 

preocupações, se não andarmos com eles «ao colo», por assim dizer, não recebemos nada em troca. 

 

Uma outra justificação, avançada pelos formandos, para a sua ausência, prendeu-se com 

os conteúdos lecionados nas diversas áreas de competências-chave, considerando, alguns 

destes, de «demasiado básicos», no caso de MV, e de «algo desinteressantes», no caso de CE, 

facto que levou ambos docentes a refletirem sobre o real alcance dos assuntos abordados nas 

suas aulas, nomeadamente do grau de dificuldade dos conteúdos e das aprendizagens (não) 

concretizadas em MV (PROF. C) ou do interesse e da participação dos formandos na discussão 

de assuntos cuidadosamente escolhidos pela professora de CE para debate na sala de aula 

(PROF. B). Atentemos, pois, nas palavras destes dois docentes:  

 

2.3.1. PROF. C: Bem os formandos que referes, foram a uma ou a duas aulas. E isto aconteceu no 

princípio do ano. E no princípio não podíamos abordar conteúdos com um grau de dificuldade muito 

elevado. Por isso, acho estranho que, em tão pouco tempo, tenham chegado a essa ‘brilhante’ conclusão. 

Talvez, para esses, os conteúdos possam parecer «demasiado básicos». Tenho dúvidas. Enfim…, não sei 

se serão assim tão básicos, mas… tudo bem. Mas, também me recordo que, mesmo esses, não resolviam 

os exercícios, que lhes dava, assim tão facilmente. Demoravam algum tempo e, também, evidenciavam 

algumas lacunas, em termos de cálculo. 

(…) 

2.5.1. PROF. B: (…) Por exemplo, ainda hoje na aula, numa proposta de trabalho que lhes dei, esta 

relacionava-se com a temática da Higiene Segurança e Saúde no Trabalho. Olha um deles contou uma 

situação, relacionada com o seu trabalho na construção civil, designadamente de um colega de trabalho 

que caiu e magoou-se e que depois o Seguro não quis pagar. Outro relatou uma situação, de que passou 

nas linhas de comboio e foi atropelado. Enfim, todos eles acabaram por ter uma história a contar, 

relacionada com a sua experiência de vida 
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Subcategoria 3 – Das suas finalidades em termos de aprendizagem dos professores em contexto 

prisional 

 

A este respeito, uma vez mais consideraram que o facto de terem reunido os formandos 

em grupo retirou a alguns discernimento e, porventura, coragem de ir contra a posição assumida 

pelo coletivo, nomeadamente a ditada por alguns «líderes de opinião». Assim, por entre assumir 

a liberdade de escolha e viver o resto do tempo de cumprimento das suas penas com medo de 

represálias, esta somente poderia recair numa ‘opção de sobrevivência’.  

Destarte, dos ensinamentos a retirar desta experiência, constataram que, de uma próxima 

vez, o melhor a fazer seria a Equipa Pedagógica reunir com estes individualmente, de modo a 

se conseguirem outros resultados. Vejamos o que referem, a propósito, os PROFs A e E: 

 

3.0.3. PROF. E: Foi, talvez, uma má estratégia da nossa parte. Devíamos ter falado com um de cada vez. 

Provavelmente um ou outro ter-nos-ia dito, mesmo assim, que não, que não queria ir às aulas. Porque 

vocês viram, tão bem como eu, que, pelo menos, um deles (e refere o nome) andou ali no «vai-não-vai», 

enquanto de forma individual talvez o conseguíssemos ter «agarrado». Ou seja, houve ali qualquer coisa 

que, infelizmente, falhou. Mesmo assim, andei, ainda, nos dois, três dias seguintes de volta dele a ver se 

o conseguia demover, mas, como vocês sabem quando se toma uma posição, ainda pra mais em grupo, 

depois não se pode perder a face e dar o dito por não dito. Enfim, estamos numa cadeia… 

3.0.4. PROF. A: Olhem o … (e refere o nome do formando) logo disse que não. Outro o … (refere, 

também, o nome) assumindo uma posição de líder, ao dizer que não ia, que não precisava da Escola pra 

nada, acabou por influenciar negativamente os outros, alguns deles, ainda, indecisos. Esse, pra mim, foi 

determinante na decisão dos outros. 

 

Subcategoria 4 – Dos seus efeitos, no quadro de um desenvolvimento pessoal e profissional 

 

 Neste momento da reunião, destacaram os PROFs A e E a importância de que se reveste 

o relacionamento professor-formando, mormente em meio prisional, sobretudo da habilidade 

do docente em conseguir envolver este no processo de ensino e aprendizagem, como fator 

crucial para o êxito do mesmo. Contudo, cientes da impossibilidade de resolverem todas as 

situações advindas do contexto, claramente as suas funções ultrapassam a ação educativa a que 

são destinados em virtude da ‘imposição de horário’, assentando muito do sucesso do seu 

trabalho no EP na capacidade em prestarem auxílio aos reclusos, por via do aconselhamento 

para os seus problemas, em mostrarem a sua solidariedade para com a sua situação, de dizerem 

presente num local de ausências, tendo em conta que, abandonados por muitos, inclusive pelas 

suas próprias famílias, competirá ao professor, caso assim o entenda, preencher um tal espaço. 

Por conseguinte, do reconhecimento do insucesso da medida implementada, advém a 

construção de uma aprendizagem e de um saber próprios, que permitiu, a partir deste, e para 
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uma situação similar futura, a identificação de uma diferente opção a tomar. Na verdade, num 

jogo de estratégia sagaz, tal como constantemente adaptativa (não fosse este disputado no 

xadrez prisional), deve o docente, em função dos objetivos estabelecidos, desafiar-se «ir mais 

além», bem mais do que as suas funções ‘meramente’ letivas o convencionam. 

 

4.1.2. PROF. E: O envolvimento que colocamos em prática e o nosso relacionamento com o recluso é 

que fazem com que as coisas funcionem. É, portanto, ir de encontro aos seus problemas e tentar ajudar 

na sua resolução, sabendo, de antemão, que, também, muitas vezes não temos respostas para tudo. No 

entanto, estamos ali para apoiar. Estamos ali com eles, dizemos presente e não os abandonámos, porque, 

de certa forma, «abandonados» já eles estão. 

4.1.3. PROF. A: E mostrar a nossa própria solidariedade. A preocupação de estar do lado deles, de lhes 

dizer: “Não é assim. Não faças isso.” Dar-lhes conselhos. Porque muitos deles estão ali entregues à sua 

sorte. A família não quer saber deles. Entretanto, perderam os empregos e o que mais precisam, em 

determinados momentos, é de uma voz amiga que converse com eles, que os oiça, porque muitos sentem 

necessidade de desabafar, visto que não confiam em mais ninguém ali dentro. Por isso, é que eu digo que 

não podemos, somente, «vestir a pele» de professores, no sentido clássico do termo, que só estamos ali 

pra dar aulas… 

 

A um tal pressuposto, emergem a experiência profissional e o saber acumulado ao longo 

de anos de trabalho, nomeadamente em EA e EnP, como fundamentais ao enfrentamento de 

situações do dia a dia prisional, no caso do PROF. E a permitir-lhe agir no emaranhado prisional 

«prudentemente como a serpente», ou seja, saber dar primeiro (a sua confiança) para, no 

momento certo, poder cobrar (um compromisso dos reclusos). De acordo com as suas palavras: 

 

4.1.4. PROF. E: (…) Quando têm problemas e conversam com o professor sentem-se aliviados, porque 

confiam em nós. E isso é um capital que não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar. Apesar de tudo, 

não nos esqueçamos que estamos a lidar com seres humanos que nos merecem o máximo respeito e 

consideração. Os problemas deles não são com os professores, mas sim com a Justiça. Abrem-se 

connosco, porque confiam em nós e ao envolverem-se com o professor já não «fogem». Pois, quando 

chegar a altura de lhes pedirmos algo, neste caso que não deixem a Escola e que acabem os cursos, eles, 

também, não nos dirão que não. Por isso, é que referi a minha experiência na Educação de Adultos. Porque 

me habituei a ser mais do que um «simples» professor. E quando vim para o EP de Bragança esse capital 

de experiência, apesar de me situar num contexto completamente diferente, tem-me servido de grande 

utilidade (…) o saber acumulado ao longo de anos e anos em diferentes situações e com diferentes 

pessoas, tem-me sido extremamente útil nas minhas práticas diárias. Sem dúvida. 

 

c) 3ª Reunião da Equipa Pedagógica (04.02.2013) 

 

- Absentismo escolar na prisão (Parte III) -414 

 

Com uma duração de tempo menor que as antecedentes (aprox. 20 min.), bem como 

subsequentes, em virtude da ocorrência de uma reunião formal da Equipa Pedagógica, que se 

                                                           
414 Anexo 15. 
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realizaria imediatamente a seguir, para tratamento, entre outras, da questão do absentismo, 

relativamente a anteriores encontros, dividiu-se este em dois momentos, que podemos 

caracterizar de distintos na forma, mas complementares no seu conteúdo. 

De facto, e encontrando-se ambos relacionados com a problemática da assiduidade, 

constituiu-se o primeiro num momento, que denominamos de «procedimento burocrático», do 

qual não recolhemos as suas participações, pois este, basicamente, consistiu no preenchimento 

de propostas de exclusão dos formandos, dando, assim, cumprimento à legislação em vigor para 

os cursos EFA. Seguir-se-ia um segundo (momento), tal como resultante de uma prática de 

reflexão final, efetuada pelos professores, sobre a estratégia e procedimentos adotados na 

resolução desta situação. 

 

Subcategoria 1 – Proposta de resolução da situação pela via legal 

 

Com efeito, a primeira metade desta reunião serviu o propósito de se concluir um 

processo que, em termos formais, se encontrava, por si próprio, já concluído. Referimo-nos à 

questão do absentismo, que nos ocupou ao longo das duas (reuniões) anteriores, o qual, de 

acordo com os normativos legais, carecia, ainda, de resolução final, situação a que os docentes 

não deixaram de proceder em conformidade, visto que a tal estavam obrigados por lei, 

designadamente em relação aos formandos, que haviam ultrapassado o limite de faltas 

injustificadas, propondo a sua exclusão.415 

 

Subcategoria 2 – Reflexão final (sobre esta problemática) 

 

No momento seguinte procedeu-se a uma reflexão final sobre o assunto em debate, com 

os docentes a efetuarem uma aferição dos seus procedimentos, dos seus resultados, dos seus 

efeitos e do que daí resultou em termos de construção de um saber profissional, nomeadamente 

do que aprenderam e incorporaram para utilização em situações idênticas no futuro, 

procedendo, da nossa parte, ao registo das suas intervenções. Deste modo, compreendendo que 

a estratégia utilizada não tinha surtido os resultados pretendidos, muito provavelmente 

condicionada pela dinâmica e relações hierárquicas existentes entre reclusos numa prisão, 

                                                           
415 No cumprimento do estipulado na Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro (art.º 22.º, ponto n.º 2). A proposta de exclusão viria a constar 
em ata de reunião formal da Equipa Pedagógica do curso EFA-B2 de 04.02.2013 (que se realizaria imediatamente a seguir a esta reunião) e 

seria entregue ao órgão de gestão da escola associada para sua ratificação, tendo sido, posteriormente, arquivada no dossiê do curso. 
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foram unânimes em considerar que, para situações do género no futuro, a medida a tomar deverá 

ser distinta, manifestando, em jeito de síntese (in)conclusiva, que 

 

2.1.12. PROF. E: (…) Da próxima vez, chamamos um a um à Escola e falamos com eles, 

individualmente. Tenho quase a certeza que os resultados serão outros. Concordais? 

2.1.13. PROF. D: Sim. Julgo que é a melhor maneira. 

2.1.14. PROF. A: Porque não? Já agora, tenta-se. 

2.1.15. PROF. C: Ok. Concordo. 

2.1.16. PROF. B: Eu, também, acho que sim. Não custa nada tentar. 

 

d) 4ª Reunião da Equipa Pedagógica (12.03.2013) 

 

- Ensino na Escola vs Ensino na Prisão -416 

 

No atinente a esta quarta reunião, e no sentido de irmos, paulatinamente, aprofundando 

a presente investigação em matéria de aferição da existência de um «saber profissional docente 

específico construído por estes professores em contexto prisional», decidimos partir de algumas 

reflexões efetuadas, em anteriores encontros, bem como de afirmações produzidas, aquando 

das entrevistas concretizadas na etapa anterior, as quais, tal como objetivado inicialmente, nos 

propomos agora confrontar com as concebidas em grupo, num caminho que tencionamos 

continuar rumo a uma apreensão da (trans)formação de saberes e da sua relevância, em termos 

de configuração de um corpus docente, sobretudo aquele que exerce a sua profissão em 

ambiente carcerário, de forma a nos ser possível matizar, seguindo de perto Nóvoa (2009), “uma 

teoria da pessoalidade que se inscreve no interior de uma teoria da profissionalidade” (p. 22). 

Sobre esta matéria somos a referir que tal estratégia se consubstanciou num 

aprofundamento das temáticas inscritas no Bloco Temático III “Conceções do professor sobre 

o ensino na escola e o ensino em contexto prisional”.417 Como se recorda o leitor, foi nossa 

intenção dar seguimento a uma metodologia, que inicialmente consistiu numa série de 

auscultações individuais, realizadas a todos os participantes neste estudo, e que serviu uma 

finalidade, tal como então referido, de “Consolidar a aproximação à história pessoal e 

profissional dos professores, a fim de melhor compreender as suas conceções, a sua formação, 

a sua ação educativa, os seus desafios e dificuldades”.418 

                                                           
416 Anexo 16. 
417 Constante da Planificação… (anexo 6). 
418 Cf. “Objetivos Gerais” (idem). 
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Destarte, para este encontro, e seguintes, seria solicitado aos docentes que o fizessem 

uma vez mais, mas, desta vez, em conjunto. Com recurso a uma tal estratégia, objetivou-se a 

promoção de um espírito de colaboração, em termos de criação de momentos de aprendizagem 

e de construção de saberes entre pares, que permitisse, não somente, potenciar a atividade de 

um grupo profissional (Perrenoud, 1993; Zeichner, 1993; Ponte, 1994, 1998; Nóvoa, 1995, 

2009; Alonso, 1998; Estrela, 2001; Montero, 2001a, 2001b), mas, sobretudo, que, em conjunto 

com colegas de trabalho, lhes garantisse um sentido de maior pertença no seio de uma «zona 

de conforto», sendo esta, no caso em apreço, uma ‘comunidade de professores’ (Shulman e 

Shulman, 2004; Roldão, 2007b; Roldão e Ferro, 2015) a lecionar num estabelecimento 

prisional. 

Para o efeito, aqui recuperamos as palavras de Alves (2000) que, sobre esta temática, 

nos confidencia que, para que tal cooperação entre profissionais frutifique, “Uma das questões 

básicas é a da confiança no outro. Ver no outro alguém disponível para ouvir, partilhar, ajudar, 

construir colectivamente as respostas para os problemas.” (p. 57). Deste modo, rotinas de 

colaboração entre docentes não só são desejáveis ao estabelecimento de práticas de trabalho em 

conjunto, como são fundamentais para se lidar com situações várias que, somente um grupo de 

pessoas, unidas em torno de um mesmo objetivo, e através de um processo de partilha de saberes 

e de aprendizagens, se permitam ambicionar atingir (Lave, 1991; Wenger, 2006). 

Contudo, e no que a atividade docente em contexto prisional concerne, convém não 

esquecer que esta continua, ainda hoje, a ser percecionada pelos mais variados atores sociais e, 

sobretudo, pelos próprios colegas de profissão, como uma função algo «desconcertante», 

segundo a qual, os docentes que tomam em mãos um tal desafio serão aqueles que, porventura, 

se aventuram no desconhecido, algo que poderá encerrar em si riscos vários, tendo em conta o 

local, condições e população com que lidam no dia a dia (Paup, 1995; Wright, 2005; Leme, 

2007; Vieira, 2008). 

Assim, e no seguimento desta questão, trazemos à colação um artigo, da autoria de 

Sergio Silva (2009), publicado no sítio internet do Centro de Formação e Atualização dos 

Profissionais da Educação Básica/CEFAPRO, situado no município de Cáceres, Estado do 

Mato Grosso (Brasil), o qual, ao se debruçar sobre esta temática, considera como principal fator 

de sucesso educativo o posicionamento do professor como um profissional reflexivo, que, 

partindo dos limites e possibilidades do contexto, vai compondo toda uma prática a partir da 

ação, reconfigurando os seus saberes através de novas abordagens, metodologias, interações, 

num processo de (re)construção pessoal e profissional contínuo. 
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Com efeito, e tomando como local empírico do seu trabalho a Cadeia Pública de Cáceres 

(Mato Grosso – Brasil), discorre este autor sobre a problemática do ensino em ambiente 

prisional e da possibilidade de este servir como agente restaurador do indivíduo recluído em 

busca da sua reintegração na sociedade e de, por tal via, participar num processo ainda mais 

abrangente de ressocialização. Neste sentido, não deverão um rol de preconceitos e estereótipos 

do exercício da atividade docente em contexto prisional servir de pretexto a um seu 

menosprezo, por parte da restante classe profissional (maioritariamente por receio, fruto do 

desconhecimento), devendo o professor, que desempenhe tais funções, ter sempre presente o 

principal desígnio da educação, da qual é seu emissário (por vezes, seu destinatário também), 

independentemente do público e local em que esta se realize. Atentemos, por isso, nas suas 

palavras: 

 

O grande preconceito ainda circula entre a maioria dos profissionais da educação, quando o assunto é 

sistema prisional. (…) Conceitos de professores que não atuam no sistema prisional, dizem que a qualquer 

momento podem acontecer rebeliões, e o professor pode ser tomado como refém. Sim, concordo, pois 

estamos sujeitos não só ao sistema prisional como em qualquer outro lugar. 

Segundo a fala de um reeducando, em momentos onde se discute a questão da violência e o papel do 

professor: “Professor, aqui dentro o senhor está muito mais seguro do que lá fora”. Esta fala ilustra que a 

prática reflexiva é necessária para auxiliar o professor a reconhecer as implicações políticas e ideológicas 

de sua docência. 

Não podemos, portanto, ter dúvida quanto à abrangência de nossas capacidades frente à educação na 

formação do sujeito e de sua necessidade no contexto prisional. Falta-nos, contudo, consciência dos 

objetivos que devem ser assumidos nesta perspectiva, e deixar de lado as vaidades e preconceitos, 

principalmente o medo, bem como recolocar os interesses pessoais para que essa prática de ser educador 

se efetive, onde quer que ela seja exercida. (Silva, 2009)419 

 

Dando início à reunião propriamente dita, e tal como referido anteriormente, recorremos 

à planificação inicial, utilizada para as entrevistas individuais, nomeadamente ao seu Bloco 

Temático III, de modo a nos continuar a servir de orientação à condução deste encontro com os 

docentes. Destarte, e em continuidade com uma prática de análise ao conteúdo das suas 

intervenções, procedemos ao enquadramento das principais manifestações sobre esta matéria, 

nas subcategorias seguintes: motivos para lecionar numa prisão (1); explicitação dos 

significados de lecionar num EP (2); semelhanças e diferenças entre os contextos de ensino 

regular e prisional (3). 

Por conseguinte, e de acordo com o planeado, começámos por aferir dos ‘motivos para 

lecionar numa prisão’ (1), solicitando aos professores que, assumindo uma postura dialógica, 

                                                           
419 Cf. Silva, Sergio (2009). Ser educador no sistema prisional: uma prática reflexiva [online]. In Secretaria de Estado da Educação. Centro de 

Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) Website. Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso (Brasil). 
Disponível em: <http://www.cefaprocaceres.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=236:ser-educador-no-sistema-

prisional&catid=32:eja&Itemid=83> [acesso em: 1 mar. 2013]. 

http://www.cefaprocaceres.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=236:ser-educador-no-sistema-prisional&catid=32:eja&Itemid=83
http://www.cefaprocaceres.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=236:ser-educador-no-sistema-prisional&catid=32:eja&Itemid=83
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avançassem com uma explicação para o exercício da sua atividade neste contexto, sendo que, 

desta feita, seriam convidados a o fazerem entre si. 

Pretendeu-se nesta fase inicial da reunião, uma introspeção a nível pessoal e profissional 

a efetuar entre os docentes participantes neste estudo que, acreditávamos, melhor facilitasse a 

configuração de um tal «arquétipo», nomeadamente pela possibilidade de serem efetuadas auto 

e hétero-apreciações críticas e construtivas sobre o trabalho desenvolvido por cada um, em 

particular, e por todos, em geral, bem como de serem, também, aportados contributos 

experienciais, numa perspetiva de melhoria de práticas pedagógicas, assumindo estes, ao longo 

do processo, o desafio de chamarem a si a responsabilidade de discutirem a especificidade dos 

saberes construídos em território prisional, tal como concebendo este como espaço singular a 

um desenvolvimento profissional (Paup, 1995; Wright, 2005; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; 

Penna, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

Iniciámos, assim, esta etapa da reunião, tal como faremos com as restantes, com a 

introdução de uma questão inicial, como guia de orientação aos seus momentos de análise, 

reflexão e discussão, seguindo-se demais (questões) atinentes às temáticas em debate, tendo por 

base um seu conjunto incluso na planificação da entrevista individual, realizada aos docentes 

em outubro de 2012 (cf. anexo 6), a nos servir de precioso auxiliar neste processo. 

 

Subcategoria 1 – Motivos para lecionar numa prisão 

 

Principiámos este momento da reunião, do mesmo modo que a poderíamos concluir 

(escusando-nos, por isso, à sua reiteração no momento final), com uma referência aos motivos 

apresentados pelos docentes para lecionar em contexto prisional. Caracterizando-se estes por 

serem de vária ordem, vimos deslocarem-se as suas intervenções desde a satisfação, surpresa, 

preocupação, apreensão, receio inicial, à sua aceitação final com agrado. 

À sua interligação, vem a propósito uma investigação, que recuperamos, de Vieira 

(2008) realizada na Penitenciária Vicente Piragibe (Complexo Penitenciário de Bangu – Rio de 

Janeiro),420 que nos dá conta de um período de dificuldades passadas por professores no seu 

processo de integração na vida e culturas prisionais. Concorrendo para um tal cenário fatores 

vários, observámos, para além da falta de formação adequada, confrontarem-se tais 

profissionais com um sem-número de situações intrínsecas ao funcionamento da própria 

instituição, sobretudo questões atinentes à sua organização e segurança, para as quais não se 

                                                           
420 Cf. capítulo III. 
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encontravam minimamente preparados (algumas delas serão, também, mencionadas pelos 

participantes no nosso estudo ao longo destes encontros). 

 

(…) é fato que o início do exercício da docência em uma escola na prisão configura-se como uma nova 

entrada na profissão, com novos desafios, com o choque com aquela realidade, mesmo com as 

experiências e socialização profissionais anteriores. Pois, além da adaptação a realidade escolar, o 

profissional tem que se adequar às regras da prisão, como a revista que antecede a entrada ao 

estabelecimento prisional, para as quais ele não está preparado, não tem conhecimento e enquanto alguns 

não se sentem confortáveis em ter que atendê-las da maneira como são postas em prática, outros as 

entendem como necessárias. Mas, de fato todos os entrevistados informaram ser a assimilação da cultura 

da prisão um fator desconfortável no início do trabalho na escola prisional. (pp. 86-87.pdf) 

(…) O trabalho em uma escola prisional por suas particularidades pode ser considerado como uma nova 

etapa, um (re)começo na carreira desses profissionais, onde essas fases, do choque com o real e da 

descoberta, fazem-se presentes, mesmo que o profissional já tenha atuado em outros contextos escolares. 

(p. 87.pdf) 

(…) O profissional ou se adapta ao meio com maior rapidez, sobrevivendo ao choque de realidade em um 

curto espaço de tempo ou então acaba desistindo. (…) O início da atividade docente em uma escola 

prisional leva o profissional de ensino a questionar e refletir sobre sua formação inicial como quando no 

momento em que ele realmente dá entrada na profissão pela primeira vez depois de concluir sua formação. 

Os professores, nesse momento de início de carreira, passam por uma fase crítica e julgam sua formação 

universitária anterior. (p. 88.pdf) 

(…) Embora, todos assegurem passar por esse período de desestabilização na carreira ao iniciar o trabalho 

docente no cárcere, mesmo com anos de experiência na profissão, afirmam que conseguem superar o 

choque com a realidade por conta de fatores como as experiências anteriores e o jogo de cintura 

conseguido com os anos de profissão. (p. 89.pdf) 

 

Assim vejamos, no caso do PROF. D, de um misto de surpresa/receio vivenciado de 

início, no decurso do tempo, passou uma tal função a ser aceite com naturalidade, pese embora, 

e ainda presentemente, não deixando de experienciar alguns ‘sobressaltos’. 

 

1.0.1. PROF. D: No meu caso, posso-vos referir que encarei esta experiência como mais um desafio na 

profissão. De início, fiquei um pouco surpreso e, até mesmo, um pouco receoso, pois não sabia o que me 

esperava. Confesso. Mas, com o passar do tempo, e à medida que fui conhecendo o meio e, também, os 

reclusos, passei a lidar com isso, com naturalidade. 

(…) 

1.0.11. PROF. D: Bem, eu confesso-vos que, apesar de gostar de lá trabalhar, algumas coisas ainda, hoje, 

me arrepiam. Quando passo o gradão, entro lá pra dentro e ouço o bater dos ferros, e todos aqueles 

fechos... Fico todo arrepiado. 

 

No que concerne o PROF. C, com naturais preocupações, sobretudo por parte dos seus 

familiares. 

 

1.0.2. PROF. C: Bem, quanto a mim, recordo-me que foram até as pessoas da minha família, que ficaram 

mais preocupadas do que eu. Principalmente o meu pai. No início costumava-me perguntar: “E tu não 

tens medo?”. 

(…) 

1.0.6. PROF. C: (…) enquanto não lhe expliquei bem, como era a nossa atividade na cadeia não 

descansou. Só depois de entender o que é que eu lá fazia e, sobretudo, de perceber que não havia qualquer 

perigo em trabalhar lá, é que ficou mais aliviado. 
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Com apreensão e algum receio, que foi passando com o tempo (PROF. B). 

 

1.0.8. PROF. B: (…) quando me disseram que tinha horário na cadeia fiquei um bocado apreensiva. É 

verdade, não vos vou mentir. Mais. A primeira vez que entrei lá até me tremiam as pernas. (risos) Mas 

depois passou-me. Ao fim de algum tempo de ali estar e do contacto que fui estabelecendo com eles e 

eles comigo, cheguei à conclusão que, efetivamente eram pessoas como quaisquer outras e que não 

ofereciam qualquer tipo de perigo. Muito pelo contrário. 

 

No atinente à PROF. A, apesar da colocação por destacamento,421 e tendo em conta a 

sua experiência em educação de adultos (no exterior), a mesma foi encarada com alguma 

satisfação. 

 

1.0.12. PROF. A: (…) Nem me tremeram as pernas, nem nada. Por incrível que pareça, até fiquei 

contente por ir pra lá. E, já agora, também, vos digo uma coisa: Nunca me passou pela cabeça que me 

pudessem fazer mal. Sinceramente, nunca me preocupei com isso. Inclusivamente, já cheguei a estar 

sozinha, fechada na sala de aula com um recluso e nunca tive medo, fosse do que fosse. 

 

Por fim, o PROF. E, que, não obstante um processo algo exigente de adaptação inicial, 

igualmente, pela sua experiência em EA, sempre havia tido curiosidade e interesse em lecionar 

em prisões, e de pôr em prática todo um capital de experiências e de aprendizagens acumulado, 

enquanto educador de adultos, almejando, desde uma etapa inicial, uma maior ‘abertura’ da 

instituição ao exterior. 

 

1.0.15. PROF. E: (…) Nunca manifestei o quanto gostava de ter uma experiência nesta instituição e pôr 

em prática tudo quanto tinha aprendido com as comunidades por onde passei e com quem me envolvi em 

projetos de educação, recreação, socioculturais, etc. 

Na altura, os lugares no [Ensino] Recorrente eram distribuídos por antiguidade no serviço. Por isso, 

somente em 1996 é que surgiu a tão desejada oportunidade de trabalhar no EP de Bragança. 

Quando lá cheguei, o meu primeiro passo foi o de «enfrentar» toda a estrutura. Desde o diretor, de então, 

aos serviços de educação e vigilância e administrativos. Confesso-vos que não foi muito difícil a 

adaptação à instituição. Quando comecei a trabalhar no EP, julgo que, facilmente, todos se aperceberam, 

que eu objetivava uma cadeia mais virada para o “exterior”. Para tal, levei a cabo diversas atividades que 

melhor os desenvolvessem a nível pessoal e social, não menosprezando a parte escolar, como é óbvio. 

Nunca, até aí, um recluso tinha participado em atividades extracurriculares fora dos muros da prisão. (…) 

refiro-vos que com a minha entrada, passou a haver uma maior visibilidade prás atividades desenvolvidas 

em contexto prisional. Estas baseavam-se, sobretudo em exposições de trabalhos, ‘Autos de Natal’, 

participação em encontros de jogos tradicionais do Ensino Recorrente, Vias Sacras, visitas de estudo 

(Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Fátima, Alcobaça, entre outras), visitas a museus rurais do 

concelho, a museus de Bragança, ao Parque Natural de Montesinho, etc.  

 

 

 

 

                                                           
421 A este respeito ver anexo 8 (resposta n.º 3) ou, ainda, cf. Quadro 4. 
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Subcategoria 2 – Explicitação dos significados de lecionar num EP 

 

Quanto à segunda subcategoria, e de acordo com a planificação da entrevista inicial 

(outubro de 2012), foi nosso propósito desenhar o ‘guião da reunião’ sob a forma de um desafio 

lançado aos professores, em ordem a, tal como então referido, podermos capturar o «figurino 

social» da profissão docente em ambiente prisional. Deste modo, temáticas como: ‘Qual a 

imagem, que o professor que leciona numa prisão, tem de si próprio’; ‘Como este é visto por 

outros atores, nomeadamente colegas de profissão, ou até mesmo no epicentro prisional, por 

guardas prisionais e população reclusa’; se assumiram como pedras-chave num questionamento 

que, para o efeito, fomentámos, através de um processo de colaboração conjunto e congregador 

de aprendizagens «entre pares», procurando, no reconhecimento da “pessoalidade” de cada um, 

observar traços característicos de uma “profissionalidade” docente (Nóvoa, 2009), percorrendo 

todo um contexto social, cultural, institucional, com especial relevo para a modelação das suas 

práticas (Gimeno Sacristán, 1991, citado por Alonso, 1998).  

Suportados nesta estratégia, rebuscámos na ideia de «figurino social» da profissão 

docente o ensejo para revisitarmos os trabalhos desenvolvidos por Marieta Penna (2006, 2011), 

já analisados no capítulo III, os quais nos dão conta como alguns reclusos são contratados por 

uma instituição do Estado de São Paulo (Brasil) – (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

– FUNAP), para ministrarem aulas à restante população recluída, chamando-nos um tal 

procedimento a atenção para o jogo de significados envolvendo a dualidade de papéis que 

encarnam em simultâneo – na condição de educadores lecionando a colegas (reclusos) na 

prisão. 

Obviamente, não será propósito da nossa investigação que os professores, que connosco 

participam, cometam qualquer tipo de crime, de forma a se colocarem na mesma situação que 

os seus congéneres brasileiros. Contudo, não podemos aqui deixar de salientar a temática 

levantada por Penna, visto a mesma nos servir o propósito de trazermos à liça a questão que 

nos move neste momento da reunião e que se prende com intentar compreender: ‘O que 

significa ser professor em contexto prisional?’. 

Como enquadramento conceptual na parte introdutória ao seu artigo, Penna (2006), baseando-

se no sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), remete-nos para a função social do 

professor, apresentando-o como portador de um habitus, i.e., de alguém que, representando 

uma determinada estrutura, no caso em apreço a escolar, é, por essa via, herdeiro de uma 

herança cultural, coletiva e comum, por si interiorizada e que o caracteriza no exercício da sua 
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atividade profissional em um contexto social e institucional. Numa instituição prisional com as 

suas próprias dinâmicas, num esforço de demarcação da diferença, de legitimação da sua função 

e imbuído de um «espírito de missão», movimenta-se o docente num espaço conturbado de 

(o)posição perante a restante comunidade prisional, numa condição, igualmente, de recluso. 

Dirigindo, contudo, a autora a discussão para um outro plano, impregna a perceção do 

professor, sobre o seu trabalho na prisão, a assunção de um habitus de educador e, por isso, 

portador de uma cultura institucional tal como socialmente reconhecida, sem deixar, no entanto, 

de conviver com uma “lógica carcerária” (p. 33), fundamental para a sua existência. Com efeito, 

contribui um tal atributo para que este proceda de determinada forma, ressaltando das suas 

práticas indícios de uma cultura dominante, que o vai «moldando» quer a nível pessoal, quer 

profissionalmente, paulatinamente relevando esta nas salas de aula do presídio. 

Trazemos, assim, ao confronto o ‘choque cultural’ resultante da inserção no meio 

prisional (Wright, 2005; Vieira, 2008; Nahmad-Williams, 2011), para o qual nos atrevemos a 

inferir que, neste jogo de configurações sociais, os professores, nomeadamente os que exercem 

a sua atividade neste contexto, transportem consigo uma «componente iconográfica» 

característica de um corpus profissional distinto e de relevo no plano social, principalmente 

promotora, como bem sustenta Penna (2006), de 

 

(…) uma imagem, de si mesmos, para que importa as condições às quais seu exercício docente está 

condicionado (…) O professor necessita valorizar a atividade por ele desenvolvida, incorporando o 

discurso da escola como possibilidade de resolução de problemas sociais, presente nas expectativas nela 

depositadas pela sociedade. (p. 36) 

 

Destacamos, por isso, este momento da reunião para aquilatarmos de sinais distintivos 

de representação socioprofissional que os docentes de EnP «carregam consigo», dividindo-se 

as apreciações por entre as ‘mais favoráveis’ (i) e as ‘menos favoráveis’ (ii), designadamente, 

e no caso em apreço, as consideradas pela própria classe docente (1); guardas prisionais (2); 

reclusos-formandos (3); elegendo, para o efeito, alguns dos seus relatos mais representativos: 

 

1. Por entre a classe docente: 

(i) 

2.0.3. PROF. A: (…) Porque eu lhes digo que a nossa Escola aqui [EP de Bragança] se situa no interior 

do espaço prisional e não num espaço à parte, como acontece em muitos outros EPs, e que, por isso, nós 

aqui estamos em contacto direto com todos os reclusos (formandos e não-formandos). E, então, as pessoas 

admiram-se muito da nossa coragem. 

(…) 

2.0.5. PROF. C: Comigo, normalmente, acham estranho. Perguntam-me o que é que eu lá faço. E eu 

explico-lhes que lecionamos os mesmos cursos que cá fora [cursos EFA]. 
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2.0.6. PROF. B: Bem, a mim, também, me costumam fazer perguntas relativamente ao comportamento, 

se são agressivos, se são mal-educados. Enfim, tudo aquilo que possam imaginar de um recluso. E eu 

respondo-lhes que são bem mais ordeiros e bem mais comportados que os alunos nas nossas escolas. 

(ii) 

2.2.9. PROF. C: Olha, a mim, alguns colegas já me questionaram o porquê de estarmos a ensinar reclusos. 

Perguntam-me, mesmo, pra quê? 

(…) 

2.3.1. PROF. C: Então, que têm os mesmos direitos que qualquer um dos nossos alunos cá fora. Não é 

por estarem presos que lhes vamos negar esse direito. 

2.3.2. PROF. E: (…) É evidente que se não aumentarem as suas qualificações, enquanto cumprem pena, 

quando saírem, voltam a reincidir. Mas, isto é óbvio! – E esta é a principal razão de lá estarmos. 

Posso-vos mesmo dizer. Já me questionei várias vezes sobre o meu trabalho no (estabelecimento) 

prisional. Às vezes, pergunto-me se vale mesmo a pena? – Podia estar numa qualquer escola com os meus 

alunos, porreirinho da vida, não me sujeitar a apanhar uma doença infetocontagiosa, longe de alguns 

perigos da prisão. Não é que eu tenha medo, mas, nalguns momentos, chego a questionar-me: O que é 

que ando aqui a fazer? Ando aqui a aturar estes ‘malucos’ (e alguns são-no mesmo) que não querem nada 

com isto (Escola). Até que… chego à conclusão que é, mesmo, um espírito de missão da minha e acho 

que da nossa parte, e quando digo “nossa” é de quem vive mesmo isto e de quem não anda cá «a fazer 

um frete», tal como o exemplo dos colegas que referi há pouco. E é, por isso, que quando passo o gradão, 

entro na ala prisional e olho para aqueles indivíduos, ali entregues à sua sorte…, e aquilo só me dá forças 

para continuar, e para fazer mais e melhor. Mas, acima de tudo, para não os abandonar. Porque sem nós 

o que seria daquela gente? 

(…) 

2.3.5. PROF. B: Olhem, no meu caso, já vários colegas me disseram: “Pois, tens de ir pra lá, não é? – 

Que remédio. Mas olha não te queixes, porque se não fores pra lá, também, não tens horário aqui na 

escola. E, assim, tens de concorrer, porque ficas com «horário zero».” Ou seja, como normalmente são 

poucos os que querem ir dar aulas prá cadeia e estes horários, por norma, são os últimos a serem 

distribuídos, os colegas pensam que eu vou prá cadeia, porque é a única forma de ter horário. O que, no 

meu caso, até nem é verdade. 

(…) 

2.3.9. PROF. B: Eu não tenho dúvidas, que muitos colegas consideram a nossa atividade na prisão como 

uma atividade de «segunda categoria». 

2.3.10. PROF. A: É. Eu, também, acho que sim. Mais. Até parece que existe uma espécie de «estigma» 

relativamente ao facto de lecionarmos numa prisão e que, por isso, até somos, um bocadinho, 

discriminados por causa disso. 

 

2. Por parte dos guardas prisionais [respeitando a ordem das participações na reunião, procede-

se aqui a uma inversão das prioridades, ou seja, reportaremos, primeiro, as apreciações 

‘menos favoráveis’ (ii), seguindo-se as ‘mais favoráveis’ (i)]: 

(ii) 

2.4.1. PROF. D: Bem, devo ser sincero e responder que, alguns elementos dos serviços de vigilância não 

nos veem com muitos bons olhos. E porquê? – Porque somos uma chatice, pra eles. Porque só lhes damos 

trabalho. Principalmente quando têm de se deslocar do gabinete em que se encontram [gabinete situado 

no piso inferior da ala prisional] para nos ir abrir ou fechar a porta da Escola [piso superior], no início ou 

no fim das aulas. Ou seja, meia dúzia de metros, mas que, para alguns, são uma autêntica maratona. Para 

além de considerarem o ensino nas prisões, um desperdício de bens e de recursos do Estado. 

2.4.2. PROF. E: Exato. Alguns, inclusivamente, viram-se pra ti e dizem: “Mas, ando eu agora aqui a 

aturar os professores? Quem me paga a mim pra isto? Mas, vocês julgam que não tenho mais que fazer?”, 

mas… 

2.4.3. PROF. B: (Interrompendo PROF. E) Inclusivamente, a mim já me disseram: “Eles não vão às 

aulas! Por isso, você vem pra aqui fazer o quê? – É uma perda de tempo! Só me dá trabalho a mim! Mas, 

ok. Tudo bem. Se é assim que querem…” 

 

 



Capítulo V Recolha de Dados, Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

 

508 

(i) 

2.4.4. PROF. A: (…) Eu acho que existem ali dois grupos claramente distintos. O primeiro, e aqui 

concordo convosco, que, para além de lhes «darmos muito trabalho», efetivamente considera a Escola, o 

nosso trabalho, bem como os reclusos-formandos, um encargo para o Estado e que, de tudo isto, 

dificilmente, alguma coisa de proveitoso sairá. E um outro grupo, em que, sem sombra de dúvida, incluo 

a quase totalidade dos guardas, que julgam vantajosa a nossa ação na prisão. E julgam-na de facto, porque 

preenchemos os tempos livres dos reclusos e, porque, estes acabam por, durante algum tempo, esquecer 

os seus próprios problemas, para além de, não causarem tantos distúrbios dentro da instituição, uma vez 

que andam com «a cabeça mais ocupada». 

2.4.5. PROF. E: Exato. Mas, eu, há bocado, não cheguei a concluir o meu raciocínio. A ideia com que 

nós ficamos desses guardas, é a mesma que os próprios colegas de profissão têm deles. Por conseguinte, 

acho que «não devemos confundir a árvore com a floresta». Ou seja, na sua quase totalidade [os guardas], 

são pessoas que se preocupam com o recluso, que o incentivam a ir à Escola e, até, fazem esse trabalho 

em conjunto connosco. E nós temos a prova disso! Por exemplo, quando os formandos começaram a faltar 

e nós falámos com o chefe [vigilância], ele prontamente acedeu a se reunir connosco e com os serviços 

de educação e ensino, e, posteriormente com os reclusos-formandos, no sentido de, em conjunto, se 

conseguir ultrapassar esta situação. Por isso, queria aqui deixar bem claro, uma nota de apreço para a 

grande maioria dos elementos da vigilância, que tem por nós grande estima e consideração. Não sei se 

todos concordam, mas é o que eu acho. (Os restantes professores demonstram concordar com o PROF. 

E). 

 

3. Pelos reclusos-formandos (somente se registaram apreciações favoráveis): 

(i) 

2.5.1. PROF. D: Olha, eu acho que, em termos gerais, somos mais valorizados pelos nossos formandos. 

2.5.2. PROF. A: Eles olham pra nós como alguém que vem de fora. Alguém que não está comprometido 

com o sistema. Alguém idóneo que está ali para fazer o seu trabalho. Inclusivamente, eles até se sentem 

importantes, porque têm ali os professores por conta deles. Ou seja, quando a sociedade, de certa forma, 

os abandonou, chegam ali os professores para os ajudar no caminho de regresso. Por isso, sentem um 

enorme apreço por nós, porque, de certo modo, somos o elo de ligação. Quantas vezes nos perguntam 

sobre novidades: “Professor(a) como é que está «a rua»?” – É uma expressão muito comum entre eles. 

2.5.3. PROF. E: Quantas vezes nos pedem para resolver um problema cá fora. Pode-me ajudar nesta ou 

naquela situação. Sei lá…, um certificado, passado pela escola [associada] para apresentar ao juiz, em 

como anda a estudar na cadeia; uma palavra amiga à família, aos filhos, ver como estão a passar sem o 

pai; alguns, inclusive, têm filhos a estudar e pedem-nos para ver como «andam as coisas» na escola; etc. 

Mas, atenção tudo dentro da legalidade, visto que estão presos e há regras a cumprir. Por exemplo, quando 

precisam de óculos ou de aparelhos auditivos, lá vamos nós falar com as instituições ou particulares que 

os possam patrocinar. E, por terem toda esta envolvência connosco, é evidente que quando se nos dirigem, 

tratam-nos com todo o respeito e consideração. 

2.5.4. PROF. C: É. Acima de tudo, são muito educados e tratam-nos de forma bem diferente que os 

alunos da escola [no exterior]. Se bem me recordo, nunca tive nenhum problema, ao nível do 

comportamento, aqui na cadeia. São mais interessados e, no caso da minha disciplina, esta, tal como as 

restantes, serve para os ajudar na sua atividade profissional. Lembro-me de vários casos de formandos, 

em que alguns eram trolhas, carpinteiros, e outras profissões e que na sua atividade profissional faziam 

as coisas «a olho», por assim dizer, como por exemplo, na construção civil. No entanto, a partir do 

momento em que começaram a frequentar as aulas de Matemática, passaram a saber trabalhar com regras 

de cálculo e noções de áreas geométricas, entre outros conteúdos lecionados, mas, sobretudo, aprenderam 

a aplicá-los na sua profissão. Que é o que, afinal de contas, se pretende com estes cursos. E eu, 

obviamente, fico contente por ver que a minha disciplina é útil prá vida deles e que estes demonstram 

sentir isso mesmo, quer através de manifestações de respeito e consideração por nós, enquanto pessoas, 

mas, principalmente, pela avaliação que fazem do nosso trabalho, enquanto professores. 

 

Tal como vimos, dos ‘significados’ de lecionar numa prisão verificam-se ainda algumas 

ideias preconcebidas, por parte de determinados setores da sociedade, nomeadamente e no caso 

em que aqui nos reportamos, por parte de professores, bem como de guardas prisionais. 
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Todavia, e pese embora a parte não poder ser confundida com o todo, nomeadamente de 

algumas e importantes considerações abonatórias para o trabalho docente desempenhado em 

meio prisional, a verdade é que, relativamente à classe, a ideia que perpassa das participações 

dos elementos da nossa investigação é que, de um modo geral, e tal como tínhamos já denotado 

aquando das entrevistas individuais, o seu trabalho na prisão surge como que rotulado de 

“Cinderella Service” (Nahmad-Williams, 2011), o que, pela sua inevitabilidade, não deixa de 

ser por estes, consoante as apreciações, (des)considerado. 

Para o efeito, basta atentarmos na participação da PROF. B quando destaca a questão 

da ‘distribuição tardia’ dos horários dos professores para a prisão, porque normalmente poucos 

são os que querem este serviço (intervenção n.º 2.3.5.) ou, então, porque consideram um tal 

trabalho na cadeia como sendo de “segunda categoria»” (idem). Comungando, ainda, da mesma 

opinião, destaca a PROF. A, como principais características de tal aceção, o «estigma» e a 

«discriminação» de que são alvo, por parte de alguns colegas de profissão (intervenção n.º 

2.3.10.). 

No atinente aos guardas prisionais, referem os participantes que, não obstante a 

existência de alguma «areia na engrenagem», o facto é que, na sua grande maioria, a presença 

dos professores na prisão é bem aceite, pois enquanto lá estão, os reclusos têm a «cabeça 

ocupada» e não se «envolvem em confusões» (cf. intervenção n.º 2.4.4. PROF. A). A título de 

exemplo destaca o PROF. E a total disponibilidade manifestada pelo chefe de segurança e 

vigilância, após solicitação dos docentes, em participar numa reunião com os reclusos-

formandos (26.11.2012) visando a resolução da problemática do absentismo escolar (cf. 

intervenção n.º 2.4.5.). 

Por fim, os reclusos-formandos que, segundo as opiniões dos professores, manifestam 

as seguintes apreciações: reconhecem o trabalho desempenhado pelo docente, valorizando-o 

(intervenção n.º 2.5.1. PROF. D); consideram este como ‘alguém que não está comprometido 

com o sistema’ e que não está ali, somente, para os ajudar, no seu caminho de regresso à 

sociedade, como também serve de importante elo de ligação com esta (intervenção n.º 2.5.2. 

PROF. A); como agente que, ‘dentro da legalidade’, ajuda a resolver algumas situações 

(documentação escolar a apresentar ao TEP; acompanhamento escolar dos filhos no exterior; 

auxílio na resposta a determinados problemas de saúde, nomeadamente auditivos, visuais, etc.) 

e que, por isso mesmo, é tratado com bastante apreço e consideração (intervenção n.º 2.5.3. 

PROF. E); ou, ainda, como alguém que, considerando o trabalho docente de enorme 

importância para o seu dia a dia, nomeadamente para a sua vida profissional, demonstra o 
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reconhecimento do mesmo pelo respeito e educação que guarda pelo professor (intervenção n.º 

2.5.4. PROF. C). 

Por fim, e em jeito de respaldo às considerações dos reclusos-formandos sobre os 

profissionais de EnP, somos a buscar as palavras de Leite (1989) para, embasados nesta autora, 

realçar a importância do posicionamento assumido pelo docente e da sua ação educativa, como 

principal justificativo da presença da Escola em território prisional. 

 

A intervenção educativa do professor assenta, por isso, fundamentalmente na relação pessoal que 

estabelece com o recluso e que este procura muitas vezes insistentemente para escapar à sua solidão. O 

recluso, transportando uma biografia que o limita à vivência restrita do tecido social que o envolve, sujeito 

ao isolamento de se sentir só, quebrado nos laços afectivos em que se apoiava, experimenta na relação 

com os professores a ligação com a liberdade e a introdução noutras esferas de vida. A acção educativa 

do professor, baseada no facto de estar presente e de proporcionar oportunidades do homem-recluso se 

descobrir e se auto-avaliar, se for desejada e correctamente conduzida, pode justificar, por si só, a validade 

da escola. (p. 86) 

 

Subcategoria 3 – Semelhanças e diferenças entre os contextos de ensino regular e prisional 

 

Numa terceira etapa deste encontro, trouxemos à colação uma matéria em que os 

(nossos) docentes foram inicialmente inquiridos, no âmbito das entrevistas individuais, sem 

deixar, contudo, de levar também em linha de conta algumas afirmações produzidas no decurso 

de encontros anteriormente realizados entre si e que, obviamente, pela sua relevância, não 

podíamos considerar despiciendas a este momento. Neste sentido, procurámos aprofundar a 

importância da influência dos contextos na sua ação e suas consequências na configuração de 

um saber profissional docente específico, mormente o resultante do trabalho desenvolvido em 

território prisional em contraponto ao realizado na escola (no exterior), dos seus desafios e 

potencialidades, partindo das suas práticas e de uma análise sistemática a estas, tal como a 

consideramos, geradora de novas aprendizagens. 

No caso em apreço, apoiámo-nos em Nóvoa que, num trabalho publicado em 2009, se 

propôs discutir alguns processos de reconfiguração do conhecimento dos professores, 

analisando, entre outros, o conceito de “transposição didáctica” (p. 35) idealizado por Yves 

Chevallard (1985) – numa tentativa de transformar conhecimento científico em conteúdos de 

ensino e de Philippe Perrenoud (1998), que advoga um conceito de “transposição pragmática” 

– enfatizando a mobilização prática dos saberes “em situações inesperadas e imprevisíveis” 

(idem), justificadores de uma abordagem «pedagógico-didática». 

Verificámos, no entanto, que, pese embora pertinentes, considera Nóvoa tais campos 

conceptuais insuficientes, pois, em sua opinião, será necessário aduzir-lhes um terceiro 
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domínio. Assim, propõe-nos, este autor, uma nova distinção, bem mais abrangente e que, em 

nossa opinião, melhor serve a investigação em curso, atribuindo-lhe a designação de 

“transformação deliberativa” (idem), tendo em conta que, em seu entender “o trabalho docente 

não se traduz numa mera transposição, pois supõe uma transformação dos saberes, e obriga a 

uma deliberação, isto é, a uma resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais.” (idem). 

Encontramo-nos, assim, perante uma conceção agregadora de dimensões introduzida 

por Nóvoa, que, por um lado, não considera suficientemente contundente a ideia do professor 

como alguém que reflete sobre as suas práticas e que se socorre de um conhecimento teórico, 

que vai transformando em objeto de ensino, de acordo com uma perspetiva didática de 

transposição do saber (i); por outro lado, também não é, de todo, elucidativa, em seu entender, 

uma conceção deste profissional, como alguém que, perante uma determinada situação se 

propõe transferir saberes, de forma a legitimar uma qualquer estratégia de ensino (ii). 

Efetivamente, o professor deverá ser alguém que não se limite, apenas, a transpor saberes, 

consoante as situações e as suas intenções, mas que ousa transformá-los no decurso das suas 

práticas com especial enfoque na sua contextualização, porque ao assumir a responsabilidade 

de o fazer estará a «redefinir-se», em simultâneo, quer como pessoa, quer como profissional 

num dado momento e realidade fenomenológicas (iii). 

E esta última parte consideramo-la fundamental na arquitetura do nosso trabalho. Numa 

tentativa de apreendermos a essência do docente como ser humano e como profissional, no caso 

em concreto, em meio prisional, porquanto legitimado pela especificidade do contexto e seus 

atores, analisando e discutindo a sua praxis, objetivará a presente pesquisa compreender como 

se vai transformando ao longo de um processo de reflexão e de aprendizagem em cooperação 

com os seus colegas de profissão, por via da troca de experiências e de saberes, 

progressivamente abdicando da sua posse individual, colocando estes ao dispor do coletivo. 

Iniciámos, assim, a terceira metade desta reunião por revisitar algumas considerações 

efetuadas pelos docentes sobre uma tal temática, nomeadamente da influência do ambiente 

prisional e respetivo público-alvo no seu trabalho, e das características que mais os distanciam 

/ aproximam (escola na prisão e escola no exterior). Tendo estes considerado serem mais as 

diferenças existentes do que as suas semelhanças entre si,422 destacou o PROF. E (logo 

secundado pelos restantes), de entre esta última característica, o «papel clássico» do professor 

“como alguém que está ali para ensinar e ao do aluno que está ali para aprender” (intervenção 

                                                           
422 Uma vez mais se chama a atenção para o facto de todos estes professores contarem com experiência de exercício profissional em ambos 
contextos (escolar e prisional), sendo que, com exceção do mediador (autor desta investigação) e do PROF. E, no corrente ano letivo (2012/13), 

lecionam, em simultâneo, no EP e escola associada. 
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n.º 3.0.1.). Já entre as diferenças, salientaram a problemática do ‘comportamento’ dos alunos 

na escola do exterior, relativamente ao verificado pelos reclusos-formandos na prisão 

(apontando o fator ‘idade’ como principal responsável). Vejamos como constroem as suas 

proposições sobre esta matéria: 

 

3.0.2. PROF. D: (…) Posso-te dizer que na escola [no exterior] lidamos com adolescentes, que estão 

numa fase complicada das suas vidas, que não sabem, ainda, muito bem, aquilo que querem para o seu 

futuro. Mas, principalmente, têm muita dificuldade em se comportar corretamente numa sala de aula,… 

3.0.3. PROF. C: (Interrompendo PROF. D) Concordo, mas acho que estás a ser demasiado simpático. 

Julgo que estão, cada vez, mais mal-educados… 

3.0.4. PROF. B: Inclusivamente, chegam ao ponto de tratar mal os professores… 

3.0.5. PROF. E: (Interrompendo PROF. B) Isso no estabelecimento prisional é algo impensável. 

3.0.6. PROF. D: Lá está. Na prisão, uma pessoa não tem esse tipo de problemas. Dá pra trabalhar com 

eles. Dá pra estabelecer um bom clima na sala de aula. É óbvio que, apesar de estarem presos, são pessoas 

adultas, com quem se pode conversar e que, acima de tudo, demonstram respeito e consideração pelo 

professor. Independentemente dos crimes cometidos e das situações que os perturbem no dia a dia, não 

deixam, nunca, de respeitar o professor. E isto, pra mim, é fundamental! Sem disciplina e respeito mútuo 

numa sala de aula o nosso trabalho torna-se muito difícil, senão mesmo, quase impossível. Posso-vos 

dizer que nunca tive qualquer problema de comportamento por parte de algum recluso. Infelizmente, o 

mesmo já não posso dizer em relação à escola [no exterior]. 

(…) 

3.0.10. PROF. C: Uma outra diferença, que se pode, também, aqui mencionar, é a faixa etária dos alunos, 

dum lado e doutro [escola / prisão], o que nos obriga a nós professores a ter uma atitude diferente na sala 

de aula, consoante estejamos perante alunos do ensino regular ou na Escola do EP. 

3.0.11. PROF. A: Olha, relativamente a isso que referiste, pela minha experiência aqui na cadeia, os mais 

velhos são os que, na maior parte dos casos, demonstram maior motivação e interesse para as atividades 

letivas e são, por isso, os que comparecem em maior número e com maior frequência às aulas. 

 

Como sublinhado pelos professores, não obstante as diferenças em termos de ‘idade’ 

que obrigam a um posicionamento diferente do docente consoante os contextos (aspeto 

intimamente relacionado com a problemática do ‘comportamento’), verifica-se que entre os 

formandos da escola no EP, o ‘campeonato da assiduidade’ é liderado pelos «mais velhos», 

evidenciando estes maior motivação e interesse em participar nas atividades de formação. Para 

além deste facto, referiu-se, também, a PROF. A aos ‘parcos recursos’ existentes na escola do 

EP (quando comparados, de um modo geral, com os das escolas do exterior), distinguindo, 

neste particular, a proibição do acesso à internet, o que, para além de obrigar o professor a um 

trabalho suplementar, limita-o, sobremaneira, na sua ação docente (PROF. A, intervenção n.º 

3.0.7.).423 

Podemos, assim, verificar que fatores como ‘idade’, ‘comportamento’ e ‘parcos 

recursos’ existentes no EP, apontados como principais diferenças entre os contextos de ensino, 

haviam já sido mencionados aquando das entrevistas individuais (cf. Quadro 4). No entanto, 

                                                           
423 Sobre a não permissão de acesso dos reclusos à internet acrescer de dificuldades o trabalho dos professores nos EPs, ver também Gabriel 

(2007), Dias (2008), Vieira (2008), entre outros. 
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um novo (elemento) indicado por esta docente nos chama a atenção – ‘maior assiduidade por 

parte dos mais velhos’. Relativamente a esta matéria, e sem querermos retornar à questão do 

absentismo, somos a referir que, até ao momento, tal ainda não tinha sido assinalado pelos 

docentes, sendo que o consideraremos na nossa análise, no «plano das semelhanças» tal como 

sucede com programas EFA no exterior (cf. Bessa, 2010). Com efeito, induz-nos esta situação 

a inferir que, de acordo com o mencionado por Nahmad-Williams (2011), o facto de os 

formandos mais novos demonstrarem algum ressentimento face à escola e aos insucessos nesta 

registados, que, paulatinamente, os foram conduzindo aos caminhos da delinquência (Leite, 

1989; Gonçalves, 2000), poderá explicar a primazia dos «mais velhos» nas provas da 

assiduidade, da motivação e do interesse. 

Por fim, considerando a importância do contexto e da sua influência no trabalho dos 

professores, no questionamento seguinte, tal como secundados em Nóvoa (2009), tomaremos 

em linha de conta dois domínios fundamentais, em ordem à compreensão da «transformação» 

do docente num primeiro plano, como ‘ser humano’, e, num segundo, como ‘profissional’. 

Referimo-nos, pois, aos domínios da pessoalidade (1) e da profissionalidade (2), sendo 

que, não obstante a nossa convicção de uma insofismável relação umbilical entre ambos – não 

permitindo à apreensão do significado de professor (a pessoa) e do seu trabalho (o profissional) 

a sua dissociação, porquanto “Trata-se de construir um conhecimento pessoal (um auto-

conhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar o sentido de uma profissão 

que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica.” (p. 22) –, somos a compartir a nossa 

análise por entre tais domínios conceptuais. 

Por um lado, objetivamos aferir da importância do contexto prisional em fenómenos 

transformacionais da pessoa, nomeadamente na sua realidade ontológica (domínio da 

pessoalidade). Por outro, e cuidando de processos de reconfiguração do conhecimento dos 

professores, apropriamo-nos do conceito de “transformação deliberativa” (p. 35) de saberes, 

de modo a procedermos a um questionamento da ação docente sobre situações dilemáticas, tal 

como relativas ao próprio, ao grupo com o qual interage e a processos de inserção nas dinâmicas 

culturais da instituição, de modo a compreender de que forma aceções pessoais e profissionais 

se refletem nas suas práticas em contexto (domínio da profissionalidade), fazendo com que 

estes, pela natureza do seu trabalho, se considerem ‘diferentes’ dos demais. 

Atentemos, por isso, nas suas intervenções: 
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1. Relativamente ao domínio da pessoalidade: 

 

3.3.1. PROF. D: Claramente. No meu caso, fez-me refletir mais sobre muitas coisas da vida. Posso-te 

dizer que uma delas, talvez a principal, é a apreciar mais a liberdade. Sem dúvida. Um indivíduo, lá 

dentro, quer queira, quer não, vai sentindo os problemas deles como sendo nossos e aquilo mexe 

connosco. Nós não somos imunes a isso. Todos sabemos que a sua situação psicológica tem influência na 

frequência à Escola. Quantas vezes dou por mim a pensar que, em certos aspetos, o facto de estar a 

trabalhar com reclusos numa cadeia, me modificou como pessoa e como professor. É verdade! E, quando 

estou na escola (ensino regular), perante alguns miúdos, sinto que a forma de me dirigir a eles, a 

abordagem que tenho de ter com eles, vai mais no sentido de prevenir que estes, no futuro, venham a 

«falhar» na vida. Por, de certa forma, conhecer o «outro lado», tento valer-me dessa experiência para 

melhor encaminhar estes miúdos para um futuro melhor, longe de alguns vícios e malefícios da sociedade, 

sabendo, de antemão, que não é tarefa fácil e que, infelizmente, um ou outro, poderá vir a incorrer numa 

situação destas. Deus queira que não! 

3.3.2. PROF. A: Eu acho que me tornei muito mais solidária. Passei a ter outro tipo de sensibilidade para 

lidar com as pessoas, de um modo geral, e com os reclusos, em particular. Julgo, também, que me tornei 

mais rica em termos pessoais e profissionais, pois passei a olhar o mundo e a sociedade com «outros 

olhos». Posso-vos dizer que me tornei muito mais compreensiva, perante determinadas situações e 

indivíduos, embora não deixe de pensar que há ali pessoas ou outras, que por ali já passaram, que 

cometeram crimes horríveis que, de algum modo, ultrapassam a compreensão humana. 

3.3.3. PROF. C: Eu, no meu caso, julgo que me tornei num professor diferente num aspeto. Sou mais 

tolerante perante certas situações na sala de aula. Provavelmente por lidar com reclusos aqui no EP e por 

conviver com a realidade de uma prisão, acho que na sala de aula (ensino regular) me tornei mais 

compreensivo para com os meus alunos. É óbvio que estamos a falar de realidades distintas, não é? – 

Mas, sem dúvida que isto aqui nos dá uma maior preparação para enfrentarmos situações de alguma 

desmotivação ou até de indisciplina na sala de aula (ensino regular). Porque olhamos para aquelas 

criaturas e pensamos: “Bem, tenho de fazer algo mais por este aluno, não vá este voltar a ser meu [aluno], 

mais tarde, no prisional.” 

3.3.4. PROF. B: (…) No meu caso, posso dar como exemplo uma turma de um Curso de Educação e 

Formação (CEF) [curso destinado a jovens do 3º CEB], que leciono [escola associada], e no qual tenho 

lá alguns alunos, que, a continuarem assim, com todos os problemas que têm causado e as confusões em 

que se têm metido, a menos que algo seja feito, correrão sérios riscos de, um dia mais tarde, virem a ter 

de «prestar contas» com a Justiça. E a nossa experiência é um pouco esta. Estamos perante duas realidades 

de um mesmo problema, ou seja, uma, em que temos formandos que se encontram, já, diante de um facto 

consumado, isto é, estão presos e outra em que poderão vir a enfrentar uma situação do género. Deus 

queira que tal não aconteça, obviamente. Por isso, muitas vezes, os alerto para as consequências que os 

seus atos podem ter para o seu futuro. 

3.3.5. PROF. E: Bem, a meu ver, a questão que, aqui, se coloca é um pouco mais abrangente e passa pelo 

sentido de utilidade ao próximo. Ou seja, se nós, através do nosso trabalho, conseguimos contribuir, na 

medida do possível, para o bem-estar do recluso, para o aumento das suas competências e para a sua 

reinserção na sociedade e no mercado de trabalho, o que, objetivamente, é o que se pretende com o ensino 

nas cadeias, de certa forma, teremos cumprido a nossa «missão». 

(…) E tudo isto só é possível porquê? – Porque a gente cria aqui semelhante tarimba, que só nos facilita 

pôr em prática noutros contextos e com outros públicos. Não há dúvida. Pra nós professores, isto aqui 

[prisão] é uma Escola de vida! Quem consegue aqui, consegue em qualquer lado! 

 

2. Quanto ao domínio da profissionalidade: 

 

3.4.1. PROF. D: Olha, eu, tendo em conta a disciplina que leciono, podia começar por dizer, por exemplo, 

os poucos recursos que temos à nossa disposição na Escola do EP. Então, na minha disciplina é uma coisa 

por demais. E nem me estou a referir à situação da Internet, embora compreenda as razões de segurança, 

mas a falta dela [Internet], claro que dificulta a minha ação nas aulas, mas, acima de tudo, a aprendizagem 

dos formandos. Mas, também, não é por esse motivo que deixo de as dar o melhor que posso e sei. Agora, 

faço-o é de maneira diferente. 

(…) 
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3.7.1. PROF. D: (…) Então, preparava, e continuo a preparar, fichas [de trabalho] em casa para trazer 

prá Escola do EP, em suporte de papel ou às vezes em CD quando necessário. Mas acima de tudo, e dadas 

as limitações, comecei a apostar num ensino mais individualizado, da minha parte, e com várias fichas de 

trabalho em [suporte de] papel. Mas, atenção! Dava-lhes, e dou-lhes, somente, exercícios que possam ser 

feitos por aquelas máquinas. Nada de demasiado complexo, que exija muita capacidade de memória ou 

rapidez de processamento, caso contrário elas bloqueiam e já não se consegue fazer nada. 

(…) 

3.8.1. PROF. B: Olha, eu posso-te dizer que o meu primeiro impacto foi: “E agora como é que eu vou 

dar a aula?” – E, depois, logo vi que só recorrendo ao papel. [Fichas de trabalho em] Suporte de papel. O 

problema é que, por causa disso, se gasta muito papel e muitas vezes tiro fotocópias e… acabo por ficar 

com elas. 

(…) 

3.8.3. PROF. B: (Continuando o raciocínio) … e as aulas também não se tornam tão atrativas. Por 

exemplo, eu gosto de projetar, mostrar imagens, esquemas,… e ali não posso fazer nada disso. [A Escola 

do EP] Tem um quadro minúsculo, que dificulta imenso o nosso trabalho e por isso, tenho de me 

desenrascar e, praticamente, fazer tudo em papel. 

(…) 

3.8.12. PROF. A: (…) A cor prende-os muito. Uma imagem vale mais que mil palavras. Olha, eu, por 

exemplo, até imprimo as cópias a cores em casa, porque na escola [associada], como sabeis, é mais 

complicado. Só que fica tudo muito caro. Por isso, imprimo um exemplar a cores e tiro as restantes cópias 

a preto e branco na escola. Apesar de saber que a cores teria outro impacto pra eles, só que, tudo isto, fica 

muito dispendioso… 

(…) 

3.8.14. PROF. A: (…) Olha tenho ali um quadro a cores que utilizei numa aula de Português, mas dei-

lhes cópias a preto e branco. No entanto, mostrei-lhes o meu exemplar a cores e vi neles o efeito. 

Claramente diferente. Nós sabemos bem da influência dos materiais a cores em contexto de sala de aula. 

A adesão deles é bem diferente. 

(…) 

3.8.20. PROF. D: Claro. Digamos que somos um determinado professor na escola e que quando estamos 

na Escola do EP somos outro. E tudo isto motivado pelos recursos que temos à nossa disposição, num 

lado e no outro. Não sei se concordais comigo, mas é o que eu sinto. 

(…) 

3.8.22. PROF. C: Olha, eu, por exemplo, em quase todas as minhas aulas [na escola associada] recorro 

ao projetor. Já quase não sei o que é dar uma aula sem este recurso. Quer dizer, sei! Porque no EP quase 

que sou «outro» professor… sou obrigado, tal como os colegas, a recorrer a fichas de trabalho em papel. 

(…) 

3.9.1. PROF. C: (…) Então, se saio dum contexto em que tenho tudo «à mão de semear», por assim dizer, 

e entro noutro em que, praticamente, tenho de me «virar sozinho», então isto não é ser diferente? 

3.9.2. PROF. D: Bem, relativamente ao que aqui está a ser discutido, eu, de certa forma, também 

compreendo, um pouco, a posição do lado de lá [serviços prisionais]. Afinal de contas estamos numa 

cadeia. E é bom que todos tenhamos consciência disso. Não estamos a falar de uma Escola qualquer. Nós 

trabalhamos numa Escola dentro duma Prisão! 
 

Num breve comentário relativo a estas últimas participações dos docentes, poder-se-á 

referir que enquanto pessoas a prisão moldou o seu caráter fazendo com que reflitam com maior 

acuidade sobre a questão da liberdade (ou, neste caso, na sua ausência) e que, nomeadamente 

com turmas do ensino regular, tenham uma atitude mais proativa para com os seus alunos, 

alertando estes para as consequências dos seus comportamentos (PROF. D); por via do 

exercício da sua profissão num tal contexto, tornando-os mais solidários e com maior acréscimo 

de sensibilidade para lidar com determinadas pessoas e/ou situações, passando a encarar os 

problemas de uma outra forma (PROF. A); tornando-se mais tolerantes e compreensivos 

perante distúrbios verificados na sala de aula (escola do exterior), para além de uma maior 
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preparação para o enfrentamento de situações conflituosas causadas por estes alunos, pois, do 

seu insucesso, poderá resultar um encontro futuro com estes na escola do EP (PROF. C); o 

dilema de os docentes se encontrarem perante «duas faces da mesma moeda», tendo a Justiça 

como pano de fundo: por um lado, lidando com formandos que se encontram sob a sua alçada 

na prisão, por outro, e em alguns casos, com «candidatos a reclusos», se, porventura, os seus 

comportamentos não se desviarem de práticas de transgressão (PROF. B); por fim, 

proporcionando com o seu trabalho, entendido como uma «missão» (Paup, 1995; Penna, 2006; 

Nascimento, 2009; Nahmad-Williams, 2011), um «sentido de utilidade ao próximo» e, assim, 

contribuindo para a reinserção do recluso na sociedade (Gabriel, 2007), objetivo primacial da 

EnP. Num cenário bipolar, conclui o PROF. E considerando a escola na prisão como uma 

“Escola de vida!”, pois: “Quem consegue aqui, consegue em qualquer lado!” (intervenção n.º 

3.3.5.). 

No que atine a sua conceção como profissionais, o contexto em que lecionam tem 

contribuído para uma mudança de práticas, relativamente à escola no exterior. Como vimos 

pelas prestações dos elementos da Equipa Pedagógica, a sua «transformação» enquanto 

docentes tem-se caracterizado pela capacidade de adaptação a uma realidade diferente, para a 

qual foram inicialmente preparados, bem como da que estavam habituados já. Das dificuldades 

encontradas no contexto, preferem chamar-lhes desafios a enfrentar. Não divergindo, neste 

particular, do que nos referiram, aquando das entrevistas individuais, (cf. Quadro 4), atente-se, 

no entanto, na forma como estes, conscientes das mesmas, assumem a mudança e a introduzem 

nas suas práticas, tal como, concomitantemente, vão deliberando sobre «dilemas pessoais, 

sociais e culturais». 

Relativamente ao PROF. D, o parque informático obsoleto da escola do EP e a proibição 

de acesso à internet pelos formandos, embora demonstrando compreensão por questões de 

segurança inerentes ao funcionamento de um estabelecimento prisional, condiciona, em muito, 

a sua ação, sobretudo, no que tange a aprendizagem destes. Tal facto obriga-o, pois, a uma 

alteração de procedimentos (elaboração de fichas de trabalho em suporte de papel e, por vezes, 

em CD) e a práticas de sala de aula que assentam, sobretudo num «ensino mais 

individualizado», mais próximo do recluso, seguindo, nesta matéria, a recomendação do PROF. 

E manifestada aquando da 2ª Reunião da Equipa Pedagógica, (cf. Subcategoria 1 – Dos seus 

processos, PROF. E, intervenção n.º 1.4.8.). 

Recorrendo a materiais de trabalho em “suporte de papel”, pese embora reconhecendo 

não serem estes tão atrativos para o formando surge-nos a PROF. B, elencando, para o efeito, 
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um conjunto de dificuldades que a obrigam à sua utilização quase exclusiva [nomeadamente o 

facto de a TV e o videogravador, existentes na sala de aula, nem sempre estarem operacionais, 

impossibilitando a visualização de imagens],424 as dimensões reduzidas do quadro da sala de 

aula (dificultando a elaboração de esquemas, aposição de fotografias), facilmente preenchível 

com o registo de alguns (poucos) conteúdos, entre outras. 

Igual lamentação encontra-se patente nas palavras da PROF. A, pese embora apostar 

esta docente na estratégia da ‘cor’, de modo a melhor captar a atenção dos formandos e facilitar 

a sua aprendizagem, por via de imagens, quadros, fotografias, etc., que lhes vai exibindo, 

conjuntamente com as propostas de trabalho (a preto e branco) a realizar. Por fim, o PROF. C 

que não dispensando o recurso ao projetor nas suas aulas (escola associada) depara-se com um 

enorme desafio na escola do EP, pois tendo de se «virar sozinho», assume a diferença ao tornar-

se «noutro professor». Tal como os demais, o recurso ao suporte de papel faz parte dos materiais 

que acompanham as suas práticas em contexto de sala de aula. 

Porém, tal cenário viria a mudar. No âmbito da reunião em curso propuseram os 

docentes que solicitássemos junto do órgão de gestão da escola associada a cedência, a título 

de empréstimo, de um projetor para o EP (o que viria a ser conseguido). Da sua autorização 

seria dado conhecimento, aos restantes elementos da Equipa Pedagógica, na reunião seguinte. 

 

e) 5ª Reunião da Equipa Pedagógica (30.04.2013) 

 

- Elementos de caracterização das práticas do professor de EnP -425 

 

Iniciando a presente reunião por comunicar aos professores ter sido autorizada a 

cedência, a título de empréstimo, de um projetor para o EP (facto com o qual todos se 

congratularam), procedemos ao esclarecimento dos propósitos subjacentes para mais este 

encontro. Assim, começámos por recordar que, na última reunião (março, 2013), havia sido 

efetuada uma reflexão sobre as semelhanças e diferenças dos contextos de ensino (escolar e 

prisional) e respetiva influência deste último no trabalho docente. Por conseguinte, era agora 

chegado o momento de questionar os professores sobre de que forma se faziam sentir tais 

similitudes/diferenças, em concreto, nas suas práticas. Pela importância da abordagem a esta 

subcategoria, nomeadamente para que não restem dúvidas com a (subcategoria) anterior, com 

                                                           
424 Tal como referido, nesta mesma reunião, pelo PROF. C [cf. 4ª Reunião da Equipa Pedagógica (12.03.2013), intervenção n.º 3.8.6.]. 
425 Anexo 17. 
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que terminámos a última reunião (“Subcategoria 3 – semelhanças e diferenças entre os 

contextos de ensino regular e prisional”), decidimos dedicar-lhe espaço próprio no âmbito da 

análise que efetuaremos de seguida. 

Com efeito, foi nossa intenção aprofundar o processo de questionamento em torno de 

propostas de ensino, designadamente as que configurassem momentos de construção de 

saberes, de modo a concentrarmos o enfoque nos provindos deste território, por via da sua 

complexidade contextual, público-alvo e respetivos efeitos em termos da vertente letiva, através 

de novos momentos de reflexão entre pares que, para o efeito, fomentaríamos. Assim, seria 

nosso objetivo compreender se, da discussão e análise de práticas e experiências destes docentes 

em grupo, sobressairiam elementos configuradores de um saber situativamente construído, i.e., 

de um ‘conhecimento prático’ interiorizado, implícito adquirido/desenvolvido no decurso da 

sua atividade, tal como consubstanciado em procedimentos meditativos a partir de situações 

reais e advindas da ação, bem como da sua reflexão na e sobre esta (Schön, 1983, 1995). 

Por conseguinte, e servindo-nos do introito inicial, uma vez mais sugerimos aos nossos 

participantes uma estratégia de trabalho colegial, que melhor proporcionasse momentos de 

debate e reflexão conjuntos, solicitando a estes que, grosso modo, se pronunciassem sobre o 

planeamento do seu trabalho, sobre as suas práticas educativas e sobre procedimentos de 

reflexão durante e após o seu decurso. Sendo certo que o design de uma qualquer atividade 

letiva se perfila como um instrumento orientador da ação docente, torna-se para o professor em 

cursos EFA tal tarefa fundamental, tendo em conta não ser o seu ofício estruturado em função 

de orientações curriculares emanadas da administração educativa, mas de ‘Temas de Vida’ 

integradores das aprendizagens, que segundo Alonso et al. (2002) “funciona como nutriente de 

conhecimento e contextualização das competências, constituída por uma diversidade de temas 

e problemas socialmente relevantes e necessários à compreensão do mundo e à resolução dos 

problemas que este nos coloca.” (p. 11). 

E tal é bem mais pertinente, sobretudo para o professor que exerce a sua função numa 

prisão, visto, neste contexto, por motivos inerentes à sua organização e funcionamento, não 

poder contar com total disponibilidade, dado algumas ausências inevitáveis (Miguez, 1979) por 

parte dos reclusos-formandos, pese embora passíveis de justificação; nem com os mesmos 

recursos educativos, que, demais colegas, noutros contextos, têm ao seu dispor (em grande parte 

motivado por questões de segurança); para além de, como veremos a seguir, a abordagem a 

determinados assuntos (de acordo com o grupo de reclusos-formandos participantes no curso), 

poder vir a ser desaconselhável; entre outras especificidades adstritas ao ensino neste meio. 
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Assim, e no que ao presente encontro concerne, enveredando por uma mesma 

metodologia de trabalho, novamente, somos a servir-nos da planificação da entrevista inicial 

(anexo 6), com particular atenção, desta vez, para o que os docentes consideram ser o “Perfil 

de competências do professor em contexto prisional” (Bloco Temático IV). Com efeito, e 

elegendo à categoria de apreciação os indicadores (subcategorias) seguintes: 

diferenças/similitudes do trabalho docente nas escolas (EP e exterior) (1); indicador(es) de uma 

aula bem conseguida (2); fatores que concorrem para o (in)sucesso de uma aula (3); 

posicionamento(s) do professor face a situações imprevistas (4); procedimentos de 

autoavaliação (5); dificuldades em torno da EnP e processos de superação (6); assentará o nosso 

exercício de questionamento, bem como subsequente análise às suas intervenções, comparando 

estas com elementos (des)coincidentes das entrevistas individuais (outubro de 2012), 

conferindo, desta forma, continuidade ao processo.  

 

Subcategoria 1 – Diferenças/similitudes do trabalho docente nas escolas (EP e exterior) 

 

Quanto à temática elencada, refira-se que a estratégia conduzida visou uma melhor 

sustentação da auscultação aos docentes, nomeadamente sobre a sua ação educativa concebida 

em território prisional e em meio escolar, para além de, simultaneamente, permitir uma melhor 

apreensão de (des)encontros de práticas em ambos espaços educativos. 

Assim, começaram os professores por se dirigir à problemática da abordagem de 

determinados temas nas suas aulas, asseverando-nos que, num contexto como o prisional, dado 

o seu estado de reclusão e/ou crimes com estes relacionados, poderão tais conduzir a algum tipo 

de situações constrangedoras, devendo ser tomado todo o cuidado na sua inclusão como matéria 

de ensino. Todavia, se a intenção for mesmo seguir em frente na sua abordagem, dever-se-á, 

previamente, por via de uma avaliação do grupo, e de cada recluso individualmente, para além 

de um planeamento inicial, certificar-se que a sua lecionação não causará qualquer tipo de 

perturbação nos formandos, ao ponto de colocar em causa o objetivo proposto para a aula ou, 

no limite, a sua própria continuidade em programas de formação. Vejamos o que nos reserva 

Vieira (2008) sobre este assunto: 

 

O professor precisa estar pronto para fazer com que esse sujeito se reconheça como alguém que possui 

outras potencialidades, que há possibilidades diversas em sua trajetória antes e após o período do cárcere. 

Por isso o professor precisa ser cauteloso na abordagem de certos assuntos como violência e uso de 

drogas. Entendemos que ter maior informação sobre os alunos, conhecê-los melhor parece ser fator 

fundamental para a elaboração das atividades e o alcance dos objetivos educacionais, sendo também 
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importante a fim de estabelecer um vínculo, uma proximidade maior entre os sujeitos da ação pedagógica. 

(p. 114.pdf) 

 

Surge, ainda a propósito, a referência a um outro trabalho, elaborado por Elizabeth Paup 

(1995) e ao facto de, num estabelecimento prisional do Estado de Washington (EUA), onde a 

autora lecionou, ser solicitado aos docentes que se abstivessem de abordar certas temáticas nas 

suas aulas, visto tais poderem contribuir para a ocorrência de situações de alguma instabilidade 

na instituição, para além de deverem prestar atenção redobrada e contínua ao seu trabalho de 

planificação das atividades de ensino, bem como às suas práticas letivas. Perante a possibilidade 

deste tipo de situações colidir com o trabalho do professor, observa a autora que, “It is this state 

of unknowing and the possibility of conflict between the administration and the teacher that can 

cause stress to the educational worker. When forming a class activity the teacher must 

secondguess the content and the delivery.” (p. 39). Servindo-nos da alusão a Paup, atentemos 

nas participações de alguns dos nossos professores sobre esta situação: 

 

1.1.4. PROF. B: (…) Há certos temas que eu, pura e simplesmente, não abordo ali na cadeia! 

1.1.5. PROF. A: Mas essa é uma questão diferente, que tem a ver com a sensibilidade dos reclusos. (…) 

Vocês recordam-se de reuniões anteriores, em que falámos do facto de determinadas temáticas não 

deverem ser abordados na cadeia porque os preocupam, os chocam…, inclusivamente, posso referir-vos 

um caso, que se passou comigo, há uns anos atrás, num dos cursos EFA-B3, que tivemos aqui na prisão. 

Era eu a mediadora e numa das fichas de trabalho do módulo “Aprender com Autonomia” constava lá um 

tema, que um formando se recusou, terminantemente, a responder. É verdade. 

Nessa ficha, eles tinham de ir buscar vivências anteriores, relativas à sua história familiar e de vida, no 

caso dele, estas eram muito perturbadoras. Só pra vos enquadrar, ele tinha cometido um homicídio e essa 

pessoa era sua familiar e tudo aquilo estava, ainda, muito fresco na cabeça dele. Isto perturbou-o de tal 

maneira, que, inclusivamente, as lágrimas começaram a correr-lhe pela cara e desatou a chorar em plena 

aula. 

(…) 

1.2.1. PROF. A: Fiquei preocupadíssima, como deves calcular. Não estava nada à espera daquilo. Então, 

virei-me pra ele e disse-lhe, primeiro para se acalmar e aconselhei-o a não realizar aquele trabalho. E 

nunca mais voltei a abordar aquele tema! 

1.2.2. PROF. E: (Virando-se para PROF. A) Olha, não sei se te recordas, aqui há uns anos atrás, ainda 

no [Ensino] Recorrente, numa atividade extracurricular, em que organizámos uma palestra sobre 

‘Toxicodependência’, para a qual convidámos um especialista (já não me lembro quem, mas, também, 

isso não é o que interessa agora), na plateia estava lá um recluso que a dado momento da conferência 

começou a transpirar. O homem transpirava, transpirava. Escorria-lhe água pelo corpo. E eu, ao vê-lo 

naquele estado, perguntei-lhe: “Então o que se passa?” – Virou-se pra mim e disse-me: “Não aguento 

mais estar aqui. Tenho de sair. Vou-me embora. Vou prá cela antes que rebente com tudo!” – E saiu.  

Sabem qual era o problema dele? – É que tinha sido consumidor durante anos. Já tinha deixado as drogas 

há algum tempo, mas o facto de lhe estarem ali a falar «na branca, na preta ou na castanha», enfim, aquilo 

pra ele era uma tentação e tudo isso fazia com que o apetite voltasse novamente. Então, o melhor a fazer 

era sair dali. E foi o que fez. 

Por isso mesmo, é que a partir daí (e a gente vai aprendendo com estas situações), houve sempre algum 

cuidado em se abordarem determinados temas. (Virando-se para o mediador) E, por isso, a questão que 

nos colocaste é pertinente e tem de haver algum cuidado com a preparação dos conteúdos a lecionar, com 

as atividades curriculares ou extracurriculares propostas prá cadeia. Mas, também, isso, não significa que 

não se possam tratar certos assuntos. (…) Previamente devemos certificar-nos que estes não ferem 

qualquer tipo de sensibilidades, visto que, ao os abordarmos, o principal objetivo é que o recluso participe, 
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ativa e livremente no processo, e que não se afaste dele, por se sentir constrangido ou mesmo com 

sentimentos de culpa sobre o seu passado. 

 

Prosseguindo a reunião, referiu-se a PROF. B (novamente) sobre a questão da internet, 

neste caso da sua ausência, a dificultar, imenso, o seu trabalho na prisão, dado o facto de ter de 

recorrer a outros materiais pedagógicos, nomeadamente à elaboração de propostas de trabalho 

adaptadas ao contexto e público-alvo, influindo neste último, consideravelmente, o critério da 

‘idade’ (aspeto a que se havia referido já, aquando da sua auscultação individual).426 

Mais mencionou, na sua intervenção, uma outra situação, que considerou como 

condicionante acrescida ao seu trabalho na prisão: as ‘limitações’ dos reclusos-formandos, 

relativamente a formandos de outros cursos EFA no exterior. Sobre este aspeto pronunciou-se 

o PROF. E, refutando liminarmente as considerações da colega, visto, tais ‘limitações’, de 

acordo com o próprio, fruto de um défice de «aprendizagens formais», não serem, somente, 

apanágio da população reclusa, pois verificam-se, igualmente, cá fora, no exterior com demais 

formandos, devendo-se, fundamentalmente, ao entorno familiar e a um nível económico-

cultural, de um modo geral, baixo, que, porém, no seu caso são suplantáveis pelas “experiências 

de vida que trazem – riquíssimas de muitos deles” (cf. PROF. E, intervenção n.º 1.3.9.) e de 

capital importância para o processo de formação. 

 

1.3.1. PROF. B: (…) A mim causa-me uma grande dificuldade o não usar a internet na cadeia. E isto é 

um grande contratempo porque, logo aí, se estabelece uma enorme diferença com a escola [no exterior], 

visto que sou obrigada a planificar e a elaborar as minhas fichas de trabalho adaptadas a um determinado 

contexto e público-alvo. Mas, também, e já agora, queria, aqui, referir um aspeto que entendo que é 

pertinente e que se prende, em minha opinião, com as limitações dos formandos do prisional. E digo-vos 

isto, comparando com outros formandos de outros cursos EFA cá fora, no exterior. 

(…) 

1.3.8. PROF. B: (…) no meu caso, denoto que no prisional as limitações dos formandos são mais 

evidentes do que em qualquer outro lugar, muito provavelmente, devido ao meio familiar, económico e 

social de onde provêm. E tudo isto tem implicações no meu trabalho com eles, desde a planificação das 

aulas à sua execução, obviamente. 

1.3.9. PROF. E: Ok, nesse aspeto concordo contigo. Mas, também, repara no seguinte, quem não 

aprendeu cá fora dificilmente o faz lá dentro. E nós bem sabemos que a maior parte dos reclusos são 

provenientes de famílias, muitas delas desestruturadas e com enormes dificuldades económicas, que 

tiveram pouco acesso à escola e que, na maior parte dos casos não concluíram o ensino básico. Alguns 

deles, nem mesmo o 1º Ciclo. 

Por isso, a minha discordância em relação a esse assunto. Contudo, a estes, eu não lhe chamaria tanto 

“limitações”, acho que é um termo forte e é estar a rotular as suas capacidades mentais de forma deficiente, 

mas sim «falta de conhecimentos escolares», que procuramos trabalhar a partir das experiências de vida 

que trazem – riquíssimas de muitos deles. 

 

                                                           
426 Ver Quadro 5. 
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Já a PROF. A, sublinhou o trabalho acrescido na preparação das suas aulas para o EP, 

sobretudo devido à inexistência de manuais dirigidos aos cursos EFA e, por conseguinte, da 

obrigação de ter de elaborar propostas de trabalho, tendo por base o referencial para a sua área 

de competências-chave, rebuscando em manuais dos 5º e 6º anos,427 de modo a nestes proceder 

à seleção de materiais apropriados ao nível de conhecimentos dos reclusos-formandos, para 

além de ter de, ainda, adaptar estes à sua idade. Verifica-se, assim, por parte da docente, a 

preocupação de, sustentada num conhecimento dos conteúdos e do currículo, transformar este 

em um conhecimento pedagógico dos mesmos (Shulman, 1986, 1987), nomeadamente pela 

capacidade de recolha, seleção e «adaptação» dos recursos didáticos à sua disposição, como 

(mais) uma característica distintiva da função docente, que torna o professor consciente da sua 

ação educativa, distinguindo-o positivamente do, denominado, ‘especialista na matéria’ (idem), 

mas, sobretudo, de uma competência que revela em um saber preparar o caminho para 

«ensinar» este (conteúdo) aos seus aprendentes (Roldão, 2005; Roldão et al., 2009). 

Seguindo uma tal (importante) linha de pensamento, e tendo já, aquando das entrevistas 

individuais, sinalizado a situação, uma vez mais, aproveitou (PROF. A) para tecer algumas 

críticas à organização curricular destes cursos,428 nomeadamente ao referencial de Linguagem 

e Comunicação, o qual, partindo de uma premissa “demasiado otimista”, apresenta os 

conteúdos já (supostamente) dominados pelos formandos, bem como circunscreve o período de 

formação necessário à sua apreensão, em sua opinião, não só claramente insuficiente, como 

“demasiado facilitista”. 

Todavia, e como se tal não bastasse, sublinhou ser, ainda, bem mais preocupante o facto 

de, recorrendo a adquiridos experienciais dos formandos, se “remexer no seu passado”, por via 

da abordagem de ‘Temas de Vida’, sabendo de antemão que, dado o contexto em que decorrem 

estes cursos e respetivo público-alvo, poder a sua fundamentação temática, convocar riscos 

desnecessários (Paup, 1995; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; Nahmad-Williams, 2011) e, no 

limite, conduzir mesmo ao seu abandono. 

Neste particular, foi a docente, de imediato, secundada pelos PROFs C e E que, e 

relativamente a este último, reportando-se ao 1º Ciclo do Ensino Básico na modalidade de 

Ensino Recorrente, destacou o facto de a sua duração temporal (cerca de 2 anos), ser essencial 

para a apreensão de conteúdos basilares, nomeadamente em áreas como o Português e a 

Matemática. Em contraponto, considerou, na modalidade EFA, apresentar o curso EFA-B1 uma 

                                                           
427 Uma vez mais se refere que o curso EFA-B2 confere habilitação para o 2º Ciclo do Ensino Básico. 
428 Sobre a temática da organização curricular e sua adaptação à população prisional, ver Gabriel (2007, pp. 107-115). 
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organização curricular demasiado ambiciosa, dado o conjunto de competências a reunir, num 

tão curto espaço de tempo (pouco mais de 400h de formação – aprox. 1/2 ano),429 principalmente 

quando dirigido ao contexto e público prisional. 

No mesmo diapasão, defendeu o PROF. C a existência de orientações programáticas 

mais claras para os cursos EFA, tendo em conta que, desta forma, as regras do jogo se tornam 

mais facilitadas não só para os docentes ‘que ficam a saber o que ensinar’, bem como para os 

reclusos-formandos, que ‘ficam com conhecimento do que deverão aprender’, de modo a 

concluir com sucesso os seus estudos. Igualmente concordando com as posições anteriores, de 

que, remexer nas «memórias dos reclusos», pode ser algo problemático em termos do processo 

de ensino e aprendizagem, nomeadamente em sede de abordagem de determinados conteúdos 

dos ‘Temas de Vida’, propõe, por isso, um ‘regresso ao passado’, sobretudo para a EnP, 

nomeadamente uma reimplementação da modalidade de Ensino Recorrente e respetivos planos 

curriculares. 

Uma outra questão envolvendo os reclusos-formandos dos cursos EFA, serve, também, 

de «arma de arremesso» entre as modalidades de Ensino Recorrente e EFA. Com efeito, esta 

prende-se com o caráter de ‘exposição’ (com o ‘tornar-se visível’) perante a população reclusa, 

designadamente aquando da apresentação das atividades integradoras dos ‘Temas de Vida’. A 

este respeito, revelaram os docentes serem poucos os reclusos que gostam de se colocar numa 

tal posição na prisão, sendo que uma aturada preparação das mesmas, no decurso das sessões 

de formação, é fundamental, quer para os reclusos, quer para o próprio processo de formação, 

pois se algo corre menos bem durante a sua apresentação, e sabendo de antemão que mostrar 

debilidades não é opção neste território, a sua continuidade em programas de formação na 

cadeia pode estar posta em causa. Atentemos, por isso, nas suas palavras: 

 

1.3.10. PROF. A: Por exemplo, no caso da preparação das minhas aulas para os formandos do curso do 

EP, embora me baseie mais em manuais dos 5os e 6os anos, tenho o cuidado de escolher textos que vão 

mais ao encontro do seu horizonte de expectativas. 

E, já agora, uma nota que aqui gostava de deixar. E que, pelo menos, estas nossas reuniões sirvam, 

também, pra isso. É que, no referencial para a área de competências-chave de Linguagem e Comunicação 

(LC), são muito poucas as referências feitas ao “conhecimento explícito da língua”, que é agora a 

designação da (antiga) gramática. 

Ora, como posso eu transmitir-lhes certas noções, como por exemplo, a passagem do discurso direto para 

o indireto e vice-versa, se eles desconhecem os verbos e respetivos tempos verbais? Mesmo até ao nível 

da escrita? 

Por isso, há noções do “conhecimento explícito da língua” que tenho, antecipadamente, de lhes fornecer, 

caso contrário a abordagem a certos conteúdos torna-se missão quase impossível. Sei perfeitamente que, 

de acordo com a abordagem comunicativa da língua, muito em voga atualmente, o objetivo não é tanto o 

formando dominar a componente linguística (léxico, semântica, morfologia, sintaxe e fonologia), mas 

                                                           
429 Num total de 440h de formação (cf. Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro). 
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sim a capacidade de, através da comunicação, entender o outro e de, igual modo, fazer-se entender. E é 

por isso que, uma vez mais, aqui menciono o referencial para LC, porque parte de um princípio, em minha 

opinião, demasiado otimista, de que o formando domina já muitos destes conteúdos, o que, na maior parte 

dos casos, não corresponde à realidade. 

1.3.11. PROF. E: Concordo plenamente. Então como é possível que um formando que, praticamente, 

não sabe ler nem escrever, tenha no caso do [EFA] B1, pouco mais de 400h de formação para reunir essas 

competências? 

(…) 

1.4.3. PROF. E: (…) Antigamente, tínhamos o Ensino Recorrente que, no caso do 1º Ciclo, durava, em 

média, dois anos [letivos]. Aí trabalhava-se de modo a que adquirissem os conhecimentos básicos 

essenciais, principalmente ao nível do Português e da Matemática. Agora em cerca de meio ano pretende-

se que saiam com as competências do 1º Ciclo, ou seja, de dois anos reduziu-se para ¼ o seu tempo de 

aprendizagem. Assim é tudo muito complicado. 

1.4.4. PROF. A: Sim, nesse aspeto concordo contigo. Eu, também, sou de opinião de que era preferível 

o anterior Ensino Recorrente. Porque se encontrava melhor estruturado, nomeadamente contendo 

orientações programáticas específicas para as várias disciplinas, do que o que temos agora, isto é, um 

ensino mais virado para a aquisição/desenvolvimento de competências de acordo com ‘Temas de Vida’, 

à volta dos quais se desenvolvem os programas de formação. Enfim, demasiado facilitista, em meu 

entender. Mas, mais grave do que isso, assenta numa conceção de base que, em minha opinião, não é a 

mais acertada, como, também, já aqui vimos, e que é a de remexer no passado dos formandos através das 

suas experiências de vida. E esta conceção é, no mínimo, questionável, porque pode colocar em risco o 

seu processo de formação e, em consequência disso, o seu próprio PIR [Plano Individual de Readaptação]. 

1.4.5. PROF. C: Sem dúvida e sem comparação com o que sucede atualmente. Com programas propostos 

para as nossas disciplinas, sabíamos o que tínhamos de ensinar. Os reclusos [formandos] sabiam quais os 

conhecimentos que tinham de possuir, se quisessem concluir com êxito os seus estudos. Ou seja, havia 

um conjunto de orientações devidamente clarificadas em termos de aprendizagens a concretizar. 

O que hoje se verifica é que, enfim…, de acordo com as suas experiências de vida, se procura criar uma 

área temática que seja demasiado abrangente a esta população, o que já vimos que pode ser problemático. 

Por isso, se fosse possível, não sei se é, mas se fosse possível, uma alteração aos cursos na prisão, talvez 

um regresso ao Ensino Recorrente, fosse uma ideia a ter em conta. Não sei se é exequível, mas se for, 

aqui fica a sugestão. 

1.4.6. PROF. A: Posso dizer-vos, por exemplo, que tive formandos que fizeram o 2º Ciclo através do 

Ensino Recorrente aqui comigo e, posteriormente, vieram novamente cá parar e concluíram o 3º Ciclo 

através de um curso EFA-B3. E sabem o que é que eles me diziam? – Que preferiam, de longe, o Ensino 

Recorrente aos cursos EFA. Mais. Muitos dos formandos dos cursos EFA, não gostam de participar na 

apresentação das atividades integradoras dos ‘Temas de Vida’. E sabeis porquê? – Pelo simples facto de 

não gostarem de se expor perante os colegas da prisão. E isto é um grande problema para eles, como por 

exemplo (e refere o nome de alguns formandos), porque… 

1.4.7. PROF. E: (Interrompe PROF. A) E se nós não os prepararmos bem para estas atividades, então aí 

as coisas falham de certeza, com repercussões para os próprios ao nível da sua autoestima, da aceitação 

na comunidade prisional, nomeadamente por parte dos outros reclusos do EP e até mesmo para a sua 

própria continuidade em projetos de formação dentro da prisão. E nós bem sabemos que isto é verdade, 

porque já temos experiência disso. 

1.4.8. PROF. D: Acho que, de um modo geral, serão mais os que têm receio de se expor perante os 

restantes reclusos do que os que não têm. Mas, isso já vai da personalidade de cada um. No entanto, 

existem alguns que não têm qualquer tipo de problema em o fazerem (refere alguns nomes). Mas concordo 

convosco. Ali são mais os que preferem não o fazer, do que o contrário. 

 

Analisada a temática do trabalho docente nas escolas (EP e exterior), com especial 

enfoque para o desenvolvido na escola do EP, o que importa, agora, à pesquisa junto destes 

professores, não é tanto o de um questionamento seletivo sobre os assuntos a serem 

(des)considerados no âmbito da composição dos ‘Temas de Vida’ ou, num sentido mais amplo, 

de modalidades de educação de adultos e respetiva organização curricular, mas, sobretudo, o 

que entendem ser as competências necessárias a possuir pelo professor de EnP. 
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Assim, foi nosso intento verificar de que modo o seu trabalho é fruto de um processo de 

análise e de construção colaborativa (Alonso, 1998; Ponte, 1998; Nóvoa, 2009; Loureiro, 2006, 

2010; Roldão e Ferro, 2015), a partir do qual estes vão aprendendo e exercitando as suas 

capacidades de perceção, não somente das necessidades de aprendizagem dos formandos, 

nomeadamente do alcance das suas práticas a uma efetiva aquisição/desenvolvimento de 

competências, como também do feedback que destes vão recebendo relativamente à sua ação 

docente. 

Ademais, procurámos aferir da importância que os professores, na esteira do 

preconizado por Schön (1983, 1995), atribuíam a procedimentos de reflexão sobre o mesmo. 

Tal como o autor, consideramos que estes aprendem a melhor colaborar como profissionais 

analisando, teorizando e refletindo sobre as suas práticas, sendo nossa preocupação continuar a 

conduzi-los através de um processo de autodescoberta, como forma de argumento a uma análise 

e debate conjuntos. 

Acreditávamos, por isso, que sem uma descrição detalhada dos seus comportamentos, 

pudesse tal entendimento ficar incompleto, tendo em conta a dificuldade, que, porventura, 

evidenciassem, por não saber o que manter ou melhorar. A este respeito, o modo como 

consideram o (in)êxito da sua ação educativa, o seu posicionamento perante os ‘imprevistos’ 

no decurso da mesma, a avaliação que fazem da sua atividade docente e das dificuldades 

superadas em torno da EnP, ajudar-nos-ão a melhor nos acercarmos de um ‘perfil de 

competências do professor em contexto prisional’. 

De facto, a uma mais efetiva apreensão de tais distintivos, resta-nos a opção de continuar 

o nosso itinerário. Atentemos, por isso, no indicador que se segue. 

 

Subcategoria 2 – Indicador(es) de uma aula bem conseguida 

 

Pelas intervenções dos docentes, a seguir apresentadas, veremos como, as suas 

perceções são coincidentes com as manifestadas aquando da sua auscultação individual (cf. 

Quadro 5), remetendo-nos, uma vez mais, a PROF. A para a variável ‘tempo’ (infindável numa 

cadeia), e de quando este passa tão depressa que nem formandos nem docentes se dão conta. 

No mesmo diapasão, refere a PROF. B ter a noção de que ‘uma aula corre bem’ pela efetiva 

participação dos formandos nos debates promovidos nas sessões de formação ou quando não 

recorrem a «estratégias evasivas» da sala de aula (como por ex. frequentemente a ‘olhar para o 

relógio’ ou a ‘pedir para se fazer um intervalo para irem fumar um cigarro’). 



Capítulo V Recolha de Dados, Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

 

526 

Ainda, em matéria de coincidência de discursos, aduz o PROF. E, a aquisição e domínio 

de competências básicas de cálculo (mentalmente e por escrito), bem como de leitura e escrita, 

mormente quando conseguem ler uma carta de familiares sem ter de pedir a terceiros que o 

façam por eles, porquanto, não somente estarão a preservar a sua privacidade, como a se 

protegerem de uma situação de dívida (Onofre, 2007; Laffin e Nakayama, 2013), que, mais 

tarde ou mais cedo, lhes será cobrada. Aqui sim, têm estes a noção do quanto a educação 

contribui para a sua independência, tornando-se o espaço da sala de aula sinónimo de bem-estar 

e, por conseguinte, fomentador de momentos de efetiva aprendizagem, concorrendo, 

efetivamente, para que uma qualquer aula «corra bem». 

Finalmente, os PROFs C e D a elegerem a questão da assimilação dos conteúdos como 

fator de aferição de uma aula bem-sucedida, nomeadamente quando os formandos relacionam 

matérias lecionadas com situações da sua vida pessoal e/ou profissional (PROF. C) ou, no caso 

do PROF. D, quando, num «momento epifânico» conseguem o que, à partida, julgavam 

impossível, como por exemplo, realizar exercícios com sucesso em plena aula e, praticamente, 

em modo autónomo. 

 

2.0.1. PROF. A: (…) Quando, por exemplo, o guarda chega pra fechar a porta da Escola. É aí que todos 

nos apercebemos (eu e os formandos) de que já é hora do almoço ou do jantar. Ou seja, quando perdemos 

completamente a noção do tempo e não nos damos conta de que a aula já devia ter terminado. Graças a 

Deus, de todos os anos que levo de prisional, tenho tido poucos casos de formandos que vão para as aulas 

e lá se encontram apenas como figurantes. Nesse aspeto, faço o meu melhor para os motivar para a 

aprendizagem dentro e fora da Escola. Não quero ali ninguém contrafeito. Enfim, tal como no provérbio: 

“Mais vale um voluntário que cem forçados”… 

2.0.2. PROF. B: Eu julgo que, no meu caso, quando se envolvem e participam ativamente em debates e 

não nos apercebemos que o tempo passou a correr. Quando não os vemos olhar para o relógio em plena 

aula. Quando me pedem para fazer um intervalo para irem fumar um cigarro, o que normalmente faço, 

mas às vezes, pelo facto de a aula estar tão interessante, me esqueço. Contudo, neste caso, é mais por uma 

necessidade fisiológica que o fazem, do que propriamente uma estratégia para passar o tempo. 

2.0.3. PROF. E: Pois então, tal como a PROF. A disse, quando nos aparece o guarda à porta a avisar que 

é hora do almoço ou jantar, por exemplo. Quando muitos deles aprendem noções básicas de cálculo e 

conseguem-no fazer mentalmente, bem como no papel. Quando aprendem a escrever pela primeira vez 

ou, então, quando conseguem escrever mais do que o próprio nome. Um outro exemplo, que posso aqui 

referir, quando recebem uma carta de algum familiar (esposa, filhos) e conseguem ler sozinhos sem ter 

de pedir aos outros reclusos que o façam, evitando, assim, que estes fiquem a saber da sua vida. É óbvio 

que não o fazem na sala de aula, mas vejo que modificam a sua disposição para a aprendizagem, porque 

foi através dela que conseguiram algo, do qual há muito haviam perdido a esperança, ou seja, terem 

aprendido a ler e a escrever. 

2.0.4. PROF. C: Então, quando nos apercebemos que estão a assimilar bem os conteúdos e, por isso, 

participam nas aulas, quase sem lhes pedirmos. Quando, relacionado com a matéria que estamos a 

abordar, nos transmitem exemplos das suas experiências de vida, naturalmente. É isto, basicamente, o 

que eu acho de uma aula que corre bem. 

2.0.5. PROF. D: Bem, no meu caso. É quando lhes entrego uma ficha de trabalho e, depois de explicar o 

que pretendo, estes a fazem sem qualquer tipo de problemas e sem precisarem muito da minha ajuda. Ou, 

então, quando os ouço dizer: “Ah, isto, afinal, não é tão complicado como parecia!”. Ou, depois de 

fazerem, com sucesso, um exercício, dizem todos contentes: “Eh pá, eu até percebo umas coisas disto.” 

 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

527 

Subcategoria 3 – Fatores que concorrem para o (in)sucesso de uma aula 

 

No que aos indicadores de sucesso de uma aula concernem, verificamos, nas palavras 

do PROF. E, que estes se relacionam, sobretudo, com estratégias de motivação dos seus 

formandos. Citando o caso de um recluso que, manifestando dificuldades na aquisição e 

desenvolvimento de competências em Linguagem e Comunicação (curso EFA-B1), 

contrariamente à desenvoltura evidenciada em Matemática, menciona o docente ser este 

premiado com exercícios nesta área de competências-chave (MV), sempre que conclui com 

sucesso atividades propostas em LC. 

Tendo consciência da apetência dos formandos para a abordagem de determinados 

assuntos do seu interesse (Ambiente, Saúde e Bem-Estar, Desporto), significando estes o 

sucesso de uma aula, refere a PROF. B dirigirem os reclusos, nestas situações, o debate para 

problemas relacionados com a realidade do EP, nomeadamente das condições de exiguidade e 

habitabilidade deste espaço, para a prática desportiva, etc., relegando a docente para um papel 

de orientação dos debates na sala de aula, a qual, por sua vez, aproveita tais momentos para os 

ir conduzindo por entre as temáticas matizadoras do ‘Tema de Vida’.430 

Já a PROF. A recorre a exercícios de leitura, tendo em conta ser esta uma área em que 

os formandos evidenciam grandes dificuldades. Com efeito, e por entre as várias estratégias 

empregues pela professora, referem-se: a gravação e a confrontação dos formandos com a 

audição das suas leituras, resultando no reforço positivo e na retificação de algumas 

incorreções; a descrição de imagens, em ordem a um aprofundamento da oralidade, 

normalmente redundando em atividades de produção escrita a partir do(s) significado(s) 

atribuído(s); ou ainda, atividades de leitura de textos, testando a sua capacidade de síntese (e 

preservando as suas ideias-chave), por via da compreensão dos mesmos. 

Por seu turno, e enquanto o PROF. D afirma ter descoberto a «fórmula resolvente» 

recorrendo a jogos didáticos nas suas aulas (cf. Dias, 2008), motivando, por esta via, os reclusos 

para a aprendizagem, confidencia-nos o PROF. C que, na Matemática, tal se resume na equação 

‘S=D’ (simplificar sinónimo de descomplicar) e que, neste caso, a perceção da disciplina, por 

parte dos seus aprendentes, não difere muito na prisão, relativamente à da escola no exterior. 

Exercícios práticos do quotidiano tal como os relativos às suas profissões, que mais facilmente 

                                                           
430 Mais se refere que o ‘Tema de Vida’ eleito para este ano letivo (2012/13), em ambos os cursos (EFA-B1 e EFA-B2), teve como enfoque: 

Desporto e Atividades de Lazer: jogos tradicionais. 
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os induzam e motivem à aprendizagem, são os eleitos pelo professor e alunos para o bom 

decurso das suas aulas. 

 

3.0.1. PROF. E: Eu, no que me diz respeito [EFA-B1], posso referir, por exemplo, o caso de um formando 

meu (refere o nome) que revela muitas dificuldades ao nível da leitura. (…) No entanto, divide melhor do 

que qualquer um dos colegas. Na multiplicação passa-se o mesmo. Inclusivamente, às vezes, quando 

estou a dar fichas diferentes aos colegas, vira-se pra mim e diz. “Dê cá, também, esse trabalho a mim.” – 

E é mais rápido do que os outros a fazê-lo.  

(…) Mas, sente-se mais à vontade na Matemática do que no Português [Linguagem e Comunicação]. E, 

por isso, tendo em conta que no Português, embora com menos vontade, vai «com muito trabalhinho meu 

à mistura», revelando algumas competências, acabo por o recompensar com exercícios de Matemática. O 

que ele adora. 

3.0.2. PROF. B: Noto que os assuntos que gostam mais de abordar nas aulas se prendem com discussões 

sobre temas do seu interesse, como por exemplo, o “Ambiente” ou a “Saúde e o Bem-Estar”, dirigindo, 

quase sempre, a discussão para o que se passa na cadeia e os seus problemas nestas áreas. O problema do 

tabaco, precisamente por a cadeia ser um espaço demasiado fechado e por afetar todos os reclusos, 

principalmente os que não são fumadores. O Desporto é outro dos seus temas preferidos, neste caso a 

falta de condições, nesta cadeia, para a sua prática. As doenças, principalmente as infetocontagiosas, que 

os preocupam muito, também. Enfim, de uma maneira geral, são estes os temas que mais gostam de 

debater e que melhor funcionam nas minhas aulas. 

3.0.3. PROF. A: Na minha área de competências-chave tenho o hábito de fomentar a leitura de textos, 

visto que, normalmente, denoto algumas deficiências dos formandos nesta matéria. E refiro-vos que eles, 

regra geral, também gostam de o fazer. (…) Por vezes, recorro à gravação da sua leitura e depois 

confronto-os com o que acabaram de ler, dando-lhes os parabéns pelo que leram bem e corrigindo-os, no 

que houver para corrigir, em conjunto com estes. Uma outra estratégia, a que recorro nas minhas aulas, e 

que eles gostam muito de fazer, é a descrição de imagens, sendo que aqui o objetivo é o desenvolvimento 

da oralidade ou a realização de um exercício de produção escrita a partir do significado que lhe atribuem. 

Um outro exercício que faço, e eles gostam também, é o de “Ler para Resumir”, sabendo eles, de antemão, 

que, o que se pretende é, essencialmente, desenvolver a sua capacidade de síntese e objetividade, 

segmentando um texto e reunindo à sua volta as principais ideias do autor. 

3.0.4. PROF. D: No meu caso, talvez os jogos didáticos. Foi uma forma de os interessar pelas TIC e de 

combater alguns dos seus receios em relação aos computadores. 

(…) 

3.0.6. PROF. C: No caso da Matemática, as aulas correm sempre bem, desde que os exercícios sejam o 

mais simples possível (risos). Enfim, infelizmente, nas escolas o grande problema dos alunos é a 

Matemática. Na cadeia passa-se o mesmo. Os reclusos [formandos] não fogem à regra. Então, o que é 

que eu faço? – Exercícios abstratos de aplicação prática duvidosa ou subjetiva, eles não vão lá, nem lhes 

interessam. A essa conclusão já eu cheguei há muito. Por isso, tento, sempre que possível, dar-lhes 

exercícios práticos relativos ao dia a dia. Coisas pelas quais eles se interessem de facto e que os motivem 

à aprendizagem e que já me referi em reuniões anteriores, nomeadamente em áreas como construção civil, 

carpintaria, mecânica, entre outras do seu interesse. 

 

Continuando com a análise às perceções dos docentes sobre os (in)êxitos das suas 

práticas, apontam os PROFs A, D e E a ‘escrita’ como o «crime mais difícil de expiar». Com 

efeito, e começando pela PROF. A, na área de competências-chave de Linguagem e 

Comunicação, por muito custosa que se ofereça a sua remição e do trabalho que exige dos 

formandos, o reforço desta competência obriga a especiais cuidados e a uma atenção redobrada 

por parte da docente, nomeadamente no acompanhamento constante a prestar a estes, bem como 

a uma prática de produção escrita cuidadosamente orientada. 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

529 

Acompanhando a sua colega, refere o PROF. E os desafios na ‘escrita’, que, pese 

embora tantos anos de docência, continua a ter de enfrentar, relativamente ao uso da língua 

portuguesa por parte de indivíduos de etnia cigana que, segundo este docente, «escrevem como 

falam», e aos quais é preciso, primeiro, convencer da sua incorreção formal, o que, como o 

próprio confidencia, não é tarefa fácil, para, somente depois, proceder ao seu ensino. 

Ainda nesta discussão, agradece o PROF. D o facto de os seus colegas terem 

mencionado tal facto, pois do mesmo já se havia apercebido nas suas aulas. Assim, referiu-se a 

práticas de orientação dos formandos na superação de lacunas na ‘escrita’, sobretudo de erros 

ortográficos apresentados nos seus textos, nomeadamente por via do acesso ao corretor 

ortográfico instalado nos computadores em uso na escola do EP. Sobre esta matéria, lembramo-

nos, a propósito, das palavras de Dias (2008), quando, estabelecendo um paralelo com os 

obstáculos que, um dia mais tarde, estes terão de enfrentar no exterior, nos refere que 

 

Outrora, a Alfabetização implicava o domínio da escrita. Hoje, significa também conhecer novas 

tecnologias. Estas já fazem parte do quotidiano do adulto não-alfabetizado, que para além de defrontar-

se, por não saber ler um texto impresso e outras dificuldades conhecidas, depara-se com novas 

dificuldades como digitar códigos numa caixa multibanco ou no telemóvel. (p. 132) 

 

Deixando os desafios da escrita passamos para o ‘cálculo’, tal como assinalado já pelo 

PROF. C, uma das grandes prioridades do seu ensino, tendo em conta as dificuldades 

evidenciadas pelos formandos no domínio desta competência, mormente a operação da divisão. 

A um tal combate declara o docente dedicar várias aulas, propondo, para as mesmas, exercícios 

práticos do quotidiano, não somente relacionados com a sua vida pessoal e profissional cá fora, 

no exterior, como também relativos à sua vida no interior da cadeia. 

Por fim, remete-nos a PROF. B para um assunto já abordado nestas reuniões e que se 

prende, nomeadamente, com um “remexer do seu passado”. Desta feita, o problema surge sob 

a forma de elaboração do seu Curriculum Vitae (CV), seja este atinente à intricada vida 

profissional ou, então, remetendo-os para as habilitações académicas e, por esta via, para o 

locus escolar e, possivelmente, para (mais) um insucesso nas suas vidas, ou, ainda, para as 

memórias de um percurso de delinquência neste iniciado/desenvolvido. 

 

3.1.1. PROF. A: A escrita. Sem dúvida alguma. Eles gostam pouco de escrever. É a menos gostosa, por 

assim dizer, para eles, apesar de ser a que mais necessitam. Talvez porque tal implique mais atenção, 

reflexão e empenhamento da sua parte. Eu noto que, realmente, possuem pouca riqueza vocabular. Muitas 

vezes, na estruturação frásica evidenciam lacunas ao nível da coerência e da coesão textual, 

nomeadamente na repetição constante de ideias e de palavras; ao nível da concordância sujeito-predicado, 

referente temporal/tempo verbal, na conjugação dos verbos, etc.  
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Evidenciam, também, dificuldade em planificar o que vão escrever. Por conseguinte, além de lhes de 

fornecer informação sobre as tarefas a realizar, dou-lhes dicas para os auxiliar a uma mais cuidada 

produção escrita, sendo esta mais guiada do que propriamente livre. E é, por isso, na escrita que se 

encontram as suas maiores dificuldades e que me «obrigam» a um maior acompanhamento e a insistir 

mais nesta componente, nas minhas aulas. 

3.1.2. PROF. E: (…) Por exemplo, os de etnia cigana escrevem tal e qual como falam. Vocês não fazem 

a mínima ideia do trabalho que eu tenho com eles. São hábitos já instalados há anos e anos e é 

extremamente complicado de os corrigir. Quantas vezes me questionam: “E porque é que é assim? – E 

toda a vida fiz assim. E sempre escrevi desta maneira. Porque é que agora tenho de fazer diferente?” 

Como podeis calcular, não é nada fácil combater isto. 

3.1.3. PROF. D: Ainda bem que falas nisso, porque nas minhas aulas, às vezes dou-lhes fichas de 

trabalho, em que lhes peço para digitarem um texto no Word, com o objetivo de consolidar o seu 

conhecimento ao nível do processador de texto. Meu Deus! Aquilo é erros atrás d’erros. É impressionante. 

Inclusivamente, e de forma a ultrapassar estes constrangimentos, já lhes expliquei que, quando as palavras 

aparecem sublinhadas a vermelho, devem aceder ao corretor ortográfico e ensinei-lhes como o fazer para 

que eles consigam, por eles próprios, corrigir esses mesmos erros. E, quando isso acontece, ficam todos 

satisfeitos, porque já são capazes de o fazer sozinhos. 

3.1.4. PROF. C: No caso da Matemática uma das suas grandes dificuldades centra-se nas operações de 

cálculo e destas a que sobressai, mas pela negativa, é a divisão. Digamos que é um dos seus «calcanhar 

de Aquiles». Por isso, e tendo em conta as suas deficiências nesta área, vejo-me na obrigação de dedicar 

várias aulas somente a operações de divisão, com exercícios práticos do quotidiano, tal como já referi, e 

alguns até relacionados com a sua vida na cadeia, nomeadamente o cálculo das horas de faxinagem e o 

seu pagamento ou, por exemplo, a correspondência entre onças (tabaco) e os cigarros que fumam,[431] de 

forma a tornar estes conteúdos, ainda, mais simples e apelativos pra eles. 

3.1.5. PROF. B: Olhem, algo que eles não gostam, ou então, gostam muito pouco de fazer é o seu 

Curriculum Vitae. Talvez, por os remeter para o seu passado..., não sei. O que sei é que não gostam e é 

algo em que tenho dificuldade em trabalhar com eles. Por exemplo, a sua experiência profissional – ou 

porque não lhes correu bem, ou porque estão há muito tempo desempregados. A parte das habilitações 

académicas – talvez, por os remeter para a escola e para o início de um processo de que não se orgulham 

nas suas vidas. Sinceramente, é algo que, por norma, evitam fazer. 

 

De um modo geral, podemos inferir pelos relatos dos docentes, ao comparamos as suas 

intervenções com as registadas nas entrevistas individuais, por nós analisadas já (cf. Quadro 5), 

que estes, previsivelmente, influenciados pelo que foram ouvindo, refletindo e discutindo com 

os restantes elementos, surgiram aqui com algumas alterações de discurso, o qual não 

consideramos de pormenor, porquanto as suas referências são por demais objetivas e com 

particular enfoque em determinados assuntos. Senão vejamos. Os desafios da ‘escrita’, tal como 

no-lo são apresentados pelos PROFs A, D e E, surgem, neste momento da reunião, com 

particular incidência e a monopolizar situações de maior dificuldade sentidas pelos formandos. 

Do seu enfrentamento revelam estes docentes não se afigurar tarefa fácil, porquanto 

«anos e anos» de desuso da língua (portuguesa) não se ‘restauram’ facilmente, quer por práticas 

de orientação e de acompanhamento próximo por parte do professor, nomeadamente em 

momentos de produção textual, onde a propensão para o erro é maior, sobretudo por parte de 

quem, não dominando competências linguísticas específicas, não consegue ter uma correta 

                                                           
431 Dado os parcos recursos da generalidade dos reclusos, estes adquirem no Bar (dos reclusos), onças de ‘tabaco de enrolar’ a um preço 

substancialmente inferior ao praticado pelas marcas de tabaco nacionais e estrangeiras. 
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perceção do ‘certo e do errado’ (PROF. A); quer por desmistificar a sua incorreta utilização, 

colocando em causa a sua ligação com costumes e tradições de um povo, de certa forma, 

desenraizando-o da sua cultura de origem (PROF. E); quer porque ao nível das novas 

tecnologias a sua deteção surge sob a forma de ‘carateres de um texto sublinhados a vermelho’ 

indicando a sua inexatidão e exigindo do professor a função de conduzir os formandos à sua 

autocorreção, nomeadamente ensinando estes a aceder ao programa de corretor ortográfico, 

testando, simultaneamente, competências de processamento de texto (PROF. D). 

Por fim, no que concernem os PROFs B e C, refere-se a PROF. B aos 

‘constrangimentos’ que oferece o preenchimento do seu CV, pelo facto de se procurar 

desocultar algo que, manifestamente, estes preferem bem guardado para si e nas memórias do 

seu passado, sem embargo de reconhecerem a sua importância na procura de um emprego 

(PROF. B). Quanto ao PROF. C, rebuscando num misto de «adquiridos experienciais» às suas 

vivências dentro e fora da prisão, nomeadamente para os que, possuindo experiência em 

determinadas áreas profissionais (construção civil, carpintaria, mecânica), procura relacionar 

os conteúdos lecionados com estas, como também, para os que não detendo tal prática, se serve 

do locus prisional para iguais propósitos educativos. 

 

Subcategoria 4 – Posicionamento(s) do professor face a situações imprevistas 

 

Relativamente a este indicador, somos a comentar que, do livre debate de ideias servindo 

a nossa posição somente de facilitador do mesmo, deixando fluir as suas opiniões, as respostas 

dos docentes se distribuíram por duas ordens de fatores: o primeiro atinente à ocorrência de 

situações de conflito (comuns em espaços de reclusão) e ao posicionamento dos professores 

perante as mesmas (PROFs A e D); e o segundo relativamente aos diferentes papéis que, por 

vezes, assumem docentes e reclusos-formandos no decurso das atividades letivas (PROFs B e 

E).432 

No que ao primeiro fator concerne, situações de conflito, refere a PROF. A o papel que 

o espaço escolar e o docente podem desempenhar num local de confinamento, onde, por vezes, 

o clima de bem-estar e tranquilidade a este inerentes (Leite, 1989; Paup, 1995; Penna, 2011; 

Penna, Carvalho e Novaes 2016), podem não ser suficientes para combater um quadro de 

alteração do estado emocional do indivíduo recluído, sendo a manifestação de um 

comportamento agressivo claramente indiciadora de uma situação de inadaptação à prisão 

                                                           
432 Neste momento do debate o PROF. C recebe um telefonema e tem de ausentar, não participando, por isso, na sua discussão. 



Capítulo V Recolha de Dados, Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

 

532 

(Gonçalves, 2000). Desta forma, remete-nos o relato desta docente para uma situação de 

conflito entre reclusos-formandos envolvendo risco para si própria, tendo em conta a sua 

intervenção no sentido de a resolver, antes que a mesma pudesse ter tomado outro tipo de 

proporções. Assim, sobra para o professor em meio prisional, também, um papel de «juiz de 

conflitos», dependendo da gravidade das ocorrências a sua comunicação aos órgãos 

responsáveis do EP, algo que, apesar de não condizente com a sua profissão, e sabendo, de 

antemão, das consequências para os envolvidos, por vezes, é obrigado a fazer. 

Secundada pelo PROF. D, a pronta intervenção do docente pode impedir e resolver, logo 

de início, o escalar de uma situação que, num contexto de confinamento pode atingir contornos 

bem mais sérios. Por conseguinte, e se por um lado, tal proposição não deixa de ser uma 

realidade no universo prisional, por outro, pese embora em estado de reclusão, o facto de se 

lidar com adultos, permite uma abordagem diferente a determinado tipo de ocorrências, 

segundo este docente, mais facilmente resolúveis do que, a maior parte dos casos, com jovens 

na escola. Constatando, por fim, terem ambos (PROFs A e D) reiterado o que nos haviam 

comunicado nas entrevistas individuais, atentemos, mesmo assim, nas suas intervenções: 

 

4.0.1. PROF. A: (…) foi, por assim dizer, o princípio de uma luta entre dois reclusos [formandos]. Um 

começou por implicar com o outro e depois, lá está, numa prisão, como todos sabemos, andam sempre 

com os nervos «à flor da pele», quando dou por mim estava já no meio deles a tentar separá-los. Só 

quando me viram no meio é que se acalmaram e, então, aí pararam. Depois, a muito custo, lá consegui 

apaziguar a situação.  

Mas, sobre isto queria, ainda, dizer o seguinte: 

– Sempre que acontece algo mais grave na aula, o que, felizmente, é muito raro no EP, resolvo sempre os 

problemas com eles na sala de aula. Até ao momento, nunca foi necessário chamar a vigilância. Salvo se 

for algo de muito grave, o que até à data nunca aconteceu. Então, aí sim, tem mesmo de ser. E porquê? – 

Porque, como bem sabemos, se, porventura, chega ao conhecimento dos guardas eles são severamente 

castigados, ou seja, cela disciplinar e depois podem ter [saídas] precárias cortadas, liberdade condicional 

protelada no tempo,… Coitados, castigados já eles estão por natureza, não há necessidade de os punir 

ainda mais. A menos que, volto a dizer, seja algo de muito grave e, então, aí não há outra solução, tem 

mesmo de ser dado conhecimento à vigilância. 

4.0.2. PROF. D: Faço minhas as palavras da PROF. A. Se, porventura, acontece algo que ultrapasse o 

normal funcionamento das atividades na sala de aula, procuro resolver as coisas, logo ali, no momento. 

Não deixo que estas atinjam um nível demasiado complicado para as solucionar. Até à data, nunca tive 

qualquer situação mais problemática, por assim dizer. No entanto, convém não esquecer que, apesar de 

reclusos, lidamos com adultos, com homens e, por isso, a resolução de determinadas situações é-nos bem 

mais fácil do que quando lidamos com jovens na escola. 

 

Por seu turno, salientaram os PROFs B e E a questão da alteração de papéis em contexto 

de sala de aula como aspeto de maior relevo nas suas intervenções. Tendo-se referido ao facto 

de, aquando da abordagem de determinados temas, os formandos possuírem mais informação 

sobre os mesmos, suplantando, neste ponto, o docente, revelaram ser com prazer que lhes cedem 

o lugar, deixando-lhes o caminho livre para, desta forma, «ensinarem o professor». 
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Configurando uma situação que os reclusos-formandos registam com muito entusiasmo e 

satisfação, que, igualmente, contribui para a elevação dos seus índices de autoestima, num 

contexto em que, da sua parte, o que se espera é que obedeçam a ordens e cumpram com as 

normas preestabelecidas, caso não se queiram meter em problemas, e da consciência, que têm, 

que a sua voz se faz ouvir no interior da prisão – nem que seja num pequeno espaço de liberdade 

nesta situado, transposta para o exterior na figura do professor –, mais do que gratificante para 

o seu ego, permite-lhes, sobretudo, o resgate de uma cidadania, julgada perdida, num lugar de 

desesperança (Leite, 1989; Paup, 1995; Gabriel, 2007; Dias, 2008; Vieira, 2008; Nascimento, 

2009; Tscharf, 2009; Nahmad-Williams, 2011; Penna, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

Divergindo, neste particular, as palavras destes dois docentes (PROFs B e E) com as 

proferidas aquando da sua auscultação individual (ver Quadro 5), os seus testemunhos, cremos, 

fruto de uma discussão e reflexão coletivas fazendo emergir novas matérias para «arena do 

debate», centram-se, neste momento, na temática da «inversão de papéis» na sala de aula. 

Vejamos como, de acordo com as suas palavras, tal se verifica: 

 

4.0.3. PROF. B: No meu caso, por exemplo, quando em plena aula estou a explorar um tema e vejo que 

eles conhecem mais sobre esse mesmo tema do que eu. Calo-me e ouço-os. Ficam todos contentes com o 

que me estão a transmitir. O aluno a ensinar o professor. Pra eles é uma alegria. Têm consciência de que 

há uma troca de papéis na sala de aula. Aquele é o momento para o professor aprender com eles. De 

transmitirem algo, que sabem que o professor considera útil. Nem sei se isto será propriamente um 

imprevisto, de qualquer forma é algo que, à partida «não fazia parte dos nossos planos» prá aula, mas que 

eles introduzem e que acham importante que seja abordado «à sua maneira», por assim dizer. 

4.0.4. PROF. E: Pois claro, ali ninguém os ouve ou, melhor dizendo, mesmo ouvindo poucos os levam 

a sério e, por isso, para além de desabafarem, porque as aulas e os professores, também, servem pra isso, 

sentem uma enorme felicidade porque estão a ensinar o professor. Alguém que, no seu entender, é 

possuidor de douto conhecimento. Sentem um prazer enorme e nós devemos escutá-los porque nos estão 

a ensinar, porque nos estão a transmitir saberes que a nós só nos enriquecem. E isso, comigo, também 

acontece. 

 

Competindo ao professor criar as melhores condições (possíveis) para que se efetive 

uma mais proveitosa aprendizagem, não somente dos seus formandos, mas sua também, estes 

são os ‘tempos’ em que, agradavelmente, «sai de cena», sendo deposto, em jeito de motim 

negociado, tomando os reclusos em mãos o ‘poder’… da Educação (na Prisão). Destarte, 

juntando à discussão a máxima de Lefebvre (1979), citado por Gonçalves (2000), quando 

afirma que “para se perceber a prisão é preciso estar na prisão.” (p. 294), com as palavras do 

PROF. E, concluímos este momento do debate: 

 

4.0.4. PROF. E: (…) Ali, na cadeia, contactamos com todos, de uma forma geral, e com cada um, 

individualmente. E cada caso é um caso. Aprende-se tanta coisa. Mas, enfim, quem nunca por aqui passou, 
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quem nunca contactou, de perto, com reclusos, nunca saberá o que isto é e, provavelmente, também nunca 

compreenderá o verdadeiro significado destas palavras. 
 

Subcategoria 5 – Procedimentos de autoavaliação 

 

Tendo em conta as intervenções dos PROF. A e D, somos, uma vez mais, a constatar 

que refletindo-se a vida dos recluídos na prisão também na sala de aula, revelam estes docentes 

capacidade de reflexão no âmbito da sua ação, nomeadamente, no caso da PROF. A, através do 

feedback que vai recebendo dos formandos, quando da não apreensão dos conteúdos que estão 

a ser lecionados, muda de estratégia, citando exemplos concretos que os complementem e/ou 

remetam para o seu quotidiano. Evitando que a escola na prisão prolongue um processo de 

exclusão iniciado fora desta,433 justifica uma tal abordagem evocando a questão da 

‘sobrevivência’ que os reclusos experienciam na prisão (aspeto em que foi, prontamente, 

secundada pelo PROF. E). 

À mesma problemática refere-se, também, o PROF. D como fator condicionante do seu 

posicionamento perante a aprendizagem em sala de aula, reconhecendo que “ali as teorias de 

aprendizagem colaborativa «aluno-aluno» estão, à partida, condenadas ao insucesso”. Com 

efeito, vê-se este docente na contingência de ter de alterar as suas práticas e de proceder a um 

ensino mais dirigido ao indivíduo, em detrimento do grupo, uma metodologia, neste caso, 

imposta pelas condições no terreno. 

 

5.1.1. PROF. A: No meu caso, no decurso da aula. Por exemplo, quando sinto que os formandos não 

estão a compreender o que lhes estou a transmitir, mudo de estratégia, indo buscar exemplos concretos 

relacionados com as matérias que estou a abordar. Não tenho qualquer problema em o fazer. Também 

costumo chamar a atenção para as suas experiências, no intuito de relacionar os conteúdos que estão a 

aprender com algo que vivenciaram, tentando interligar a Teoria, ou seja, os conteúdos que estão a 

aprender, com a Prática, isto é, aquilo com que são confrontados ao longo das suas vidas. 

Como é que eu o faço? – Reparem, eu olho para eles na aula e, pelas suas expressões, apercebo-me logo 

se, efetivamente, compreendem o que lhes estou a transmitir ou não. Por exemplo, quando estou a abordar 

noções mais difíceis e que da sua parte é exigida uma maior concentração, digo-lhes: “Agradeço que se, 

por acaso, não estão a compreender perguntem, que eu explico novamente. Não tenham problemas quanto 

a isso.” 

(…) 

5.1.3. PROF. A: (…) Vocês sabem que alguns, ali, têm um certo receio e “receio” talvez não seja a 

palavra mais indicada, vergonha, é mais adequado, em perguntar, porque podem estar a mostrar parte 

fraca perante os outros reclusos. Por isso é que eu, já tendo isso em conta, tento explicar as coisas da 

melhor maneira possível. 

                                                           
433 Relativamente a esta matéria, remete-nos Cusson (2002), citado por Tscharf (2009), para Durkheim e para o conceito que advoga de 

criminalidade, a qual compreende como “consequência de uma falha da organização social: ruptura do laço social, erosão da força coerciva 

das normas sociais ou indisponibilidade de meios para realizar os fins propostos pela sociedade” (p. 94), sendo que, num grau de 
proporcionalidade direta, significa que, quanto menor o grau de integração social de um indivíduo, mais este se exporá ao desvio e, em 

consequência, a fenómenos de exclusão social. 
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5.1.4. PROF. E: (Concordando) Claro. Porque muitos podem estar a dizer que compreenderam, mas não. 

Simplesmente não querem estar a pedir mais esclarecimentos ao professor, precisamente por causa disso 

mesmo. 

5.1.5. PROF. A: (Concluindo) E mais. No final da apresentação de um conteúdo, ou até da sua 

explicação, pergunto-lhes se compreenderam, ou não. Mesmo que me respondam que sim, lanço-lhes 

questões para me certificar se realmente compreenderam ou, então, faço um ou outro exercício no quadro, 

para eles visualizarem e resolverem, com a mesma finalidade. 

(…) 

5.1.7. PROF. D: (…) No que diz respeito às minhas aulas, posso dizer que a avaliação é uma constante, 

como é óbvio. Se temos algo que corre menos bem numa aula, se há uma estratégia que não funciona na 

perfeição é evidente que não a vamos repetir. Agora, relativamente aos formandos com menos 

conhecimentos de Informática, já experimentei pôr, por exemplo, ao lado de um destes um outro que 

saiba um pouco mais, no sentido de o ajudar na realização de determinados exercícios. O problema é que 

esta estratégia dificilmente funciona. E porquê? – Porque os que sabem menos não gostam de ver um 

colega a ensiná-los. Não querem, ou não podem mostrar «parte fraca». Estamos numa prisão. Preferem 

que seja o professor a fazê-lo. Ou seja, ali as teorias de aprendizagem colaborativa «aluno-aluno» estão, 

à partida, condenadas ao insucesso. Se bem me recordo, tentei esta estratégia por duas ou três vezes e 

nunca mais o fiz. É contraproducente! Por isso, fomento nas minhas aulas um ensino mais 

individualizado. Um a um, vou explicando, demonstrando como se faz, pra depois, quando vejo que já 

estão preparados, serem eles próprios a fazer. 

 

No mesmo diapasão dos PROFs A e D, também, pelas palavras proferidas pelos PROFs 

C e B, podemos inferir a existência de um tríptico catalisador da produção de saberes a partir 

da reflexão que estes docentes mantêm sobre as suas práticas. Um movimento característico de 

uma ‘epistemologia da prática’, tal como proposto por Schön (1983, 1995), resultante de 

procedimentos de conhecimento na ação, de reflexão na ação e de reflexão sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação, que, igualmente, concorrem para a caracterização de uma 

especificidade da sua atividade em contexto prisional e que, nas palavras destes docentes, se 

podem aferir da seguinte forma: 

 

5.1.6. PROF. C: Por exemplo, na Matemática abordo assuntos do seu interesse relacionados com o seu 

dia a dia. Contudo, quando noto que não estão a entender, altero a minha estratégia, recorrendo a exemplos 

concretos relacionados com eles e com as suas vidas. Alguns deles até os registo no quadro, para eles 

verem e para terem, portanto, o referente visual. E procuro concentrar as minhas estratégias em algo que, 

efetivamente, funcione com eles. O que não significa que, algumas vezes, não surjam dificuldades. E 

surgem várias. O que faz com que me levem a ponderar, no próprio momento ou depois da aula, optar 

por um outro tipo de abordagem e passar a lecionar aquele conteúdo de uma forma diferente, que resulte 

em termos da sua aprendizagem, tendo em conta que, ali na cadeia, há coisas que não funcionam da 

mesma maneira com todos e em todas as aulas.  

(…) 

5.1.8. PROF. B: No meu caso, normalmente, a avaliação é feita no momento e depois da aula. Quando 

estou a lecionar um conteúdo e vejo que não estão a entender bem, altero a estratégia simplificando-o ou 

recorrendo a um exemplo do dia a dia deles. Depois da aula faço uma avaliação do que correu bem e 

menos bem, para numa próxima não voltar a repetir o que esteve menos bem. Por exemplo, e tal como já 

aqui foi referido, alguns assuntos já não abordo ou, então, tento relacioná-los com outros temas que não 

os choquem ou lhes causem qualquer incómodo. 

 

Destarte, e na esteira do preconizado por alguns autores (Shulman, 1986, 1987; Roldão, 

2005, 2007a; Roldão et al., 2009), os saberes que, nomeadamente, os PROFs A, B e C 
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manifestam, por via de uma preocupação em relacionar os conteúdos com o seu conhecimento 

pedagógico, nomeadamente, quando, para um seu melhor ensino, recorrem às experiências de 

vida dos formandos, ou, então, apostando numa abordagem mais individualizada dos mesmos, 

evitando momentos de tensão entre si, tal como o preconizado pelo PROF. D, refletem, no seu 

bojo, uma capacidade em se servirem, em simultâneo, de aportações da teoria e da prática para 

o seu trabalho, sintomático de um processo de construção contínuo de um conhecimento/saber 

profissional (Schön,1983, 1995; Perrenoud, 1993; Zeichner, 1993; Ponte, 1994, 1998, 2012; 

Nóvoa, 1995; Pérez Gómez, 1995; Alonso, 1998; Imbernón, 2001; Montero, 2001a, 2001b; 

Loureiro, 2006, 2010; entre outros). 

Ademais, as suas práticas são também a imagem de um ensino que procura chegar a 

todos, sem exceção, mesmo aos com maiores dificuldades de aprendizagem, sem deixar 

ninguém na margem, tendo em conta que nesta se encontram muitos deles, provavelmente 

desde os primeiros dias das suas vidas, assumindo a Escola, senão no exterior, pelo menos na 

prisão – atrevemo-nos, uma Escola de fim de linha –, obrigação última de contribuir para a sua 

reintegração social. 

Numa análise, em jeito de resumo, à totalidade das suas intervenções destacamos, neste 

particular, a PROF. B, tendo em conta a evolução registada, em termos de posicionamento 

perante o processo de ensino, relativamente à sua participação na entrevista individual, quando 

nesta nos referiu não ser prática usual uma avaliação do seu trabalho (cf. Quadro 5). 

Se esta posição, então assumida pela docente, se ficou a dever a uma prática corrente, 

ou ao facto de não ter compreendido a questão então lançada, ficamos, agora, mais seguros de 

que tal se ficou a dever ao segundo motivo, dado que, na presente reunião, não teve qualquer 

pejo em afirmar, não somente ser este um procedimento natural da sua parte, no decurso e após 

as suas aulas, como, inclusive, se voltou a referir à questão da inclusão de determinadas 

temáticas em contexto de formação, fazendo com que, habilmente, relacione estas com outras, 

de modo a não ferir qualquer tipo de suscetibilidades, ou ainda que, por via de uma avaliação 

do contexto, não as aborde de todo. 

Assim, e com uma última referência à PROF. B se assinala a principal diferença entre 

as participações dos docentes neste momento da reunião e as respostas proferidas aquando da 

sua auscultação individual (outubro de 2012). 
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Subcategoria 6 – Dificuldades em torno da EnP e processos de superação 

 

Relativamente a este último momento da reunião,434 o que, principalmente, saltou à 

vista, e que os docentes foram unânimes em considerar como tal, tem a ver com a confiança 

que os reclusos nestes depositam, nomeadamente quando se trata de lhes confidenciar ou de 

lhes pedir opinião sobre questões familiares e/ou judiciais. Não tendo mais ninguém em quem 

confiar ou, então, com quem desabafar, aproveitam momentos das aulas para o fazerem «à 

vista» de demais reclusos-formandos, caso estes tenham já conhecimento da situação em causa 

(judicial ou familiar), ou então, prática mais comum, em privado, aguardando por alguns 

instantes a sós com o professor e pela não presença na sala de aula de outros formandos, como 

por exemplo, pelo intervalo ou pelo seu final quando estes tiverem saído. Tais são os momentos 

eleitos para se abrirem com o professor, servindo a Escola no EP, como espaço privilegiado 

para o efeito (Leite, 1989; Paup, 1995; Gabriel, 2007; Vieira, 2008; Nascimento, 2009; 

Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

Todavia, sendo a disponibilidade do docente em os escutar fundamental para que sintam 

algum apoio (adquirindo este a forma de ligação com o mundo exterior), em um local de 

«mortificação do eu» (Goffman, 1974), não deixam os nossos professores de chamar a atenção 

para as situações seguintes serem levadas em linha de conta: 

 

i. Do professor «não se deixar embalar pela canção do bandido» – ou seja, e pese embora 

manifestar a sua disponibilidade para ouvir e, caso necessário, aconselhar o recluso, de 

acordo com as situações relatadas, deve também ser capaz de aferir das suas palavras se, 

porventura, não estará a ser alvo de tentativa de manipulação,435 devendo, por isso, ter algum 

cuidado com este tipo de comportamentos, pois poderá um tal «posicionamento de 

proximidade» ser mal interpretado e, inclusive, levantar suspeitas junto de demais 

elementos do EP. 

 

6.0.1. PROF. A: Quando, por exemplo, levam para as aulas problemas vários, pessoais, familiares, 

judiciais ou, então, problemas com outros reclusos. E eu ouço-os. Nessas alturas quando os vemos naquele 

estado o melhor a fazer é ouvi-los e muitas das vezes aconselhá-los, porque, a maior parte deles, não tem 

mais ninguém com quem conversar ou, então, mesmo tendo, não confiam em mais ninguém ali dentro. 

No entanto, também é necessário ter um certo feeling, porque há situações em que eles não nos estão a 

dizer a verdade e isto acontece muitas vezes. E fazem-no, no intuito de chamar a nossa atenção sobre eles 

                                                           
434 No seguimento do telefonema anteriormente recebido, por motivos pessoais, o PROF. C teve de abandonar a reunião mais cedo que o 

previsto, não tendo participado neste último momento. 
435 Sobre a questão de «tentativa de manipulação» dos professores pelos reclusos ver, entre outros, Paup (1995), Vieira (2008), Nascimento 

(2009), Nahmad-Williams (2011). 
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mesmos, porque, alguns deles, sofrem de algum défice de atenção, ou para nos pedir algo. Por isso, impõe-

se algum cuidado com estas coisas. Acima de tudo, tem de haver muita sensibilidade e bom senso da 

nossa parte, para lidar com estas situações. 

 

ii. O perigo de o professor se deixar envolver nos assuntos dos reclusos – no seguimento da 

intervenção da PROF. A –, surge, de igual modo, aqui entendido como “«um pau de dois 

bicos»”, pelo PROF. D, pois o seu ‘sentido de missão’, sobretudo num estabelecimento 

prisional, impõe também limites, i.e., não obstante a sua disponibilidade para os ouvir e 

aconselhar, tendo em conta a natureza dos assuntos confidenciados, especial cuidado da sua 

parte deverá imperar, não vá uma tal «postura filantrópica» voltar-se contra si próprio. 

 

6.0.2. PROF. D: (Virando-se para PROF. A) Olha, relativamente à confiança que depositam em nós, isso 

é um «pau de dois bicos», porque isso pode voltar-se contra nós. O melhor é, às vezes, a gente nem se 

meter nisso, porque se têm muita confiança connosco, abrem-se e contam-nos coisas que… enfim. O 

melhor é a gente nem saber delas, porque não são da nossa conta. Eu até compreendo, porque, muitos 

deles, não têm mais ninguém com quem desabafar ou, então, não confiam, mesmo, em mais ninguém… 

(…) 

6.0.4. PROF. D: (…) No entanto, quando os problemas residem no interior do próprio indivíduo, aí é que 

já não é tão fácil de resolver, da nossa parte. (…) problemas de saúde, judiciais, familiares ou com alguém 

ali dentro… Aí é bem mais complicado pra nós. Sem dúvida. (…) ultrapassámo-las, ou tentamos 

ultrapassá-las, demonstrando capacidade e disponibilidade para os ouvir, o que já é uma forma de os 

ajudarmos neste processo. 

 

iii. A aplicabilidade das «regras da casa» aos professores – pese embora não se encontrarem 

sob alçada da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Ministério da Justiça), 

também estes, a partir do momento em que exercem funções num estabelecimento prisional, 

passam a ter de cumprir com iguais normas em vigor na instituição, sobretudo as atinentes 

à segurança. Por via de tal facto, constata a PROF. B que, como os restantes docentes, o seu 

«raio de ação» é, de igual modo, bastante reduzido, circunscrevendo-se o auxílio à resolução 

dos seus problemas a, pouco mais, que os «ouvir e aconselhar». 

 

6.0.5. PROF. B: Eu também acho que um dos nossos principais problemas ali, para além dos já aqui 

referidos, são, sem dúvida, as questões judiciais ou familiares. Muitos aproveitam as aulas para poderem 

desabafar. Os temas para debate, como ainda há pouco disse, e que eles mais gostam de discutir, servem 

para trazer à discussão situações que se passam ali dentro e que eu, na medida do possível, os tento ajudar, 

cumprindo o meu papel, ouvindo-os. Por isso, nas minhas aulas são discutidos temas do seu interesse e 

eu procuro aconselhá-los o melhor que posso e sei. No entanto, acho que uma das nossas maiores 

dificuldades é que há ali coisas que não dependem de nós e que, sinceramente, nos ultrapassam. Por isso, 

às vezes, por mais que a gente os queira ajudar, também estamos um bocado limitados, não é? – Tal como 

eles, nós ali dentro, também, cumprimos regras. 

 

iv. O reflexo dos problemas dos reclusos na Escola – da sua superação depende, enormemente, 

a sua continuidade em atividades de formação. Para tal, deve o professor, no âmbito das 
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suas competências e ciente do seu diminuto espaço de ação, auxiliar estes a ultrapassarem 

as suas dificuldades, seja ao nível da Justiça, sejam situações do foro familiar, que possam 

colocar em causa uma, já de si diminuta, motivação para a Escola, com consequências ao 

nível do absentismo ou, no limite, no abandono, com repercussões no próprio processo de 

reinserção. 

 

6.0.6. PROF. E: (…) Quando nos pedem para os ajudar na interpretação de uma ‘Nota de Acusação’, por 

exemplo. Por mais que a gente lhes diga que não temos formação jurídica, confiam em nós, de tal maneira 

(porventura mais até que nos próprios advogados), que nos pedem para lermos e dizermos o que achamos 

daquilo. 

Agora (…) há coisas que, pura e simplesmente, nos ultrapassam. As regras daquela casa, também se 

aplicam a nós e nós temos de as cumprir. Sem dúvida que os seus problemas, pessoais, familiares, 

judiciais, etc. são uma das nossas principais dificuldades ali dentro. E são-no porquê? – Porque se refletem 

na Escola! Como, por exemplo, nos casos de absentismo e, no limite, na própria desistência dos cursos. 

E contra isso o que podemos fazer? – Não os abandonar! Porque abandonados à sua sorte já estão muitos 

deles. Por isso, somente indo ao encontro deles, quando vemos que estão a faltar às aulas, conversando 

com eles e aconselhando-os, é que os podemos trazer de volta à Escola, apesar de, e sabendo de antemão, 

que nem sempre se consegue ter sucesso. E esta sim, é a nossa missão ali dentro. Com o nosso contributo, 

ajudá-los no caminho de regresso à sociedade. É, talvez, a parte mais difícil. Mas, também, nunca 

ninguém nos disse que o nosso trabalho ali dentro seria fácil. 

 

Ao nosso comentário sobre as participações dos docentes refira-se que, num paralelo 

com o referenciado aquando das entrevistas individuais, sobretudo da falta de recursos didáticos 

ou, no caso da sua existência, a sua obsolescência, bem como da proibição de acesso à internet 

pelos reclusos, baixos níveis de literacia e falta de motivação, as suas estratégias, de então, 

assentavam, sobretudo, na aposta em novos materiais didáticos que os motivassem à 

aprendizagem; no recurso a ferramentas tradicionais existentes no EP (retroprojetor e acetatos); 

no fazer-se acompanhar do computador portátil para as aulas; no reunir dos seus saberes 

experienciais em torno do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando uma 

aprendizagem em grupo, sendo o professor o elemento facilitador da mesma (cf. Quadro 5). 

Das intervenções dos professores verificadas neste momento da reunião, tal como 

atinentes ao presente domínio de “dificuldades em torno da EnP e processos de superação”, 

somos a inferir que, da sua participação, debate e reflexão em grupo, claramente ressalta uma 

maior preocupação com a assunção de uma função social no interior da prisão, relativamente a 

questões relacionadas com as práticas docentes. ‘Primeiro o indivíduo, depois o formando’, 

algo a que Paup (1995) no seu estudo nos dá conta, parece, igualmente, aplicar-se aos nossos 

professores com total impacto nas suas apreciações sobre «processos de superação» das 

mesmas. De igual forma, o reconhecimento de uma abordagem que contemple as necessidades 

educativas especiais desta população, transparece dos discursos dos docentes sobre o seu 
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trabalho com este público na prisão (Tscharf, 2009) “de modo a contrariar o processo de 

exclusão que sofreu” (p. 70), permitindo-lhe (re)aceder a um processo de inclusão social. 

Chamando Nóvoa (2009) a esta discussão, a questão que, em nosso entender, aqui se 

coloca tem a ver com uma «missão de instrução» originalmente atribuída à Escola e que, ao 

longo dos tempos, tem vindo a transbordar esta com outras funções (cidadania, 

desenvolvimento pessoal, atitudes e valores, ambiente, educação para a saúde, 

toxicodependência, etc.). Não obstante se considerar a abordagem de tais temáticas de capital 

importância – de modo a permitirem a um qualquer país “uma geração de bons cidadãos” (Jules 

Ferry, 1883, citado por Nóvoa, 2009: 51) –, pela sua infinidade, esta por mais que se esforce 

não conseguirá “compensar as «deficiências da sociedade», chamando a si todas as missões 

possíveis e imagináveis” (p. 60), numa função reparadora dos seus males. 

E é, precisamente, com este dilema que se debatem os professores em contexto prisional: 

“Queremos uma escola que faça tudo, arriscando-se a nada fazer bem, ou estamos dispostos a 

chamar toda a sociedade ao trabalho de educação e formação?” (p. 64) – Questão que, em 

conjunto com a problemática formativa, merecerá a atenção dos docentes na reunião seguinte. 

 

f) 6ª Reunião da Equipa Pedagógica (24.06.2013) 

 

(1ª Parte) 

 

- Tipos de formação para o professor de EnP -436 

 

Chegados ao final do ano letivo (2012/13) e à conclusão dos cursos EFA (B1 e B2) no 

EP e, por conseguinte, da nossa investigação empírica, ultimámos os preparativos para um 

último encontro entre os docentes participantes. Para o efeito, novamente seguimos de perto 

uma metodologia que, mais uma vez se recorda, teve como ‘tiro de partida’ um período 

preparatório de análise documental de conhecimento pessoal e do trabalho realizado pelos 

professores no EP de Bragança, desde que iniciámos funções nesta instituição (2007/08); uma 

série de entrevistas (individuais), a estes efetuadas, no início do corrente ano letivo; precedendo 

um trabalho de observação participante contínuo, por via da mediação das reuniões da Equipa 

Pedagógica, realizado ao longo do mesmo ano, servindo, todos estes, um propósito, que aqui 

reiteramos, de “Consolidar a aproximação à história pessoal e profissional dos professores, a 

                                                           
436 Anexo 18. 
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fim de melhor compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus 

desafios e dificuldades”.437 

Antes de prosseguirmos com a sua explanação, começamos por referir que esta foi uma 

reunião, que dividimos em duas etapas de análise e reflexão ao trabalho dos professores. Com 

uma primeira, intitulada de “Tipos de formação para o professor de EnP”, dedicámo-la ao 

aprofundamento de temáticas concernentes à questão da formação para o exercício da sua 

profissão em contexto prisional, nomeadamente, e no que a este ‘ponto da matéria’ diz respeito, 

às inscritas no Bloco Temático V da nossa Planificação (anexo 6), a saber “Necessidades de 

formação em ordem a um desenvolvimento profissional equilibrado”, para a qual são objetivos 

específicos “Conhecer as necessidades de formação dos profissionais que lecionam em contexto 

prisional”, bem como “Apreender a importância que os entrevistados atribuem à formação para 

o seu desenvolvimento profissional” (idem). 

Numa segunda etapa, designada de “Contributo(s) da presente pesquisa para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor em contexto prisional”, com a qual 

finalizámos este encontro, dando, também, por concluída a nossa investigação no terreno, 

solicitámos aos docentes que procedessem a uma reflexão final mais aturada sobre os 

ensinamentos a retirar da sua participação na investigação, nomeadamente como esta lhes 

serviu para um melhor conhecimento das suas capacidades a nível pessoal e profissional; como 

os permitiu aperfeiçoar o seu desempenho por via de um trabalho colaborativo no seio de uma 

Equipa Pedagógica; e como contribuiu para uma maior consciencialização da singularidade da 

EnP no campo da profissão docente, de modo a melhor nos permitir dirigir à questão que 

presidiu à sua efetivação: Estaremos confrontados com um saber profissional docente 

específico construído por estes professores em território prisional?, bem como das temáticas 

adjacentes que acompanharam esta e que nos serviram de guia orientando a sua planificação, 

que nunca é demais referir: “Conceções do professor sobre os contextos do ensino (escola e 

meio prisional)” inscrita no bloco temático III; “Perfil de competências do professor em 

contexto prisional” – integrante do bloco temático IV; “Necessidades de formação em ordem a 

um desenvolvimento profissional equilibrado” – compreendida no bloco temático V (esta 

última constituindo o 1º momento da ‘ordem de trabalhos’ da presente reunião).  

Assentando a nossa metodologia de trabalho na criação de momentos de análise e de 

reflexão conjuntos, tendo em conta que, tal expediente nos permitiria fomentar uma atuação in 

                                                           
437 “Objetivos Gerais”, in Planificação (anexo 6). Uma vez mais se reitera que o «núcleo duro» desta Equipa Pedagógica (num total de seis 
elementos), ser de 4/5, desde o nosso início de funções nesta instituição [(2007/08 até à conclusão desta investigação (2012/13)]. Com poucas 

alterações na sua composição, permitiu um trabalho contínuo característico destes docentes, tal como o analisado nesta tese. 
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loco e, por isso, mais motivante à participação dos docentes, a informação recolhida foi, em 

consequência, mais detalhada sobre os seus pontos de vista (pessoal e profissional), emergindo, 

da discussão em grupo, novas ideias, novas abordagens/resoluções para as situações a enfrentar 

no terreno e, em simultâneo, novos caminhos para a pesquisa em curso. 

De igual modo, foi nosso propósito continuar a promover um clima de colaboração entre 

colegas de profissão, contribuindo para a criação de um sentido de maior pertença a um coletivo 

de profissionais do ensino para que, por um lado, trabalhando em conjunto, nos permitisse mais 

facilmente retratar as suas experiências vividas no interior da prisão, tendo em conta as 

dificuldades passadas, os problemas vencidos, as vivências com a comunidade prisional, 

particularmente com os reclusos-formandos, bem como dos respetivos efeitos nas suas práticas. 

Por outro lado, foi, ainda, nossa intenção potenciar o crescimento destes professores 

ancorado nessas mesmas vivências, designadamente em termos profissionais e pessoais, por via 

do procedimento adotado que os conduzisse a uma consciencialização de si próprios e de um 

conjunto de experiências e de saberes adquiridos, no exercício da sua atividade neste contexto, 

que, tal como fomos observando (e segundo as suas próprias palavras), os diferenciava de 

demais docentes. 

Começávamos, assim, a finalizar o cerco aos propósitos inicialmente traçados no nosso 

estudo. Contudo, e não obstante todo o caminho percorrido, desde as «primeiras pegadas» no 

terreno (prisional); o «choque cultural» por que passámos; o trabalho realizado, ao longo dos 

anos de permanência no EP, conjuntamente com os nossos colegas de profissão; as atividades 

(extra)curriculares desenvolvidas, no âmbito do cumprimento dos sucessivos projetos 

educativos da instituição; a (difícil) recolha e seleção de bibliografia sobre EnP e respetiva 

consulta; a investigação empírica subsequente, nomeadamente a ‘análise documental’, as 

‘entrevistas (individuais)’ e a ‘observação participante’, sob a forma de mediação de reuniões 

da Equipa Pedagógica; para além da atinente análise e tratamento dos dados destas recolhidos 

e da sua inclusão no presente estudo, uma questão continuava, ainda, por responder, 

concentrando, de certa forma, as atenções nesta última fase do nosso périplo auscultatório: ‘Mas 

quem é afinal o professor?’ – questão essa, à qual, dada a natureza da nossa pesquisa, tomamos 

a liberdade de lhe aduzir ‘(em contexto prisional)’. 

Procurando rebuscar na sua raiz conceptual, fomos consultar a literatura atinente, 

detendo-nos, para o efeito, em Ponte (1994). Em jeito de consciência crítica, refere-nos este 

autor que, pelo seu caráter multifacetado, representa o professor, para alguns, a figura de um 

técnico com a função de transmitir informação e de avaliar a sua apreensão, recorrendo, para o 
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efeito, a uma multiplicidade de recursos de diagnose e de ensino; para outros, este é um ator 

cujo desempenho na profissão surge influenciado por crenças e conceções, diga-se de 

passagem, “nem sempre de modo muito concordante com a visão dos teóricos da educação nem 

com a vontade das autoridades educativas.” (p. 9); ou ainda, opinião que, de igual modo, 

perfilhamos, este é um profissional numa infindável procura por respostas para situações 

problemáticas com que se depara no decurso da sua atividade, i.e., “alguém que se move em 

circunstâncias muito complexas e contraditórias, que é preciso respeitar, valorizar e, sobretudo, 

que é preciso conhecer melhor.” (idem) 

A um tal entendimento não será despicienda uma referência à temática da formação 

adequada, a que este elemento deverá estar consignado, no âmbito do exercício da sua atividade, 

sendo que, para uma efetiva apreensão da importância que, sobre esta matéria, é atribuída ao 

profissional de EnP, decidimos dedicar-lhe a presente reunião. 

Por conseguinte, e ainda com as enunciações de Ponte (1994) ecoando na nossa mente, 

partimos para mais um encontro, o último desta pesquisa, para o qual, e para uma melhor 

preparação da sua primeira etapa, foi previamente revisitada bibliografia atinente à questão da 

formação contínua, que nos ajudou a reavivar algumas particularidades atinentes ao exercício 

de uma atividade profissional, considerando, tal como demos já conta neste trabalho, a sua 

importância por demais evidente a um bom desempenho, qualquer que seja o setor a que se 

destine, neste se incluindo, obviamente, o do ensino (Rodrigues e Esteves, 1993; Nóvoa, 1995; 

Münch, 1996; Correia, Lopes e Matos, 1999; Canário, 2000; Pereira, 2001; Pinto, 2004; Finger, 

2005). Destarte, e atentos à especificidade do ramo da educação, tal como refere Nóvoa (1995), 

contribuem as ações de formação contínua, estruturadas em função de um coletivo docente, 

para a valorização social de uma profissão com caráter distintivo “autónoma na produção dos 

seus saberes e dos seus valores.” (p. 27). 

Com efeito, e entendendo este autor que a formação pode, e deve, fomentar o 

desenvolvimento profissional do professor, “no quadro de uma autonomia contextualizada da 

profissão docente.” (idem) o seu enfoque deverá incidir na constituição de um corpus de 

profissionais reflexivos, que, sem qualquer apreensão – (i) seja pelo rompimento com uma 

função de ‘aplicadores’ de programas curriculares preestabelecidos pela administração 

educativa; (ii) seja pela desvalorização profissional com que a classe é encarada pela sociedade, 

relativamente a outras profissões (médicos, engenheiros, advogados), onde a codificação e 

partilha do conhecimento destes últimos concorre para a valorização de um estatuto social; (iii) 

seja pela necessidade (urgente) de superar hábitos de individualismo que caracterizam os seus 
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profissionais, convidando-os ao debate, à reflexão, à troca de experiências e de saberes 

colaborativamente e em grupo – os induza a tomar em mãos a responsabilidade de legitimarem 

uma identidade profissional (Perrenoud, 1993; Zeichner, 1993; Ponte, 1994, 1998, 2012; 

Nóvoa, 1995, 2009, 2011; Popkewitz, 1995; Alonso, 1998; Estrela, 2001; Imbernón, 2001; 

Montero, 2001a, 2001b; Roldão, 2005, 2007a, 2007b; Loureiro, 2006, 2010; Gonçalves, 2007). 

Ademais, ao se assumirem como “produtores da «sua» profissão” (Nóvoa, 1995: 28), 

deverão os docentes olhar para a formação como fator potenciador da produção dos seus 

saberes, devendo esta “ser concebida como uma das componentes da mudança, em conexão 

estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e não como uma espécie de condição prévia 

da mudança” (idem). 

Destarte, e não se fazendo antes (numa etapa inicial), deve a formação ser feita durante 

(em contexto de trabalho), produzindo nessa procura um melhor apetrechamento dos seus 

constituintes, num esforço de aprendizagem e de inovação, que propicie, segundo este autor, 

um desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor); profissional (produzir a profissão 

docente); organizacional (produzir a escola) – onde quer que esta se localize, tomando, por isso, 

a liberdade de alargarmos o seu alcance à ‘Escola na Prisão’. 

Por conseguinte, e no caso em concreto do exercício da função docente em território 

carcerário, dada a inexistência de programas de formação inicial de professores a este dirigidos, 

leva-nos a conduzir a nossa análise para um patamar seguinte, o da formação contínua – 

conceito que, tal como discutido anteriormente (cf. capítulo III), o consideramos num quadro 

mais amplo de desenvolvimento profissional, sendo que, ao nível da EnP, poderá esta adquirir 

concretizações várias, nomeadamente com algumas propostas a serem materializadas pelos 

docentes no terreno, como por exemplo, e no caso da Equipa Pedagógica do EP de Bragança, a 

organização de autoformação creditada (cf. 7º ENPLEP, 2011), para além de iniciativas várias 

de autoformação não creditada (Ciclos de Conferências I, II e III, respetivamente em 2008, 

2009 e 2010), entre outras. 

Para o efeito, e contrariamente ao nosso país, registámos a sua oferta ao nível de 

unidades curriculares em programas de formação graduada em algumas instituições 

internacionais, nomeadamente ao nível de um curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), denominada de “Prática Pedagógica Programada: Educação Escolar nas 

Prisões” (cf. Penna, Carvalho e Novaes, 2016);438 em formação pós-graduada – Strode College 

                                                           
438 Cf. Penna, Marieta; Carvalho, Alexandre; Novaes, Luiz (2016). “A formação do pedagogo e a educação nas prisões: reflexões acerca de 
uma experiência”. In Cadernos CEDES, 98(36), (Campinas/São Paulo – Brasil), pp. 109-122. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v36n98/1678-7110-ccedes-36-98-00109.pdf> [acesso em: 13 dez. 2016]. Referem, a propósito, estes autores, 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v36n98/1678-7110-ccedes-36-98-00109.pdf
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(em parceria com a Universidade de Plymouth), ao nível de uma unidade curricular de um 

programa de mestrado, onde se incluem temáticas como, história, natureza e papel da educação 

nas prisões, conjuntamente com conceções de currículo, profissionalismo docente, 

responsabilidades e necessidades dos alunos (cf. Nahmad-Williams, 2011); e Universidade de 

Lancaster, igualmente, através de um programa de pós-graduação, com a oferta de um módulo 

sobre literacia e aprendizagem, nomeadamente no setor da justiça criminal (idem). 

Serve-nos esta breve introdução para nos dirigirmos à temática a debater neste primeiro 

momento da nossa reunião, e para o qual convidaremos os docentes a refletir, nomeadamente 

sobre «tipos de formação para o professor de EnP». Por conseguinte, e sabendo de antemão 

que, através do seu contributo no aumento de competências dos reclusos, os docentes se vão 

assumindo como peças-chave no processo de reinserção iniciado a partir da prisão (reiteramos 

– objetivo primacial da EnP), não deixam estes, porém, de sentir que o seu desempenho poderia 

ser melhor assegurado, nomeadamente com outros resultados ao nível do absentismo e do 

abandono escolar, se, porventura, recebessem algum tipo de acompanhamento e de formação 

adequada (apesar de não ser este o principal motivo da sua ocorrência, nem esta a única área de 

formação requerida, como veremos). Com uma tal função a ser, na maior parte das vezes, 

desempenhada por colegas com maior experiência em EnP, orientando os mais novos no 

terreno, não obstante carecerem também estes de formação adequada, da necessidade de um 

mais efetivo apetrechamento dos docentes nas prisões, vários são os autores a clamarem por 

políticas de formação dirigidas ao locus prisional (Paup, 1995; Wright, 2005; Gabriel, 2007; 

Dias, 2008; Vieira, 2008; Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013). 

Partindo do aqui exposto, relembramos um trabalho que, pelo seu caráter 

autobiográfico, captou a nossa atenção, e ao qual, por várias vezes, nos formos referindo. 

Elaborado por Elizabeth Gail Paup, no ano de 1995, remete-nos este para um conjunto de 

transformações que a sua autora foi sofrendo enquanto pessoa e enquanto professora, 

lecionando em duas prisões do Estado de Washington (EUA). Com efeito, descreve-nos como, 

através de um autoexame, num contexto tão peculiar ao desenvolvimento da sua profissão como 

                                                           
a existência de alguns outros programas de formação dirigidos a professores nas prisões brasileiras, os quais, pela sua pertinência, não podíamos 

deixar de, aqui, lhes fazer referência: “Alguns estados brasileiros investem em treinamento, por meio de videoconferências ou parcerias com 

universidades. O Paraná, por exemplo, oferece aos professores que atuam no sistema prisional cursos ministrados pela Escola de Educação em 
Direitos Humanos do Paraná (ESEDH) e pela Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR), por meio de palestras, grupos de estudos, 

seminários e cursos de curta ou longa duração. Em Santa Catarina, cabe à secretaria de educação realizar cursos de “Educação em Prisões”, 

com palestras, aulas expositivas, leitura de textos, debates, estudos de grupo e oficinas pedagógicas. No Ceará, que até 2010 não informava a 
presença de professores no sistema prisional, os docentes são selecionados e encaminhados a um curso de especialização, com vistas à atuação 

nos presídios. O estado de Mato Grosso prevê, em seu plano estadual de educação nas prisões, que as ações de formação continuada de docentes 

para atuação em prisões devem ser organizadas pela Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, vinculada à Secretaria de Educação, e 
acompanhadas pelos formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de Educação do Mato Grosso (CEFAPROS).” (pp. 

118-119) 
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o prisional, se foi dando conta da ocorrência de alterações significativas ao nível do seu 

comportamento e autoridade na sala de aula, a partir da qual foi, paulatinamente, «aprendendo 

a aprender» em ordem a um aprimoramento das suas práticas. Além de perceções e comentários 

recolhidos de outros docentes neste contexto, de características e desafios do exercício da 

profissão e sua incidência nos reclusos-formandos, todo um (des)encontro de autoridades, 

nomeadamente a do profissional vs institucional e de segurança, é exposto no seu trabalho, 

confidenciando-nos do seu conjunto ter recolhido ensinamentos válidos para um crescimento 

gradual, quer como pessoa, quer como docente. 

Partindo, por isso, deste estudo como enquadramento à temática a abordar na presente 

reunião, foi precisamente neste ponto que nos detivemos, para a primeira parte da mesma. Para 

o efeito, e trazendo à liça a questão da (ausência de) preparação para o profissional de EnP, 

questionámos os professores sobre, que tipo de formação específica consideravam pertinente 

para o desempenho das suas funções neste contexto. Tal como para demais encontros, também 

para o presente tivemos em conta igual procedimento metodológico à nossa análise, ou seja, 

novamente nos servimos da planificação da entrevista inicial (cf. anexo 6), desta vez, 

concentrando a atenção no seu Bloco Temático V (“Necessidades de formação em ordem a um 

desenvolvimento profissional equilibrado”) e nas questões desta constantes, que nos orientaram 

na sua condução. 

Destarte, e colocando em plano de apreciação as subcategorias seguintes: formação 

específica necessária para a EnP (1); formação específica recebida (2); interesse em formação 

a receber (3); uma vez mais procederemos à sua apresentação individual, seguindo-se a inclusão 

de excertos das intervenções dos docentes, sobre as quais nos manifestaremos em forma de 

comentário, para além de confrontarmos estas com as respostas proferidas aquando das 

entrevistas individuais (outubro de 2012), aferindo de discrepâncias e/ou corroborações de 

sentido. Concluída a introdução, atentemos, de seguida, na primeira subcategoria elencada: 

 

Subcategoria 1 – Formação específica necessária para a EnP 

 

Relativamente a este primeiro momento da reunião, e de modo a que, em conjunto, os 

docentes se pudessem pronunciar sobre uma possível «sensação de abandono» – sentimento a 

que, segundo Paup (1995), um professor está votado, quando se encontra a trabalhar numa 

prisão, sendo que, na maior parte dos casos, face à ausência de formação adequada, um sem-

número de situações vão sendo ultrapassadas, graças ao conhecimento e experiência que detém 
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do contexto, pese embora nem sempre com sucesso –, interessava-nos compreender se o mesmo 

se passava, também, com estes e, se tal, porventura, sucedesse, que tipo de formação mais 

consideravam necessária para a EnP. Registámos, de acordo com os seus relatos, serem várias 

as áreas (algumas distintas entre si), em que manifestaram a sua carência. 

Com efeito, e relativamente às necessidades de formação para o contexto prisional, 

verificamos eleger o PROF. C a temática da ‘Psicologia Criminal’, porquanto, segundo o 

próprio, sendo a experiência e a troca de reflexões em equipa importantes, revelam-se 

insuficientes para uma resposta categórica a um grau de complexidade crescente, em termos da 

sua intervenção no universo carcerário, considerando, por isso, que a oferta de formação nesta 

área 

 

1.0.1. PROF. C: (…) nos ajudaria a compreendê-los um pouco melhor, visto que, muitos deles, têm 

personalidades bem distintas e extremamente complexas. Isto é, exprimem-se pouco, são muito fechados 

e é difícil, nas aulas apercebermo-nos se, efetivamente, estão a compreender o que lhes estamos a ensinar 

ou não. 

 

Por seu turno, formação no campo da ‘Motivação’ foi a sinalizada pela PROF. A, sendo 

a sua ausência manifesta pela atitude dos formandos, em particular, num contexto de reclusão. 

Embora compreendendo não ser o ambiente prisional o mais propício para a frequência de 

atividades educativas, entende encerrar o trabalho docente dificuldades acrescidas perante um 

desafio final de reinserção destes indivíduos na sociedade, justificando-se a formação nesta 

área, face a todo um conjunto de 

 

1.0.3. PROF. A: (…) dificuldades várias em encontrar soluções para o seu futuro, uma vez que foram 

abandonados pelas famílias, sem perspetivas de arranjar um emprego que lhes permita subsistir cá fora, 

quando forem colocados em liberdade. (…) E uma coisa é certa, não combatendo, desde logo, essa sua 

inação, o mais provável é que, mal saiam, voltem, novamente, a reincidir. 

 

Pegando nesta deixa, refere o PROF. E a questão da formação em ‘Reinserção Social’, 

como uma questão premente para o profissional de EnP, dado compreender esta o objetivo 

primacial do seu trabalho com reclusos. Considerando a Escola como veículo primordial de 

ligação com a sociedade nesta matéria – sendo que o não encarar objetivamente uma tal 

realidade, como que a esvazia das suas funções, tendo por base os princípios que assistiram à 

sua criação e que, em pleno século XXI, continuam a justificar a sua existência (cf. Tscharf, 

2009) –, considera, porém, esta instituição, por si só, incapaz de resolver uma quantidade 

infindável de situações, que lhe confluem (assunto a que nos referimos no final da análise à 

anterior reunião), porquanto «podendo muito, a Escola (e os seus professores) não podem tudo», 
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sobretudo a inserida em contexto prisional e, por isso, assoberbar esta de todos os seus 

problemas, aguardando por uma solução para os mesmos, é esperar que o milagre aconteça. 

 

1.0.8. PROF. E: (…) Porque entendo que a Escola é um importante fator de ligação da prisão com a 

sociedade. Quero dizer com isto que me preocupam, sobretudo, as situações de reinserção social. E isto, 

porque conheço vários casos de indivíduos que, saindo cá pra fora, se voltam a perder novamente. 

 

Por conseguinte, e sendo relevante o contributo da EnP para o processo de reinserção 

na sociedade iniciado na prisão, não deixa de ser menos importante o papel do professor num 

tal contexto, sendo que, e apoiando-nos em Ponte (1994), mais do que um técnico (instrui e 

avalia), ator (pensa e age influído por crenças e conceções) ou um profissional [refletindo sobre 

as práticas (sempre) à procura de respostas], move-se em territórios ‘complexos e 

contraditórios’ sendo preciso melhor o conhecer para, mais competentemente, o orientar nas 

suas funções. Por outro lado, e tendo presente que, 

 

1.1.1. PROF. E: (…) há várias coisas que, se não forem os reclusos a contarem-nos, nós também não 

temos conhecimento. E muitas delas, como bem sabemos, podem ter muita influência na sua 

predisposição prá Escola. E quando digo isto, estou a referir-me a precárias cortadas, liberdade 

condicional adiada, não os colocarem nas brigadas, na faxina, etc. ou, até mesmo, de problemas pessoais, 

familiares, com guardas, com outros reclusos, etc. 

 

Concorre para um bom desempenho das funções do professor na prisão, nomeadamente 

na obtenção de sucesso do recluso em programas de formação, uma relação mais próxima com 

os diversos atores que confluem ao universo carcerário, sobretudo, com os técnicos de 

reeducação do EP, no âmbito do acompanhamento do tratamento prisional e como parte de um 

processo mais amplo de preparação do seu regresso à sociedade, tendo em conta que, de uma 

intervenção conjunta de tais intervenientes no terreno (técnicos de reeducação e professores), 

assenta, segundo este docente (PROF. E), muito do sucesso a alcançar no trabalho de ambos.439 

Por seu turno, menciona o PROF. D a necessidade de formação que auxilie os 

professores a lidarem com a heterogeneidade do público prisional patente nas suas ‘diferenças 

culturais e de mentalidade’. De acordo com este docente, assume o critério de proveniência dos 

reclusos-formandos importância de relevo, em termos das suas atitudes e posicionamentos no 

interior da sala de aula, sublinhado neste particular, os manifestos, quer para com os 

professores, quer para com os próprios colegas. 

                                                           
439 Sobre matéria de articulação entre professores e demais agentes prisionais num trabalho conjunto de regeneração do indivíduo recluído, em 

ordem à sua reinserção social, ver Dias (2008). 
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Referindo-se, em concreto, a diferenças entre reclusos da zona norte do país, de onde é 

oriunda a maior parte da população deste EP, nomeadamente das regiões de Trás-os-Montes e 

litoral, verifica serem as dissemelhanças entre ambos, por demais, evidentes, destacando que, 

algum tipo de formação nesta área, talvez não fosse despicienda, e até mesmo aconselhável, 

tendo em conta que 

 

1.0.4. PROF. D: (…) os reclusos-formandos provenientes desta zona de Trás-os-Montes são de trato mais 

fácil que alguns provenientes de outras regiões do país. Vejo que são indivíduos mais simples, mais 

humildes e que é mais fácil lidar com eles, talvez devido às suas origens, mais ligados ao campo ou 

oriundos de locais pequenos ou de média dimensão, apesar de existirem algumas exceções, como é óbvio. 

E, até mesmo, os próprios reconhecem isso, em relação aos que chegam de outras paragens, 

nomeadamente lá de baixo [litoral norte do país], porque segundo eles, talvez pelo seu estilo de vida 

diferente, se julgam superiores aos de cá e, por isso, são bem mais problemáticos, para além de menos 

confiáveis. 

 

Por fim, refere a PROF. B ser essencial para a EnP formação na área do sistema 

prisional, nomeadamente dos ‘direitos e deveres’ dos professores nos EPs, proporcionando esta 

um maior conhecimento e, por isso, maior segurança no desempenho da atividade docente, 

mormente num «ambiente desconhecido», evitando que se cometam erros e que, por sua vez, 

estes deem azo a algum desacerto das partes, dificultando o exercício de uma função, já de si, 

bem complexa. Das palavras da docente, somos a inferir que maior (in)formação, em áreas 

como o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei n.º 115/2009, 

de 12 de outubro), bem como do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais (Decreto-

Lei n.º 51/2011, de 11 de abril), será a mais necessária. 

 

1.0.7. PROF. B: (…) Tendo em conta que, entramos lá, quase, «de olhos fechados» sem conhecer muito 

bem o meio e as pessoas que nos rodeiam, acho que esta nos seria muito útil, porque evitaria alguns mal-

entendidos ou, até mesmo, que cometêssemos alguns erros por desconhecimento das regras da casa, por 

exemplo. Por isso, considero que, de toda a formação necessária, esta seria a mais indispensável, por 

assim dizer, pelo menos, para nos auxiliar a darmos os primeiros passos em segurança. 

 

Comparando as apreciações dos docentes, registadas neste momento da reunião, 

destaca-se serem três destas coincidentes com as evidenciadas aquando das entrevistas 

individuais. Assim, surgem os PROFs B, C e E a reproduzirem afirmações já, anteriormente, 

proferidas, nomeadamente sublinhando a importância de formação em áreas como ‘Psicologia 
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Criminal’ (PROF. C);440 ‘direitos e deveres’ dos professores de EnP (PROF. B);441 ou na 

‘Reinserção Social’ de reclusos (PROF. E).442 

Por seu turno, a PROF A, tendo em mente fenómenos de absentismo e de abandono 

escolar, tal como os enfrentados no início do ano letivo (2012/13) no EP – que, quando não 

corretamente abordados, podem resultar em dificuldades acrescidas para o próprio processo de 

reinserção (cf. Dias, 2008) –, destacou a relevância de formação específica na área da 

‘Motivação’ como uma necessidade premente para os professores em contexto prisional. Não 

obstante o atual afastamento da docente das prioridades manifestadas inicialmente (cf. 

entrevista individual – outubro de 2012), nomeadamente o ‘modo de organização e 

funcionamento dos EPs’ (um pouco na linha da temática, agora, eleita pela PROF. B) ou da 

‘Psicologia Criminal’ (cf. Quadro 6), compreende-se pela problemática com que esta equipa 

teve de lidar de início (não comparência/desistência da Escola) e pelas necessidades 

identificadas para a EnP, que a formação incida, sobretudo, nesta área (‘Motivação’). 

Por fim, o PROF. D ao destacar as ‘diferenças culturais e de mentalidade’, que os 

reclusos-formandos apresentam como «cartão de visita», e as necessidades de formação 

direcionadas a um mais assertivo enfrentamento desta problemática, claramente o afastam de 

uma referência feita inicialmente (cf. entrevista individual – outubro de 2012), de 

desmistificação de um cenário de horror para os professores destinados a lecionarem nas 

prisões, tal como, na altura, considerou de ‘socialmente rotulado’ o contexto prisional e 

respetivo público residente (cf. Quadro 6). 

 

Subcategoria 2 – Formação específica recebida 

 

Coincidindo com as afirmações proferidas, aquando da sua auscultação individual 

(outubro de 2012), relativamente a esta matéria verificamos terem sido os docentes com maior 

experiência em EnP (PROFs A e E) os contemplados com formação, a cargo da, então, Direção-

Geral dos Serviços Prisionais, nomeadamente na década de 90 do século passado (cf. Quadro 

6). 

Com a promulgação do Despacho Conjunto dos Ministérios da Justiça e Educação n.º 

451/99, de 1 de junho (documento que regulamenta a gestão pedagógica dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário), passou esta incumbência, tal como plasmado no seu 

                                                           
440 Cf. Quadro 6. 
441 Idem. 
442 Idem. 
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ponto n.º 9, para a alçada do Ministério da Educação.443 Com efeito, e não obstante 

compreendermos, em teoria, que uma tal iniciativa, por parte da DGSP, visando delegar no 

organismo responsável pelas questões de ensino (Ministério da Educação) a sua gestão e 

organização pedagógica, o facto é que, na prática, redundou tal medida no abandono de 

programas de formação (contínua) de professores em contexto prisional. 

Trazemos, por isso, à colação o (irónico) comentário produzido pelo PROF. C quando 

ouviu os seus colegas (PROFs A e E) referirem-se ao facto de terem participado em programas 

de formação, durante a década de [19]90, nomeadamente em período anterior à promulgação 

do aludido diploma legal: “Bem…, sempre tiveram mais sorte do que eu. Como só entrei em 

2000, já não tive a sorte de ser contemplado com tais formações por parte da Direção-Geral.” 

(PROF. C, intervenção n.º 2.0.5.). Continuando, observou ainda este docente que, à falta da 

mesma, a sua ausência vai sendo colmatada pela transmissão de informação dos «mais velhos 

para os mais novos», à medida que estes vão chegando ao EP. 

Em tal facto foi secundado pela PROF. B que, aludindo ao seu caso específico, 

confirmou ter sido esclarecida em múltiplos assuntos relacionados com o universo prisional e 

ao seu trabalho aqui a desempenhar, por colegas já com experiência em EnP, os quais, 

substituindo-se ao ministério da tutela, foram «prestando um enorme serviço» de 

acompanhamento e de (in)formação sobre os principais desafios a enfrentar neste meio. 

 

2.0.6. PROF. B: (…) me foram pondo ao corrente das «regras da casa», o que, pra mim, foi uma grande 

ajuda, para lidar com esta situação, principalmente no início. De certeza que, sem todos estes conselhos, 

teria sido bem mais complicado. Eu, pelo menos, falo por mim… Irmos trabalhar para um sítio destes 

sem qualquer tipo de preparação é caso pra dizer… 

 

Por seu turno, mais realista relembrou o PROF. D, que não somente a questão do 

‘abandono profissional’ a que estão votados os docentes nos EPs, bem como o ‘distanciamento 

geográfico’ que os separa do centro de decisão das políticas educativas do país, fez com que 

«deitassem mãos à obra» e que fossem à procura de formação, retomando uma tradição 

interrompida em 2006, e que organizassem um Encontro Nacional de Professores a Lecionar 

em Estabelecimentos Prisionais, neste caso, a sua sétima edição (7º ENPLEP, 2011), porém 

com uma novidade: o seu reconhecimento oficial como programa de formação, por via da sua 

                                                           
443 Sobre esta questão, convém referir que desde a sua publicação ao momento atual, praticamente duas décadas se passaram e, por isso, muito 
se alterou em relação à conjuntura que conduziu à sua conceção no final do século passado. Mas esta discussão não retomaremos, remetemos, 

sim, o leitor para o acompanhamento da mesma, que teve lugar no capítulo II da presente tese. 
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creditação junto do CCPFC – facto a que aduziu, ainda, a PROF. A, com a organização de ciclos 

de conferências no EP (2008, 2009, e 2010): 

 

2.0.7. PROF. D: (…) Já sabemos que o Ministério da Educação, no que diz respeito à formação pra 

trabalhar nas cadeias, pouco, ou nada, se interessa por nós. Nós e vários outros professores espalhados 

por esse país fora, que lecionam nos EPs. E digo isto porque, se bem se recordam, no Encontro, que 

organizámos há dois anos atrás [7º ENPLEP/2011], a maior parte dos nossos colegas, oriundos dos quatro 

cantos do país, referiu-se, precisamente, a este problema. Agora, o que é que fizemos? – Estivemos à 

espera que se lembrassem de nós e que nos viessem dar formação cá a Bragança? – Não. Metemos mãos 

à obra e organizámo-la nós mesmos. 

2.0.8. PROF. A: (…) E, já agora, convém, também, aqui, referir os ciclos de conferências que 

organizámos nos anos anteriores [I, II e III Ciclos de Conferências – 2008, 2009 e 2010]. O que, sem 

dúvida, nos deu um certo traquejo para nos metermos, de seguida, numa tarefa destas. 

 

Subcategoria 3 – Interesse em formação a receber 

 

Relativamente a este domínio, as opiniões das PROFs A e B, grosso modo, coincidentes 

com o assumido aquando das entrevistas individuais (outubro de 2012), foram consentâneas no 

interesse em receber formação na área da Psicologia, nomeadamente na variante de ‘Psicologia 

Criminal’ procurando identificar as causas que conduzem a um ‘Comportamento Desviante’, 

por parte dos seus reclusos (cf. Quadro 6). Assim revelou a PROF. B, ser seu objetivo um 

conhecimento mais aprofundado da mente destes indivíduos, de forma a melhor conseguir lidar 

com eles nas suas aulas “pelo menos, com aqueles mais problemáticos ou, então, com aqueles 

que cometeram crimes hediondos, de modo a, talvez, poder compreender os seus motivos.” 

(intervenção n.º 3.0.1.). Mas não só. Para esta docente reveste-se a sua importância, igualmente, 

na prevenção de um possível choque na abordagem de determinados assuntos/temáticas com o 

seu passado delituoso, de modo a que tais “não corram o risco de exercer uma influência 

negativa no formando, tal como uma barreira psicológica, dificultando a sua aprendizagem e, 

consequentemente, o seu rendimento no curso.” (idem). 

Por sua vez, compreende a PROF. A, nas suas necessidades de formação não somente 

os reclusos-formandos, como os não-formandos, abrangendo, no seu escopo, a população 

reclusa de um modo geral. Pese embora, a sua totalidade não fazer parte das suas funções no 

EP, o contacto com esta e desta com o professor, acontece de forma natural tendo em conta que, 

pela própria arquitetura do estabelecimento – a escola situa-se em plena zona prisional (como 

referido aquando da caracterização da instituição) –, tal não é possível ser evitado. 
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Assim, como a sua colega (PROF. B), também esta docente se sente incapaz de 

responder a algumas solicitações dos reclusos, quer porque vão contra as regras do EP, quer 

porque, simplesmente, não se sente suficientemente competente para ajudar à sua resolução. 

 

3.1.1. PROF. A: (…) Por exemplo, em diversas situações, abordam-me para resolver este ou aquele 

problema e eu vejo-me na contingência de, muitas vezes, não saber muito bem o que lhes dizer ou fazer. 

(…) Seja por colidir com as normas da instituição, seja por infringir as regras de segurança, seja por 

questões éticas e, até, por nos pedirem, quase, o impossível. Seja por que motivo for. Há coisas que, 

simplesmente, não podemos! 

No entanto, o principal problema não é esse. O problema prende-se com o facto de lhes explicar que, 

apesar de sermos professores e de virmos de fora, também nós, temos de nos sujeitar a essas mesmas 

regras. O que eles não compreendem muito bem ou, então, fazem de conta que não compreendem, só para 

«levarem a deles avante» e, assim, conseguirem os seus intentos. E tudo isto, como bem sabeis, dificulta 

imenso o nosso trabalho. 

(…) 

3.1.3. PROF. A: (…) Mas por outras, em que, muitas vezes somos confrontados e às quais gostaria de 

poder dar uma resposta bem mais adequada. Todavia, e pelas mais variadas circunstâncias, tal nem sempre 

é possível. (…) Por isso, é que considero que, formação em Psicologia, nomeadamente no âmbito dos 

‘comportamentos desviantes’, seria a mais apropriada. Talvez, para melhor compreender a mente do 

recluso. Como ele funciona. O que o levou a cometer determinados atos, para melhor poder interagir com 

ele. 

  

Tendo manifestado a sua preferência por qualquer formação, mormente na ‘área social’, 

aquando das entrevistas individuais (cf. Quadro 6), e de já no início desta reunião ter 

corroborado tal opinião, centraliza, agora, o PROF. E as suas críticas às constantes alterações 

que vão ocorrendo, ano após ano nos EPs, nas equipas pedagógicas, mas, sobretudo, ao facto 

de se ter acabado com a figura do destacamento do Coordenador Pedagógico (cf. Despacho 

Conjunto dos Ministérios da Justiça e Educação n.º 451/99, de 1 de junho, ponto n.º 2.1.1), o 

que conduz a situações de alguma desorganização, em termos de coordenação da equipa de 

professores no EP, bem como do desenvolvimento das atividades educativas previstas no 

Projeto Educativo. Se a tudo isto lhe aduzirmos a falta de formação adequada, pela combinação 

simultânea de um conjunto de circunstâncias desfavoráveis, teremos, então, encontrado o 

cenário ideal para a «tempestade perfeita». 

Destarte, e perante um cenário em que «falha tudo o resto», a formação considerada 

necessária por este docente passa, sobretudo, pela dirigida ao trabalho de equipa – única saída 

confiável para o sucesso, atingível por via da sua pertença a uma «comunidade de 

aprendizagem» caracterizada por práticas de debate, de reflexão, de partilha de experiências e 

de saberes de forma conjunta e colaborativa (Shulman e Shulman, 2004; Roldão, 2007b; 

Loureiro, 2010; Roldão e Ferro, 2015), tal como é apanágio do que estes docentes vêm fazendo, 

visando o (melhor) exercício possível das suas funções num contexto como a prisão. 
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3.0.2. PROF. E: (…) Por conseguinte, com a falta de formação especializada e ainda mais este obstáculo 

no caminho, é que vos digo que, para «levarmos este barco a bom porto», temos de o fazer em equipa. E 

é por isso que, o “trabalho em equipa” não só é importante, ele é fundamental a um bom desempenho da 

nossa parte. Ninguém, nem nenhum de nós, consegue nada sozinho. Ou seja, um bom/mau desempenho 

individual lá dentro é diretamente proporcional a um bom/mau trabalho em equipa. E vocês sabem disto 

tão bem como eu. E, se tal é verdade num qualquer local de trabalho, como por exemplo, e no nosso caso, 

numa escola, então, ainda mais evidente se torna numa prisão. Talvez, por isso, é que uma formação mais 

direcionada para o ‘potenciar do trabalho em equipa’, seja, em meu entender, a mais importante para um 

professor no EP, de modo a se conseguir obter o melhor rendimento de cada um dos seus elementos. 

 

Por fim, e tal como relacionada com esta temática surge, no decurso do debate destes 

docentes, o que consideram ser o mais importante para os primeiros passos de um professor 

recém-chegado a um estabelecimento prisional. A estes são dirigidos alguns conselhos, vitais 

para o sucesso de um trabalho neste meio, com vista não somente à preparação da sua inserção, 

bem como ao desempenho, o menos adverso possível, das suas funções. Do ‘não terem receio’, 

tal como apontado pela PROF. A, pois este “condiciona a nossa ação e, num estabelecimento 

prisional, é, seguramente, o nosso principal inimigo.” (intervenção, n.º 4.0.1.), pese embora 

reconhecendo ser, num primeiro momento «mais fácil dizê-lo do que fazê-lo», são peças-chave 

a confiança nas suas potencialidades e capacidade de adaptação, a um vantajoso processo de 

integração num universo único e, por isso, diferente do que, à partida, estarão habituados cá 

fora, no exterior. 

Por seu turno, destaca o PROF. C a questão da Saúde e dos cuidados de prevenção a ter, 

relativamente a fatores de risco concernentes a um estabelecimento prisional. Das doenças 

infeciosas elencadas (HIV, Tuberculose, Hepatites) e do caráter hermético destas instalações, a 

potenciarem riscos de contágio, não somente ao professor, como a qualquer agente, que a este 

espaço conflua (guardas, reclusos, técnicos de reeducação, direção, corpo clínico, visitadores, 

entre outros), foram motivos mais que suficientes para que os docentes do EP de Bragança 

tivessem já procurado formação nesta área, resultando tal iniciativa na organização o II Ciclo 

de Conferências (2009), dedicado à temática da Saúde (assunto a que nos referimos já no 

capítulo IV e do qual foi publicado um livro).444 

Conclui, por isso, a sua intervenção com algumas sugestões para professores novos-

entrados ou, ainda, para possíveis interessados em exercer funções num EP: 

 

3.2.2. PROF. C: (…) Por isso, um dos conselhos que daria era precisamente a prevenção, nomeadamente 

os testes clínicos que deve fazer logo de início – prova tuberculínica, análises sanguíneas (despistagem 

de HIV e Hepatites [B e C]) e, obviamente, depois de estar lá dentro, ter algum cuidado no contacto físico 

                                                           
444 Cf. AAVV. (2010). IIº Ciclo de Conferências – A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional: Educar para a Saúde. 

Estabelecimento Prisional de Bragança (22 maio 2009). Bragança, maio de 2010. Câmara Municipal de Bragança. 
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com os reclusos, uma vez que, relativamente a alguns, nós, enfim, lá vamos sabendo as doenças de que 

padecem. Mas não em relação a todos. 

 

Já o PROF. E, recomenda que os futuros docentes na prisão procurem por colegas que 

neste contexto exerçam já a sua atividade, de modo a, junto destes, recolherem ensinamentos e 

conselhos, preparando, da melhor forma, o início das suas funções em EnP. Com efeito, referiu 

ser prática corrente, no EP de Bragança, prestar ao docente recém-chegado o máximo de 

(in)formação e de acompanhamento possível, por parte dos restantes elementos da Equipa 

Pedagógica, para que este não se sinta perdido por entre o labirinto prisional.  

 

3.2.3. PROF. E: (…) É uma prática comum que temos cá e todos vós sabeis que assim é, porque o mesmo 

já sucedeu convosco, também. Aqui um colega novo nunca se sente sozinho ou abandonado. Graças a 

Deus, até à data tem sido sempre assim e, pelo menos, enquanto cá estivermos, estou certo que assim 

continuará a ser. 

 

Concordando com as palavras do PROF. E, refere a PROF. B ter sido precisamente esse 

o tratamento que recebeu por parte dos restantes elementos da Equipa Pedagógica, quando foi 

lecionar para o EP de Bragança, estranhando, de início, o seu real significado, tal como 

confidenciou, dadas as dificuldades experienciadas de adaptação a um ambiente característico 

pela sua singularidade, porém, valorizando o quão importante representou para o seu 

posicionamento atual, a este se dirigindo numa espécie de discriminação positiva, sobretudo 

pelo comportamento evidenciado pelo público escolar na prisão relativamente ao seu congénere 

no exterior. 

 

3.2.5. PROF. B: Olhem, foi precisamente o que aconteceu comigo, tal como referi ainda há pouco. E 

lembro-me bem dos conselhos que alguns colegas me deram, principalmente o PROF. D, quando me 

disse, que estava lá melhor do que na escola. Enfim, na altura achei aquilo um pouco estranho. Mas 

também, na altura, tudo era estranho pra mim. Mal me tinha refeito do choque e já me estavam a dizer 

que estava lá melhor do que numa escola. Enfim, naquele tempo, em que, tudo pra mim era um bocado 

confuso, não entendia algumas coisas lá muito bem. Agora sim. 

(…) 

3.3.1. PROF. B: Então, ali [estabelecimento prisional], até ao momento, graças a Deus, nunca tive 

nenhuma chatice com nenhum formando. São respeitadores. Educados pra nós. Dá pra ter uma conversa 

fluída, apesar de alguns constrangimentos relativamente a alguns assuntos, tal como já, aqui, foi referido. 

Dá para ensinar e, sobretudo, para aprender com eles. Enfim, ali até parece que estou no céu, por assim 

dizer. É uma autêntica paz de espírito. Enquanto na escola é, quase, todos os dias chatices com esta 

miudagem. Obviamente que isto não acontece com todos, mas, com muitos deles, é quase diariamente. 

Às vezes, mais parece que se invertem os locais… 

 

Por fim, o PROF. D, regressando, um pouco, atrás na discussão, sublinha a importância 

do ‘trabalho em equipa’, tal como referido pelo PROF. E aquando da sua intervenção 
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(intervenção n.º 3.0.2.), para o sucesso de um professor recém-chegado ao contexto prisional, 

sendo prova disso as diversas reuniões da Equipa Pedagógica realizadas ao longo do ano letivo. 

Reconhecendo ser esta uma importante contradição com a situação de um recluso que, 

para resistir num tal meio, o ‘contar consigo próprio’ é condição fundamental de sobrevivência, 

o professor, por sua vez, necessita de contar com os seus colegas, colaborando com estes em 

um trabalho conjunto, refletindo, debatendo, partilhando ideias, pontos de vista, conceções, 

experiências, visto que só assim conseguirá sobreviver como pessoa, mas, sobretudo, como 

profissional. Mais adiantou que casos há de docentes que, pelos mais diversos motivos, não se 

conseguem adaptar, sendo o facto do ‘não trabalho em equipa’ exemplo disso mesmo, 

resultando tal postura num subsequente implorar à direção da escola associada para que os 

‘liberte da prisão’.445 Remetendo-nos às suas palavras, damos por concluída a nossa análise a 

este momento da reunião: 

 

3.2.4. PROF. D: (…) Num contexto daqueles, para além dos conselhos iniciais, que são necessários a um 

professor novo obter, de forma a melhor se enquadrar, o trabalho em equipa é fundamental. Até porque 

as próprias circunstâncias a isso nos obrigam. Quase que posso afirmar que, o trabalho de um qualquer 

professor, seja ele novo ou velho, com muita ou pouca experiência, se não estiver devidamente respaldado 

num trabalho conjunto, ali estará condenado ao insucesso. E este, quanto a mim, será o melhor conselho 

a dar a quem estiver interessado em vir trabalhar para um prisional. 

 

(2ª Parte) 

 

- Contributo(s) da presente pesquisa para o desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor em contexto prisional -446 

 

Subcategoria 4 – Reflexão final sobre a participação no trabalho de pesquisa 

 

Quanto à segunda, e última, parte desta reunião, e tal como referido no lançamento da 

mesma, solicitámos aos docentes que, em jeito de balanço final, procedessem a uma apreciação 

da sua participação nesta investigação – nomeadamente como retiraram um melhor 

conhecimento das suas capacidades a nível pessoal e profissional (i); como tal permitiu 

melhorarem o seu desempenho, sobretudo por via de um trabalho colaborativo no seio de uma 

Equipa Pedagógica (ii); servindo-nos, por fim, as suas reflexões para aquilatarmos do grau de 

consciencialização sobre o caráter específico que o ambiente carcerário e respetivo público 

                                                           
445 Ver, a propósito, 4ª Reunião da Equipa Pedagógica (12.03.2013), (PROF. E, intervenção n.º 2.2.8.). 
446 Anexo 18. 
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representam para a construção de um saber próprio no campo da profissão docente (iii); – de 

forma a possibilitar responder à questão que nos lançou na feitura deste trabalho: Estaremos 

confrontados com um saber profissional docente específico construído por estes professores 

em território prisional? 

Por conseguinte, e tendo por base os elementos elencados nesta subcategoria, atentemos 

na análise efetuada às suas participações, respeitando a sua ordem de intervenção: 

 

i. Como a participação dos docentes nesta investigação facilitou um melhor conhecimento das 

suas capacidades a nível pessoal e profissional 

 

Relativamente a este item de análise das suas reflexões, somos a destacar a importância 

da transformação ao nível da «pessoalidade e da profissionalidade» (Nóvoa, 2009) dos nossos 

docentes, tendo por base uma dada realidade com que lidam no seu dia a dia, com particular 

incidência para a «modelação das suas práticas» (Gimeno Sacristán, 1991, citado por Alonso, 

1998), fazendo com que estes se adaptando, adaptem estas também, e de igual modo, ao 

contexto, determinando uma «transformação deliberativa» das mesmas (Nóvoa, 2009) o seu 

trabalho, a sua experiência, a construção dos seus saberes, mas, e sobretudo, todo um 

posicionamento pessoal/profissional específico, fruto da especificidade do próprio meio (Paup, 

1995). 

Destarte, e começando pela PROF. A, vejamos como tal transmutação se verifica num 

contexto escolar extramuros, nomeadamente com o ensino regular e seu público-alvo: 

 

4.0.1. PROF. A: A nível profissional, noto que esta experiência me tem ensinado muita coisa. Acima de 

tudo, tornou-me numa pessoa mais compreensiva e solidária. Tenho uma outra postura com eles nas aulas. 

Mais calma, mais paciente, ouço-os muito, aconselho-os, também, e, posso dizer que, tenho aprendido 

muito com eles. E tudo isto se reflete com os outros alunos do [ensino] regular. É interessante. Agora, 

que penso nisso, acho que aperfeiçoei esta capacidade no prisional. 

 

Seguidamente, e tendo presente a intervenção do PROF. D, somos transportados para o 

impacto que a prisão causou, e continua a causar, a nível pessoal neste docente, com reflexos a 

um nível profissional subsequente. Serve-nos, por isso, a sua participação neste trabalho para, 

por via das suas reflexões, aquilatarmos da intensidade com que vive e, consequentemente, nos 

transmite a (dura) realidade prisional. 

 

4.0.2. PROF. D: (…) Entender a condição humana, sob o ponto de vista da clausura. Sinceramente, até 

então, nunca tinha pensado muito nisso. Os sentimentos que aquela situação nos transmite… Quando, por 
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exemplo, depois de terminada uma aula me despeço deles com um: “Até amanhã” e eles me respondem: 

“O professor vai mas a gente fica.” A forma como o dizem… Ou, então, em momentos de pausas letivas, 

como, Natal, Páscoa ou férias escolares de Verão em que, por lapso, lhes desejamos umas boas férias... 

Estamos tão habituados na escola cá fora a dizê-lo aos nossos alunos que ali, às vezes, nos esquecemos… 

Ao que nos respondem “Boas Férias?(!) Mas nós não vamos a lado nenhum. Aqui todos os dias são iguais, 

professor. O de hoje igual ao de ontem e, assim, sucessivamente. E, ainda por cima, passam todos devagar, 

devagarinho. Demasiado até, pró nosso gosto.” 

Mas, o que mais me custa, mesmo, é a época de Natal. Muitos deles homens casados, pais de filhos, ali 

enclausurados, longe das suas famílias. Não é fácil. Olhar pra eles e ver o sofrimento e a tristeza no seu 

olhar… Palavras para quê?  

Estarmos perto deles nestes momentos, principalmente no dia da festa de Natal, que é provavelmente a 

época do ano em que mais se sentem fragilizados. Muita gente, cá fora, não faz a mínima ideia do que é 

passar um Natal na cadeia. É mesmo triste. Se isto não é transformar uma pessoa... Mas, enfim…, como 

diz o povo: “O que não nos mata, torna-nos mais fortes”. 
(…) 

Como profissional, posso-te dizer que, a partir do momento em que comecei a trabalhar no prisional o 

sentido de «desenrascanço» veio ao de cima. A falta de recursos, com que nos debatemos no EP, é 

gritante, mas, também, é algo a que nos temos de habituar. Pelo respeito que nos merecem os nossos 

formandos, aquele não é lugar para carpir mágoas. Longe de nos desencorajarmos, ali só temos de pensar 

em trabalhar de acordo com as condições que nos oferecem e com a maquinaria à nossa disposição. 

 

No que ao PROF. C concerne, verificamos como uma postura racional deste docente 

nas suas aulas, o acompanha num discurso crítico, mas simultaneamente realista relativamente 

ao contexto prisional e aos seus reclusos-formandos, um posicionamento, sobretudo, orientado 

para uma preocupação última, que se prende com o sucesso da sua reinserção no mundo do 

trabalho. 

 

4.0.3. PROF. C: No meu caso, e no caso da disciplina que leciono, não é fácil despir a pele de uma 

ciência exata e, como que «por artes mágicas», passar a aceitar uma operação ‘mais ou menos aritmética’ 

ou a permitir a apresentação de um qualquer resultado contabilístico. A Matemática não funciona assim. 

Ou está certo ou está errado! (…) Quando, nas aulas, lhes peço para raciocinarem com precisão, faço-o 

para o bem deles e eles sabem-no. Ou seja, se nas profissões que desempenharam, ou vão desempenhar 

quando saírem da cadeia, por exemplo, ao fazerem uma obra, não é a mesma coisa construir uma casa 

com uma área de 100m2 ou uma com 200m2. Errar no cálculo não é opção! E isto é válido, tanto para os 

meus formandos na prisão, como para os meus alunos cá fora. 

 

 Por seu turno, a PROF. B invoca a ‘capacidade de resiliência’ como conditio sine qua 

non para o sucesso da sua inserção, como pessoa, num EP e respetiva população, em primeiro 

lugar, seguidamente como profissional, sobretudo num quadro matizador das suas práticas, em 

simultâneo com um processo de adaptação contínua à realidade prisional. 

 

4.0.4. PROF. B: Sobretudo, uma enorme capacidade de resiliência ao contexto, às condições oferecidas 

para a prática da nossa atividade e, obviamente, ao público, que temos pela frente. Por isso, é que acho 

que a primeira barreira a ultrapassar é a parte pessoal. Depois de superada, o profissional adapta-se. Tem 

de ser. Ali temos de ser fortes. Principalmente a nível mental. Por mais que nos custe, e algumas situações 

custam-nos mesmo. Num lugar de desesperança, que, pelo menos, o nosso trabalho represente algum 

alento. É o que eu acho. 
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No mesmo diapasão, aduz o PROF. E não acreditar numa possível postura de 

indiferença, que se possa ter perante a realidade «nua e crua» de uma prisão. Porquanto surgindo 

esta, por si só, suficientemente perturbadora, sob o ponto de vista da condição humana, o seu 

resultado na transformação da pessoa e do profissional é sintomático de um choque inicial de 

culturas em confronto (Wright, 2005) – paulatinamente debelado ao longo do tempo, por uma 

tentativa da sua apreensão –, não concebendo, este docente, qualquer outro cenário que não o 

de uma realidade que não tenha (significativo) impacto em ambos domínios, pessoal e 

profissional. 

 

4.0.5. PROF. E: O que é importante, aqui, reter é que ali dentro modificamos a nossa maneira de ver a 

realidade, bem como todos aqueles que fazem parte da mesma. O que aconteceu a muitos dos que lá estão, 

pode, perfeitamente, acontecer a qualquer um de nós. Ninguém está livre! Por isso, o contacto com aquele 

lugar faz-nos pensar. Faz-nos questionar sobre muitas e variadas situações que nos vão acontecendo, ao 

longo da vida. Mas, de uma coisa podem ter a certeza, só conseguimos ser melhores pessoas e, 

naturalmente, melhores profissionais, se fizermos o esforço de compreender ou de, pelo menos, tentar 

compreender o que se passa à nossa volta e, depois, proceder em conformidade. Só assim é que evoluímos. 

(…) muda a pessoa, muda o profissional. E quem disser o contrário, sinceramente, ou é incompetente (e 

digo-o com todas as letras, porque não sabe o que anda ali a fazer) ou, então, está a faltar à verdade. Num 

prisional, seja ele onde for, não dá pra fingir. É a «prova dos nove» da nossa profissão. Absolutamente! 

 

ii. Como a participação dos docentes nesta investigação permitiu melhorar o seu desempenho, 

sobretudo por via de um trabalho colaborativo (no seio de uma Equipa Pedagógica) 

 

No que diz respeito a este segundo item da nossa análise, de novo nos dirigimos à 

importância do trabalho sustentado na cooperação efetuada pelos docentes entre si, sendo que, 

jogando-se este no plano estratégico e operacionalizando-se a um nível técnico, o seu 

reconhecimento, julgamos ser, por demais evidente, tendo em conta que «Colaborar é preciso», 

em ordem a um consentâneo desempenho profissional (Roldão, 2007b). Segundo esta autora, 

de acordo com uma orientação estrategicamente definida, tal como envolvente dos elementos 

de um grupo, consiste a sua principal finalidade em: 

 

(1) alcançar com mais sucesso o que se pretende (as aprendizagens pretendidas), (2) activar o mais 

possível as diferentes potencialidades de todos os participantes (…) de modo a envolvê-los e a garantir 

que a actividade produtiva não se limita a alguns, e ainda (3) ampliar o conhecimento construído por cada 

um pela introdução de elementos resultantes da interacção com todos os outros. (p. 27) 

 

Guiados pelas palavras da Roldão, somos a iniciar o nosso foco pela PROF. A, atentando 

na convicção com que nos elucida relativamente à necessidade de um trabalho conjunto com 

demais elementos da Equipa Pedagógica, fazendo com que, ‘reunindo reuniões’ – não 
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configura a presente investigação uma novidade neste particular (aspeto a que, igualmente, se 

referem os restantes elementos) –, o seu trabalho se projete no grupo, porquanto de um coletivo 

congregado em torno de um objetivo, mais facilmente sobressairá o que cada um, 

individualmente, contribui para um bem maior no seu seio, encontre-se este patente na reflexão 

e no debate de ideias, troca de experiências e/ou de saberes, mas, sobretudo, que conduza à 

construção de «aprendizagens em comum» (Roldão, 2007b), relevantes para o exercício da sua 

profissão, tendo em conta o contexto a que se destinam. 

 

4.0.1. PROF. A: Estes encontros, reuniões, por assim dizer (…) Fazemo-lo por convicção e não porque 

tenhamos algum gosto especial em colecionar reuniões. Cheios de trabalho estamos todos, mas a 

necessidade a isso obriga. Por isso, o trabalhar em grupo é fundamental, porque em conjunto o «difícil 

torna-se mais fácil» e entre todos conseguimos melhor enfrentar situações e resolver os problemas do que 

cada um individualmente. Há sempre um ou outro que traz uma opinião diferente, mais experiência na 

resolução deste ou daquele problema e um background, por assim dizer, mais consolidado sobre 

determinadas assuntos, que é partilhado nestas reuniões, pois é para isso que elas servem. 

 

Por sua vez, refere o PROF. D o apoio que recebeu (e continua a receber), dos restantes 

colegas docentes no EP em jeito de colaboração, tal como reconhece, foi fundamental para o 

desempenho das suas funções, pois com estes foi capaz de vencer o desafio que lhe tinha sido 

lançado, pelo órgão de gestão da escola, sob a forma de ‘distribuição de serviço’ (de aceitação 

obrigatória), que se viu constrangido a ter de aceitar, tal como o próprio nos confidencia: 

 

4.0.2. PROF. D: Quando soube que ia dar aulas prá cadeia, posso-vos dizer que nesse dia nem almocei. 

(…) Não consegui. E porquê? – Por causa do «friozinho no estômago» que, um lugar daqueles, causa em 

nós. Pensamos sempre: “Ok, tudo bem, mas não pra mim. Prós outros.” O problema é quando nos toca a 

nós. (…) sinceramente, senti-me quase que atirado para um buraco. “Desenrasca-te”, pensei. E, assim, 

fiz. Procurei pelos colegas que já lá trabalhavam (olhando à sua volta) à exceção de uma, todos os outros, 

que aqui estão, são os mesmos de então, e aconselhei-me. (Virando-se para os professores) A ajuda de 

então, ou seja, a vossa ajuda, foi fundamental. E continua a ser. 

 

De igual modo, registando a importância destes encontros como momentos únicos de 

aprendizagem proporcionados pela reflexão entre pares, pela partilha de experiências e de 

saberes entre os elementos desta «comunidade de prática» (Lave, 1991; Wenger, 2006; Roldão 

e Ferro, 2015), dos seus efeitos na pessoa e no profissional, bem como da possibilidade de 

atualização de informação sobre o universo prisional, pertinente para o seu trabalho, destaca o 

PROF. C o facto de tais momentos se distinguirem de demais, tendo em conta a natureza e o 

contexto específico em que realizam as suas funções. 

 

4.0.3. PROF. C: Este é, sobretudo, um formato em que a sua originalidade teve a ver com o facto de a 

discussão dos assuntos estar relacionada com o que fazemos na cadeia, o que pensamos sobre o nosso 
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trabalho, sobre a sua influência em nós e na nossa profissão. Enfim, espaços destes são sempre 

interessantes para partilha de estratégias na sala de aula, de metodologias de ensino, de aprendizagens 

conjuntas ou, até, para nos pormos ao corrente das últimas novidades do EP ou da Direção-Geral, que 

podem ter influência prás nossas aulas. 

 

 Tendo, ainda, em mente as palavras de Roldão (2007b), quando refere que, “Trabalhar 

colaborativamente implica que cada indivíduo tenha um contributo a dar que tem de ter o seu 

processo de construção individual e singular, que requer também tempos e modos de trabalho 

individuais.” (p. 28), tal como os seus colegas, destaca a PROF. B, a especificidade do exercício 

das suas funções num EP e, por isso, a necessidade de um trabalho colaborativo conjunto, 

patente, sobretudo, na realização deste tipo de encontros, todavia, sem descurar a vertente 

individual que o precede, assente em práticas de estudo e de investigação realizadas 

previamente pelo docente, igualmente enriquecedoras, sobretudo, a nível profissional, 

porquanto lhe permitem melhor “preparar ou aprofundar o trabalho no colectivo no momento 

seguinte.” (idem). Vejamos o que nos reserva a professora sobre esta matéria: 

 

4.0.4. PROF. B: (…) julgo que o facto de refletirmos sobre o nosso trabalho e de o fazermos entre todos, 

em muito contribui para uma melhoria do nosso desempenho no prisional. (…) A inovação, por assim 

dizer, reside no facto de os temas, que analisamos, nos serem propostos para discussão tendo por base o 

carácter específico da nossa profissão. Por isso, estas reuniões serviram para pensar sobre o que é que o 

meu trabalho no prisional significa pra mim, pessoal e profissionalmente. No entanto, não são só as 

reuniões que, por si só, que contribuem para muito daquilo que fazemos. Sem dúvida que o debatermos e 

refletirmos aqui sobre assuntos em conjunto é importante, mas não deixa de ser menos importante o 

trabalho prévio, que realizamos individualmente, de preparação das nossas aulas, da investigação que 

fazemos para a elaboração de propostas de trabalho, de acordo com os conteúdos a abordar, da sua 

lecionação e da reflexão e avaliação sobre todo este processo. 

 

Por fim, traz-nos o PROF. E uma versão revigorada e consolidada do conceito de 

‘trabalho em equipa’, matéria a que se havia já referido anteriormente e que, em sua opinião, 

em muito assenta o sucesso do trabalho dos professores na prisão. Assim, destaca na sua 

participação os ‘momentos de aprendizagem’ com que caracteriza as reuniões da Equipa 

Pedagógica e que definem o que é o profissional de EnP. 

Sem tais momentos de partilha, de discussão, de reflexão, mas, sobretudo, de 

aprendizagem mútua realizados em conjunto, esvazia-se o conceito ‘docente’ do seu verdadeiro 

significado. Em contrapartida, adquire um tal termo maior alcance quando o individual reforça 

o coletivo, por via da partilha e da colocação à sua disposição de todo um repertório de saberes, 

de experiências, de atitudes e de valores, que o distinguem como pessoa e como profissional, 

contribuindo, sobremaneira, para uma «comunidade de aprendentes» mais forte (Shulman e 
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Shulman, 2004), sob o ponto de vista da afirmação de uma identidade profissional no quadro 

da educação nas prisões. 

 

4.0.5. PROF. E: Repito “momentos de aprendizagem”, para que não restem dúvidas sobre as várias horas, 

que passamos, ao longo deste ano letivo, reunidos. (…) o nosso principal segredo, por assim dizer, é o 

trabalho em equipa. E estas reuniões em grupo proporcionaram-nos importantes momentos de análise, de 

discussão e de reflexão, fundamentais para o desempenho do nosso trabalho no EP. Isto é o que nós 

somos! Como podemos fazer um bom trabalho sem conversar com os outros membros, sem ouvir a sua 

opinião, sem desabafar algumas dificuldades que não consigamos ultrapassar, e ali há tantas, como é 

possível sermos professores, na verdadeira aceção do termo, se não nos dispusermos a aprender? – Uma 

simples palavra [aprender], do tamanho da vontade humana. (Virando-se para os restantes membros) 

Alguém conhece outra forma? (voltando a questionar os colegas) Vamos. Se conhecerem digam. É da 

maneira que nos poupamos a tanto trabalho e, já agora, a tantas horas de convívio de que privamos as 

nossas famílias. (…) O objetivo, aqui, é tão simples quanto isto: que cada um coloque o que de melhor 

tem ao serviço da equipa. É da maneira que todos saem a ganhar. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. 

(…) Por isso, estas reuniões revestem-se de carácter vital a um bom desempenho individual/coletivo. E, 

efetivamente, este é o segredo do nosso sucesso, se assim, se lhe pode chamar. 

 

iii. Como a participação dos docentes nesta investigação contribuiu para uma maior 

consciencialização da singularidade da EnP no campo da profissão docente, nomeadamente 

para a construção de um saber profissional específico 

 

Na análise a este item, tivemos em conta os contributos de autores como Paup, (1995), 

Wright (2005), Vieira (2008), Nascimento (2009), Penna (2011), Laffin e Nakayama (2013), 

Penna, Carvalho e Novaes (2016), para, no âmbito das intervenções dos nossos docentes, nos 

ocuparmos da temática da prisão como espaço singular de exercício da profissão docente, tal 

como, em sintonia, estes profissionais consideram a EnP. 

Elencam-se, desta forma, um conjunto de idiossincrasias que, por um lado, fazem 

questão de transformar em desafios a enfrentar, nomeadamente: ao nível da falta de recursos 

[parque informático obsoleto, TV e/ou vídeo nem sempre em funcionamento, inexistência de 

videoprojetor (situação solucionada no decurso da presente investigação)]; normas de 

segurança em vigor (proibição de acesso à internet, como fator limitador, não só da ação 

docente, como da aprendizagem dos formandos); determinadas temáticas a exigirem um 

especial cuidado (avaliação prévia dos seus efeitos nos reclusos e no respetivo processo de 

formação); dificuldades de ambientação ao universo prisional (choque de culturas: escolar vs 

prisional); falta de formação adequada para o desempenho de funções neste contexto; 

necessidade de fomento de um clima de entendimento e de compreensão entre educação e 

serviços de vigilância e segurança no EP, de acordo com a especificidade do exercício do 

trabalho de ambos; horários do trabalho escolar, dependente das regras de funcionamento da 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

563 

instituição prisional; público prisional, por norma, evidenciando maiores lacunas, em termos de 

aprendizagens formais, que formandos em iguais cursos no exterior (condicionamento 

característico da proveniência e estratificação social da maior parte dos seus constituintes); 

reduzida autoestima e motivação para a aprendizagem (situação de abandono a que se sentem 

votados num espaço de reclusão); o encarar a Escola como um local em que ficaram marcados 

pelo insucesso, provavelmente, para muitos destes onde se iniciou/desenvolveu a sua vida no 

crime, quando confrontados com o seu regresso a esta, mesmo que tal se efetive numa prisão.447 

Por outro lado, situações, apresentadas por estes docentes, como, por exemplo, o 

comportamento evidenciado pelos formandos no EP (reflexo de uma idade mais avançada), 

quando comparado com os alunos em escolas no exterior, são um fator que, claramente, 

concorre para o caráter distintivo da EnP relativamente ao ensino extramuros. Igualmente 

contribuindo para a sua apreciação, sentimentos de respeito e consideração, demonstrados pelo 

professor e pela importância do seu trabalho, surgem num patamar, incomparavelmente, 

superior ao de alunos em instituições de ensino cá fora, no exterior. Não menos relevante, o 

(importante) contributo da EnP para a reinserção da população reclusa, ou seja, uma finalidade 

educativa/formativa a que se junta uma outra, de valor inegavelmente superior – a de 

‘Liberdade’, em comum com demais cidadãos que desta desfrutam em sociedade, e da qual, 

nas palavras a nós, uma vez, confidenciadas por um recluso: “Só se dá conta da sua riqueza, 

quando desta privado”. 

Com base no exposto, e iniciando o nosso comentário pela intervenção da PROF. A, 

somos a elencar algumas questões de relevo que desta sobressaem. Logo à partida, remete-nos 

a docente para a «componente iconográfica» que o docente, em contexto prisional, comporta 

consigo, porquanto, sendo alguém que não pertencendo ao sistema prisional, surge como que 

imbuído de um «espírito de missão» (Paup, 1995; Penna, 2006; Nascimento, 2009; Nahmad-

Williams, 2011), para, através da Educação, desenvolver nos reclusos competências não 

somente académicas, mas também atitudinais, de valores de cidadania, de promoção de relações 

interpessoais e de comportamentos. 

Pese embora, não ser esta uma aceção, pelo menos numa etapa inicial, por todos estes 

considerada, a verdade é que das consequências dos seus atos, nomeadamente do absentismo 

ou do abandono da Escola, acaba por vir a ser, assim, entendida. Seguindo as palavras da 

                                                           
447 Sobre esta matéria refira-se a ironia, ou talvez não, de um recluso com menos de 18 anos de idade [de acordo com o Código Penal Português, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, a maioridade penal atinge-se no momento em que se completam 16 anos de idade (cf. 

art.º 19.º)], que não tenha concluído o Ensino Secundário (ou formação equivalente), não ser exigida a frequência da Escola, como sucede no 
exterior, visto tal, apesar de assegurado, depender da sua vontade na prisão. Assim sendo, e no caso de esta recair na sua não frequência (o que 

não é inédito), estar-se-á perante uma situação de incumprimento da Lei. 
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professora, a especificidade das suas funções, é facilmente distintiva pelo contexto de privação 

da liberdade e de uma vida no crime, provavelmente iniciada/desenvolvida na Escola, 

característica dos seus formandos na prisão, quando comparados com demais (formandos) no 

exterior. 

De igual modo, o desafio de lecionar num EP e o rol de constrangimentos associados, 

nomeadamente as desigualdades de recursos à disposição do processo de ensino e 

aprendizagem «intra e extramuros», contribui para que o docente tenha uma consciência mais 

claramente vincada do quão importante é o seu trabalho na prisão, mormente da sua (principal) 

finalidade em termos de preparação do recluso para a reinserção na sociedade e no mercado de 

trabalho. 

 

4.0.1. PROF. A: (…) considero que alguns deles, nos veem, a nós professores, como figuras «algo 

desconcertantes». Isto é, veem-nos numa posição de alguém que está ali para lhes transmitir 

conhecimentos, atitudes e valores através da Educação e não para os controlar, supervisionar ou 

disciplinar. Da nossa parte nada lhes é imposto. Com efeito, convidamo-los a participar num processo de 

regresso à sociedade através da Educação, sendo que, muitos só têm, realmente, consciência das 

consequências dos seus atos, e, aqui, volto, novamente, a referir-me ao problema do absentismo ou ao 

abandono da Escola, quando são confrontados com o facto consumado. O que resulta em precárias 

cortadas, liberdades condicionais adiadas ou a sua não integração em brigadas [de trabalho], faxinagem, 

bar, etc. de modo a ganharem uns cobres. Como bem sabemos, muitos ali, não têm qualquer outra forma 

de sustento. E, então, aí sim. Caem na realidade, culpando tudo e todos pelas opções, que eles próprios 

tomaram. 

(…) Pelo simples facto de trabalharmos com uma população, também, ela diferente. Sem dúvida, 

diferente dos demais adultos, com que trabalhei, ao longo dos anos, no [Ensino] Recorrente. 

Simplesmente há coisas que os distinguem e que saltam à vista. Desde logo, o contexto e a sua situação 

de reclusão. Um historial ligado ao crime, que, provavelmente, se iniciou na escola, sendo que, para 

muitos deles o regresso [à Escola] significa o retomar de algo penoso nas suas vidas. 

E é aqui que nós entramos. 

A nossa tarefa é, de certa forma, fazer com que eles, psicologicamente, ultrapassem este obstáculo. 

Mostrar-lhes que não estamos ali para os punir. Que estamos ali, simplesmente, para fazer o nosso 

trabalho (…) Contudo, devo referir que, não é fácil trabalhar num contexto destes. De certa forma, 

fazemos aquilo que outros colegas de profissão evitam a todo o custo. Mas não é por isso que lá trabalho. 

Acima de tudo, o desafio que significa, dia após dia, lidar com aquele público é, por demais, estimulante. 

E já nem falo na falta de recursos materiais ou de dificuldades várias, nomeadamente do parque 

informático existente e no constrangimento da internet, a dificultarem, sobremaneira, o seu processo de 

aprendizagem, quando comparados com outros que estudam cá fora. Os nossos lutam com armas 

desiguais. E é preciso, aqui, dizê-lo! Se, o objetivo destes cursos «intra e extramuros», é preparar as 

pessoas para o mercado de trabalho, convenhamos que o princípio da equidade está aqui, claramente, 

posto em causa.  

 

Por fim, pela sua enorme acuidade, e por isso o seu destaque, remetemos um último 

assunto para esta parte final da intervenção da PROF. A. Com efeito, da consciência e do 

conhecimento que detém esta docente da EnP e da sua importância para a reinserção dos 

reclusos, considera ser necessário ir-se, ainda, mais longe, nas soluções a implementar para 

incentivar estes à frequência da Escola. Referindo-se, em concreto, às medidas de flexibilização 
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da execução da pena, no âmbito do CEP, verifica ser necessário avançar um pouco mais neste 

campo, de modo a consignar na legislação nacional, medidas idênticas às constantes, 

nomeadamente na legislação brasileira, com a possibilidade de remissão de parte do tempo de 

execução da pena por estudo ou por trabalho (cf. Lei n.º 12433, de 29 de junho, de 2011, art.º 

n.º 126), i.e., de 1 (um) dia, por cada 12 (doze) horas de formação escolar, acrescido, ainda, de 

1/3 (um terço), por conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. 

Em sua opinião, deveriam tais disposições encontrar-se, igualmente, inscritas, «preto no 

branco», neste normativo legal (CEP), no âmbito das medidas de flexibilização da pena, 

porquanto permitiria a sua fixação melhor combater fenómenos de absentismo e, em última 

instância, de abandono escolar, pois saberiam os reclusos com o que, efetivamente, poderiam 

contar por via da sua participação em programas de educação e formação. Contudo, e indo mais 

além do que o estabelecido na legislação brasileira, não se fica esta docente, somente, pela 

presença dos reclusos nas aulas. Com efeito, propõe, ainda, que do seu aproveitamento dependa 

a sua consecução. Vejamos, por isso, o que nos reserva sobre esta matéria: 

 

4.0.1. PROF. A: A este respeito, julgo que uma maior aposta em programas de formação para os reclusos, 

por parte do Ministério da Justiça, virá no bom sentido e será, seguramente, um importante contributo, 

senão para solucionar de vez, pelo menos para minimizar o problema. Aguardo para ver como se 

concretizará no terreno.448 

Em minha opinião, a remissão de pena por dias de escola poderá ser uma possível solução, tal como 

sucede noutros países, Brasil, por exemplo. Mas, não somente pela simples presença dos reclusos nas 

atividades de formação. Tal deverá consistir, sobretudo, no seu aproveitamento. E atenção, porque este é 

um ponto importante, visto que, quando saírem daqui e forem para o mercado de trabalho, a sua 

assiduidade e pontualidade não chegam, por si só, para justificar o lugar.  
 

Sobre a discussão encetada, se por um lado, nos parece uma tal posição ser consentânea 

com a preocupação manifestada, pela PROF. A, defendendo que, por via de uma legislação 

mais eficaz (permitindo uma mais acelerada concessão da liberdade), melhor se consiga motivar 

o recluso para as atividades de ensino, dado o «incentivo extra» à frequência de programas de 

formação nas prisões, pese embora sem que tal se proceda ao arrepio de um não aproveitamento 

nestes, por outro, e embora compreendamos a fundamentação apontada, entendemos ser este 

último um aspeto fundamental a reter da sua intervenção, porquanto não deixamos de, em jeito 

                                                           
448 Refere-se ao Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção 2013-15, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2013, de 23 

de julho [no momento de realização desta reunião (24.06.2013), aventava-se já a sua possibilidade], que teve por base três princípios 

fundamentais de atuação: reabilitação do comportamento criminal, reinserção e responsabilidade social e sustentabilidade do sistema de 
execução de penas e medidas. Neste Plano encontravam-se previstas a adoção de um conjunto de 96 medidas estruturadas em torno de 12 áreas 

estratégicas, sendo que, no atinente à área do “Ensino e Formação Profissional”, foram seus principais objetivos: “promover o aumento das 

ofertas que visem o desenvolvimento pessoal e a qualificação escolar e profissional; promover estratégias para apoiar o acesso a planos de 
formação a decorrer no exterior.” [cf. medidas 7 a 14 inclusive, in Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2013. Diário da República I 

Série – N.º 140 de 23 de julho de 2013. Presidência do Conselho de Ministros (p. 4257)]. 
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de interrogação, vincar a nossa posição, sobre tão importante matéria: ‘Até que ponto não estará 

o professor a substituir-se ao juiz?’ – Transpondo-se o ónus da redução da pena para o docente, 

estar-se-ão a confundir as vertentes do Ensino e da Justiça. Cremos, não ser esta a real função 

da educação nem do professor na prisão.449 

Quanto ao PROF. D, manifestando-se surpreendido por nos encontramos a realizar uma 

investigação sobre a EnP e os seus profissionais, não esconde a satisfação pelo facto de o 

trabalho dos professores nas prisões vir a resultar na elaboração de um estudo académico e, por 

esta via, ser dado a conhecer, com maior profundidade, no meio científico e, em consequência, 

no seio da própria classe docente. No seguimento da sua intervenção, confidencia-nos ‘em jeito 

de revelação’, ter descoberto o significado da profissão docente na prisão. 

Com efeito, denota-se das suas palavras o sentido social que empresta à sua profissão 

(atributo não somente deste professor, como dos restantes elementos participantes na pesquisa), 

pois o relevo atribuído à EnP e aos seus profissionais vai muito para além do trabalho docente 

em contexto de sala de aula, surgindo este, claramente, associado a uma (importante) função 

pública, sob a forma de auxílio ao próximo num lugar de desalento, efetuado sob condições 

únicas e com carências de toda a espécie, sobressaindo, de entre estas, as afetivas, para além 

das atinentes aos recursos materiais, amplamente referenciadas neste estudo. Pelo paradoxo que 

possa parecer, e perante tais desafios, confidencia-nos o docente o sentimento de ‘liberdade 

criativa’ que experiencia num espaço de reclusão. 

No sentido correlativo do termo, já Vieira (2008) nos havia transmitido no seu trabalho 

de pesquisa, realizado com docentes no presídio de Vicente Piragibe (Rio de Janeiro), 

vivenciarem estes igual sentimento, face a uma ‘falta de quase tudo’, nomeadamente avocando 

uma «professional artistry» (Schön, 1983) que lhes permitia, no decurso das suas práticas, 

fazerem emergir todo um conjunto de competências criativas inatas, por via do seu 

enfrentamento de limitações várias à sua ação, bem como de situações específicas do espaço 

prisional, simultaneamente potenciadoras da sua transformação em um “«outro» professor”. 

 

4.0.2. PROF. D: Sinceramente, não tinha a perceção que alguém valorizasse o nosso trabalho ao ponto 

de o querer estudar tão aprofundadamente. Talvez, por sermos uma minoria representativa da classe 

docente e poucos conhecerem a nossa atividade nas cadeias, sempre julguei que, de certa forma, tal como 

os reclusos, também estivéssemos, somente, entregues a nós próprios. 

                                                           
449 A propósito da relevância de programas de formação nas prisões para efeitos de flexibilização da execução da pena e do papel desempenhado 

pelos seus profissionais num tal desiderato, recordamo-nos de um episódio numa aula, em que, a certa altura, um recluso-formando, de meia-
idade, nos confidenciava o seguinte: “Quando era mais novo, aí na casa dos 13-14 anos, vivia aterrorizado na escola, por causa dos professores. 

Portava-me mal nas aulas e estes estavam sempre a pôr-me na rua. Depois, quando regressava a casa, o meu pai «chegava-me a roupa ao pelo». 

Pois bem, agora, o que eu mais queria, aqui na cadeia, é que os professores me pusessem na rua”. Do paradoxo da situação, respondemos-lhe 
que, as únicas portas que, numa prisão, a Educação e os seus professores poderão abrir são as do conhecimento. Uma vez ultrapassada esta 

questão, tudo o resto virá por acréscimo. 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

567 

(…) Pode parecer um paradoxo estar aqui a afirmá-lo, mas até parece que redescobri o significado da 

minha profissão. Ali sinto-me útil. O mesmo nem sempre acontece na escola, em alguns momentos 

[ensino regular]. Ali, sinto-me à-vontade pra criar. Experimentar um sentimento de liberdade e de 

criatividade num local de reclusão e com tamanhas limitações, em termos de recursos, até parece irónico, 

estar a dizê-lo. Mas é verdade. Ali, sem dúvida, sou «outro» professor. 

 

No caso do PROF. C é bem patente no seu discurso a prioridade para o ‘aspeto racional 

sobre o emocional’. A necessidade de preparar os reclusos para a inserção na vida ativa é, por 

demais, evidente nas palavras deste docente. Não conseguindo desligar-se de uma coerência 

lógica característica do seu trabalho na prisão, tal como distintiva das suas práticas, 

relativamente a um outro contexto e público-alvo, denota-se, no seu caso, que, claramente, todo 

um conjunto de crenças valores e atitudes, reforçadas sob o ponto de vista de uma 

pragmaticidade do ‘individual’, são colocadas em campo pelo ‘profissional’. 

Trazendo, novamente, à colação o postulado de Nóvoa (2009) e a conjugação de uma 

teoria da pessoalidade no seio de uma teoria da profissionalidade indissociável da composição 

do professor, num processo dialético e identitário construído em simultâneo, somos a inferir 

das suas palavras, sobretudo, o realismo em que assentam as suas convicções pessoais e 

profissionais e o modo como justifica a sua colocação em prática. 

Destarte, a visão que defende para o (seu) ensino em meio prisional radica no conceito 

de reinserção na sociedade, mais especificamente, do sucesso da mesma por via do mercado de 

trabalho e, por isso, “Ter pena deles é um sentimento a que não me posso dar ao luxo”. Não 

podendo a paixão obnubilar-lhe a razão, em sua opinião, não deverá existir qualquer tipo de 

sentimentalismos que desviem a ação docente do objetivo traçado, visto que a necessidade de 

sobrevivência, também, cá fora, a tal obriga. Atentemos, por isso, nas suas palavras: 

 

4.0.3. PROF. C: Procuro, por isso, que as minhas aulas funcionem como pequenos espaços, onde sejam 

testadas situações concretas do dia a dia, seja da sua rotina diária na prisão, seja em situações concretas 

do mercado de trabalho. Exercitar a mente é preciso. Principalmente quando se encontram num espaço 

em que a ociosidade predomina. Se julgam que isto é ser intransigente com certos modos de vida, se 

julgam que isto é ser exigente, para melhor os preparar para a vida ativa, uma vez que não vão ficar presos 

pra sempre, então, sim sou tudo isso. Apesar de saber que estou a lecionar a reclusos numa prisão. 

(…) este é um lugar com características bem específicas. E, por isso mesmo, é que tal facto me motiva a 

trabalhar ainda mais e, de certa forma, a exigir mais deles. Faço-o em consciência e pelo seu bem, de 

modo a, quando saírem em liberdade, se sintam, melhor, preparados pra lutar por um emprego, 

competindo com outros que já lá estão. Quer queiramos, quer não, é esta a realidade que vão encontrar 

fora da prisão. Nem que, para isso, tenhamos de queimar etapas durante a sua formação. É esta a minha 

filosofia de trabalho. No final do curso têm de estar aptos! Ter pena deles é um sentimento a que não me 

posso dar ao luxo. Ajudá-los a vencer na vida e, já agora, que o meu trabalho contribua para tal desiderato? 

– Absolutamente. Ao fim e ao cabo, é pra isso que lá estamos. 
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No que concerne a PROF. B, aspetos como o contexto prisional e respetiva população 

concorrem para a especificidade da EnP quando comparada com o exercício da ação docente 

num qualquer estabelecimento de ensino no exterior, nomeadamente, e no caso em apreço, na 

escola associada. A influência da idiossincrasia carcerária no seu trabalho é-nos decalcada pela 

docente traçando um contexto naturalisticamente cruel, todavia, não mais do que um retrato de 

uma comunidade que, apesar de «fechada a sete chaves», não deixa de merecer a sua atenção, 

relativamente à (comunidade escolar) extramuros. Deste modo, e acompanhando a sua 

descrição pela autenticidade de cenários como a escola e a prisão, somos confrontados com 

uma realidade dual, que, não obstante as caraterísticas intrínsecas e, como tal, distintas de 

ambas, não deixam de se (des)ajustar à condição humana. 

Um último aspeto, salientado pela docente, prende-se com a necessidade de adaptação 

das suas práticas ao contexto e público prisional, uma realidade, pelas suas circunstâncias, 

extremamente desafiante para a atividade docente, não sendo despicienda uma referência às 

condições oferecidas, que insiste em destacar, como um dos principais óbices a um “propósito 

de fomentar uma maior autonomia, capacidade de pesquisa e de aprendizagem dos formandos”. 

A este respeito, e se bem nos recordamos, sublinha Montero (2001b) que o exercício do 

ensino se encontra intrinsecamente ligado a um conjunto de habilidades técnicas, crenças, 

afetos, atitudes, para além de um repertório de conhecimentos necessários à sua efetivação. 

Ademais, e igualmente fundamental a um bom desempenho do professor, deverá, de acordo 

com a autora, ser levado em linha de conta a importância do contexto, nomeadamente dos seus 

efeitos nas suas práticas, porquanto à sua consecução assumirão estas características distintas. 

Com efeito, no caso do (contexto) prisional, afirma a PROF. B ser uma tal influência, 

por demais, evidente, sobretudo pelo seu caráter multidisciplinar, fazendo com que, para além 

de professores “lecionamos as matérias, para as quais estamos habilitados”, também «vistam a 

pele» de mensageiros “trazemos as (boas) novas de fora”, ou, ainda, de psicólogos “escutamos 

e aconselhamos”. 

 

4.0.4. PROF. B: (…) devo dizer que é bem diferente lecionar na cadeia e numa escola [no exterior]. Não 

há comparação! 

Em primeiro lugar, e tal como já referi, o local. Não é a mesma coisa, por exemplo, o simples entrar 

dentro de uma escola, em que passamos pela portaria e dizemos um “bom-dia” ou uma “boa-tarde” a 

quem lá está e dirigirmo-nos à sala de professores, aproveitando para pôr a conversa em dia com os 

colegas, antes de ir prá aula. 

No prisional, e compreendendo os motivos, as coisas não funcionam tanto assim. O controlo começa logo 

na portaria (chaves do carro, telemóvel, etc.). Depois, na entrada da cadeia passam-nos o detetor de 

metais, revistam a nossa pasta e, somente, após todos estes procedimentos é que nos deixam entrar lá pra 

dentro.  
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Ao passarmos o gradão, em vez de assistirmos a miúdos correndo desenfreados pelos corredores, com os 

funcionários atrás deles, o que é que vemos? – A primeira coisa com que somos confrontados é, desde 

logo, com o intenso cheiro a tabaco na ala prisional. Uma nuvem de fumo. Impressionante! Se não somos 

fumadores, ali passamos a ser. De seguida, deparamo-nos com os reclusos a andar de um lado pró outro, 

exercitando as pernas, em comparação, aqui já não vemos os guardas a correr atrás deles (risos). Dirigimo-

nos para a Escola, não sem antes pedir ao guarda de serviço que nos abra a porta. Ao subir as escadas, 

aproveitamos pra apreciar aquele edifício por dentro. Arrepiante. Comparando com a escola [associada], 

também este tem muitas portas. Contudo, ao contrário desta, não são, propriamente, portas que deem pra 

salas de aula, mas prás celas dos reclusos. Já agora, bem mais robustas. 

Sobre o público-alvo, devo dizer, e vou, novamente, estar a repetir-me. São adultos. E isso faz toda a 

diferença. Independentemente do facto de serem reclusos. Alguns até, provavelmente, farão do crime o 

seu modus vivendi. Não sei. O que sei é que, ali, respeitam-nos. Têm-nos em consideração. Ali não 

lidamos com putativos candidatos a delinquentes, como, infelizmente, já sucedeu (refere o nome de um 

recluso, seu ex-aluno, que se encontra, naquele estabelecimento prisional, a cumprir pena). Ali a nossa 

capacidade de superação vem ao de cima. Ali somos Mensageiros – trazemos as (boas) novas de fora. 

Somos Psicólogos – escutamos e aconselhamos. E, obviamente, Professores – lecionamos as matérias, 

para as quais estamos habilitados. 

É verdade que, também, existem alguns contratempos. (…) os recursos à nossa disposição são o que mais 

«salta à vista». Apesar de compreender as razões de segurança, a internet ou, neste caso, a falta dela, para 

além de significar um desperdício, em termos de economia de tempo de trabalho do professor, é, 

claramente, um grande obstáculo no propósito de fomentar uma maior autonomia, capacidade de pesquisa 

e de aprendizagem dos formandos. Mas, enfim... Temos de trabalhar com o que temos à nossa disposição 

e adaptarmo-nos. Isso é, também, um dos grandes ensinamentos, que retiro do prisional. 

 

Em jeito de desfecho, o PROF. E reclamando para a EnP e para os seus profissionais 

um estatuto próprio sem receio de verem este criticado ou, mesmo, menosprezado, pelo facto 

de trabalharem com reclusos num estabelecimento prisional, insistindo em afirmar não ser esta 

uma profissão de «segunda categoria», porquanto, e como prática social de relevo, vai muito 

para além do mero «ato de ensinar» (Roldão, 2005, 2007a, 2007b; Nóvoa, 2009; Roldão et al., 

2009), já agora, difícil de apreender por quem não se dá ao trabalho de conhecer a realidade. 

Ou seja, da verdadeira essência da figura do professor em território prisional, como 

veículo promotor de reintegração do indivíduo recluído com o mundo exterior, considera este 

docente que, dadas as características únicas do seu trabalho, tendo em conta, nomeadamente, 

as especificidades próprias do contexto a que se dirige e da sua população, para além de toda a 

narrativa envolvente, são atributos, mais do que suficientes, para a afirmação da sua 

singularidade relativamente à restante classe (docente). 

Neste seguimento, do «submundo do ensino» tal como, em sua opinião, por muitos é 

considerada a função docente em meio prisional, dado o encarceramento a que se encontra 

votada, principalmente, por parte de quem, com responsabilidades governativas na área da 

educação a olha com indiferença, lança um convite para que se dirijam aos presídios e aí 

prestem atenção ao que vai sendo feito, porquanto, e pese embora em estado de reclusão, a 

Educação continua, ainda, a ser prenúncio de Liberdade – “A maior parte das vezes, sabe Deus 

como”. 
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4.0.5. PROF. E: Pois a nossa, é mais do que uma mera atividade profissional. Ela é, se quiserem, uma 

«nova forma de vida» que começa dentro da pessoa e se prolonga ao professor, orientando-o na sua ajuda 

ao próximo. Sendo o próximo, neste caso, o recluso. E quando falo em cadeia, digo-o com todo o ênfase 

para que não restem dúvidas sobre o que somos e o que fazemos. Nós somos professores que lecionamos 

num prisional! E não devemos ter qualquer pejo em assumi-lo! Não, é uma atividade de segunda, como 

alguns colegas de profissão teimam em achar! 

Bem sei que, alguns até se interessam e perguntam o que lá fazemos. Outros, por seu turno, mostram 

indiferença, não querem saber quem «aquela gente» é ou qual é o nosso trabalho lá. E outros até gozam 

com a situação, perguntando-nos se os instruímos para se tornarem melhores criminosos… Enfim…, pra 

todos os gostos. 

(…) através deste trabalho, mostrar a todos os interessados um especial retrato dedicado a este «submundo 

do ensino». E atenção, porque ao referir-me a “«submundo do ensino»” não o faço em sentido pejorativo. 

Muito pelo contrário. Faço-o, sim, de forma intencional, tendo em conta algumas situações, aqui, 

apontadas, bem como outras que foram sendo descritas ao longo do ano e que servem o propósito de 

lançar um alerta a quem de direito neste país, designadamente a quem tem responsabilidades específicas 

nesta área e que, pelos vistos, desconhece por completo ou, então, aparenta desconhecer, o trabalho que, 

ao longo dos tempos e à custa de muito esforço, os professores, vêm desenvolvendo nos EPs. A maior 

parte das vezes, sabe Deus como. 

E é, principalmente, a esses que eu me dirijo, agora. Pedindo-lhes que saiam dos gabinetes. Venham ver. 

Há, ainda, muito por fazer. E todos temos tanto a aprender… 

 

Com esta última intervenção damos por concluída a nossa análise à investigação 

conduzida no terreno. Sobre a mesma, e em jeito de epílogo, referimos ter tido em conta o 

recurso a um conjunto de técnicas e procedimentos que nos conduziram pelo enredo de uma 

narrativa, que propusemos de cunho interpretativo, em torno de um contexto etnográfico com 

que verificámos proceder todo um ‘saber’ e ‘fazer’ docentes, rumo à sua conceptualização em 

uma «comunidade de prática», tal como, paulatina e fundamentadamente, fomos considerando 

a Equipa Pedagógica do EP de Bragança, a unidade de análise do nosso caso. 

Cientes que as ciências sociais se dedicam com frequência à observação e análise 

detalhada da realidade ontológica, buscámos, através da metodologia de trabalho aplicada, 

compreender a forma como se posicionam estes professores no âmbito das dimensões da 

educação, com que se concentrou a presente investigação. Com efeito, e constituindo por 

excelência o espaço do nosso estudo, assistimos a como o exercício da sua atividade num 

contexto e com um público-alvo característicos na sua especificidade, representa influência 

decisiva nas suas conceções pessoais e profissionais, tal como julgamos comprovarem as suas 

intervenções ao longo desta. 

Por conseguinte, e assentando a nossa pesquisa numa perspetiva que, objetivávamos, 

perpassasse o campo das respetivas áreas disciplinares e contribuísse para um coletivo comum 

de construção de saberes, procedemos à descrição e interpretação dos resultados obtidos, para 

a qual, prévia e atentamente preparámos o seu percurso, recorrendo a uma empiria que consistiu 

em procedimentos técnicos próprios, assentes nomeadamente na ‘análise documental’, que nos 

serviu, entre outros desígnios, a uma melhor sustentação do nosso estudo no terreno (prisional); 
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na ‘entrevista (individualizada)’, que nos permitiu uma aproximação mais consentânea à pessoa 

e ao profissional de EnP; e na ‘observação participante’, sob a forma de mediação de reuniões 

da Equipa Pedagógica, nas quais, foi nosso objetivo que estes elementos refletissem uma vez 

mais, mas, desta feita, que o fizessem em conjunto, sobre situações do quotidiano prisional, 

questionando fundamentos, conceções dos seus saberes, respetivas significações e sentidos da 

sua atividade, de modo a melhor aferirem dos resultados das suas práticas. 

Estamos, pois, certos que por via de uma ação colaborativa, de debate e de reflexão 

sobre os saberes e adquiridos experienciais, desenvolvida no seio de um grupo e assente no 

engajamento em atividades do dia a dia, proporcionando processos de aprendizagem, de 

produção, de transformação, sobretudo, de mudança de uma identidade autocentrada dos 

professores, mais conscientemente e segundo uma perspetiva emic, lhes permitirá aquiescer ao 

cerne do seu trabalho, mormente ao que este representa para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, apresentando-se o presente estudo como mais um contributo nesta matéria, tal 

como dirigido a profissionais, que, porventura, (mas não somente) em similares contextos 

almejem um desempenho consentâneo da sua atividade. 
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CONCLUSÕES 

 

Dividiremos a parte final do presente estudo em dois momentos de análise, porquanto 

estamos convictos ser esta a melhor estratégia de nos reportarmos a todo um trabalho 

desenvolvido por entre as divisões capitulares em que assentou a sua organização, sendo que, 

e tendo por base o objetivo inicial, tal como matizado na questão de partida, em que nos 

baseámos para a sua execução, começaremos por relembrar o que, em cada capítulo foi tratado, 

através de uma descrição sumária, a que procederemos, pois é nosso propósito fazer emergir os 

vários temas abordados, auxiliando o leitor na sua compreensão – processo que, estamos em 

crer, mais solidamente nos permitirá avançar para um comentário final, no decurso do qual 

apresentaremos as suas principais conclusões. 

Destarte, para nos acercarmos de um tal desiderato, iniciámos o nosso report, logo no 

primeiro capítulo, pelo evoluir do ‘ideal penal’, acompanhando este desde os primórdios da 

humanidade aos nossos dias, através do qual fomos, paulatinamente, perscrutando o nascimento 

das prisões, assistindo à sua transformação e, concomitantemente, analisando a sua influência 

pelos sistemas prisionais à atualidade. 

Para o efeito, e inaugurando o nosso périplo ainda com as palavras de Santos, Alchieri 

e Flores Filho (2009) entoando no nosso pensamento, nomeadamente quando referem que a 

história do homem se confunde com a história da violência, duas forças antagónicas em busca 

de equilíbrio [qual Yin e Yang num duelo simbólico de convergência, «de braço dado com o 

crime» – ‘Yin’, acompanhando o «ideal penal» – ‘Yang’, como partes integrantes da sua 

(des)humanidade], num confronto do bem e do mal, nos deixámos transportar pelos primórdios 

da vingança retributiva embasada na lex talionis e na sua inscrição por entre os códigos jurídico-

penais de civilizações da Antiguidade, entre os quais destacámos: o Código de Hamurabi 

(babilónica), Pentateuco (hebraica), Código de Manu (hindu) e a Lei das XII Tábuas (romana). 

Da ‘prisão-custódia’ acompanhada de um menu de práticas de tortura, como lugar de 

confinamento de prisioneiros de guerra, escravos e ladrões, normalmente aguardando por 

julgamento; de detenção, para pagamento de dívidas, devolução de bens furtados; ou, ainda, 

para execução de pena de morte; poder-se-á afirmar que a Antiguidade desconheceu a privação 

da liberdade como sanção penal (Trigueiros, 2000; Cavalcanti, 2005; Esteves, 2010). 

Com as civilizações grega e romana assistimos já a desenvolvimentos na área do Direito 

Penal, no caso do povo grego (Tourinho Filho, 2010) e do Direito Civil, no tocante à civilização 

romana (Noronha, 1997). Quanto ao primeiro (caso) vimos, ainda, como Platão descortinou o 



Conclusões 

 

 

574 

que séculos mais tarde, viria a ser considerado de ‘prisão-pena’ (Roberts, 2006) e, no segundo, 

a passagem para o domínio público, regulamentado e sob administração da justiça civil, em 

substituição da vingança arbitrária (Wieacker, 1967; Gilissen, 1995; Neto, 2006; Lopes, 2011; 

entre outros). 

Continuando com uma divisão por períodos da história da humanidade, tal como relativa 

a uma análise pelo ‘ideal penal’ (Caldeira, 2009), vimos extinguir-se o Império Romano do 

Ocidente e, das suas cinzas, florescer a Idade Média. Se quanto aos protagonistas o enfoque se 

alteraria no terreno, no que à matéria do Direito diz respeito, sublinha-se a primazia do 

consuetudinário sobre o jus civile romano, até então em voga nas províncias do império. 

Quanto ao povo, refira-se que, enclausurado por entre enclaves feudais e submetido ao 

livre arbítrio dos seus soberanos, assistia impotente aos julgamentos e execuções judiciárias, 

indiscriminadamente praticados em seu nome, num misto de horror e de entretenimento, com 

o duplo objetivo de o distrair, mas também, e simultaneamente, de se prevenirem futuros atos 

atentatórios da ordem e da paz social, por via da barbárie servida ao vivo (açoites, mutilações; 

amputação de pernas, braços, língua; morte pelo fogo; decapitações; etc.), com um objetivo 

bem claro – quanto maior a ‘crueldade penal’, maior o poder e respeito a prestar ao seu soberano 

(Foucault, 1999). 

Seguindo o instituto penal vimos surgir, nesta época, as «Prisões de Estado». Destinadas 

aos opositores do monarca, nestas eram encarcerados os inimigos, que tivessem cometido atos, 

considerados, de traição ou, mesmo, pelo facto de contestarem as políticas, por este, adotadas 

(Trigueiros, 2000; Roberts, 2006; Stohr e Walsh, 2015). Para além de tais cárceres, 

testemunhámos, de igual modo, como a ‘prisão-custódia’ continuou a fazer parte do expediente 

prisional dirigido, sobretudo, à plebe. Com efeito, dadas as condições oferecidas (higiene; 

subnutrição; doenças; não separação de presos – colocando no mesmo espaço mulheres, 

crianças, homens, criminosos convictos; etc.), face a uma morte quase certa, aos aqui 

encarcerados pouco mais podiam almejar da justiça que não sobreviverem à lei do carcereiro 

ou aguardarem pelo perdão real (Esteves, 2010). 

Paulatinamente disseminando-se pelos territórios feudais, viria a Igreja reclamar o seu 

estatuto. Numa fase de legitimação do seu poder, por entre a arbitrariedade legal e o costumário, 

para além da inexistência de um código jurídico conhecido e/ou aplicado por todos de igual 

forma, a sua assunção, nesta matéria, far-se-á sob a forma de preceituado escrito, 

regulamentado, mas, sobretudo, fundamentado na palavra de Deus (Gilissen, 1995). Também 

designado de «Direito Penal da Igreja» (Mirabete, 2001), da sua organização em cânones 



A Educação e Formação de Adultos na Construção de um Saber Profissional Docente em Contexto Prisional 

 

 

 

575 

católicos, apostólicos, romanos, estabelecer-se-ia um postulado legal, que, a partir da Santa Sé, 

se pronunciava Urbi et Orbi. A mensagem era clara. Trazer perante a sua influência e por via 

de um código jurídico-religioso, territórios separados entre si. A união aumentava-lhe a 

influência e o prestígio. Contudo, mesmo um articulado legal com raízes fundamentadas na 

palavra de Deus não era suficientemente capaz de controlar os prazeres mundanos dos seus 

paladinos. Em consequência, à prisão secular sob a égide do monarca, seguir-se-ia a «Prisão 

Eclesiástica» (Noronha, 1997; Peters, 1998; Mirabete, 2001; Geltner, 2006; Roberts, 2006). 

Uma vez mais repetia-se a história. Do ergastulum romano, replicar-se-ia em mosteiros, 

palácios episcopais, conventos, abadias, o cárcere monástico. Os mensageiros da fé, símbolos 

da cristandade, corrompidos pelo paraíso terrestre, tornar-se-iam em profanadores do templo 

de Cristo e, por isso, proscritos em «vade in pace» para as suas profundezas catacumbais 

(Trigueiros, 2000). 

Pelo expediente canónico seria servida a misericórdia divina. Proibindo a aplicação da 

pena capital (‘Não matarás’ – Êxodo 20:13),450 a sua sentença resultaria em penitência no 

cárcere. Todavia, o pecado (capital) há muito que havia sido cometido. Ao (mau) exemplo dos 

errantes da fé cristã seguir-se-ia a revolta do povo (Talarico e Linke, 2010). O regresso a um 

passado de simplicidade e de pureza, patente nas Sagradas Escrituras, de ansiado em surdina, 

era já publicamente defendido, inclusive, pelos regentes que neste viam uma hipótese soberana 

de se libertarem do jugo da Santa Sé. 

A Igreja sentia-se ameaçada e a sua resposta não se fez esperar. Implacável com tudo e 

todos que a ousassem, sequer, ameaçar, doravante uma postura draconiana serviria para 

justificar as suas medidas face aos ímpios, por quem Jesus Cristo se havia sacrificado com a 

própria vida. De todas, porventura, a mais temível consagrar-se-ia a Inquisição sob a égide do 

Tribunal do Santo Ofício. Da mais sólida prova à simples (muitas vezes infundada) delação, 

tudo servia para combater os vis infiéis (Tourinho Filho, 2010), servindo a prisão como local 

perfeito para obtenção da tão almejada confissão (Lopes, 2011). Nestas pereceriam os seus 

hereges, vítimas dos horrores aí vividos ou, então, no culminar do processo inquisitorial, 

condenados em autos de fé, seguindo-se a purificação na «fogueira santa». 

Com a Idade Moderna já não eram mais os blasfemos, os vis infiéis à face da Terra. 

Neste particular haviam sido substituídos pelos vagabundos, meretrizes, desertores, bêbedos, 

mendicantes, que desonravam a «fé no trabalho» (Caldeira, 2009). Resultando num aumento 

                                                           
450 Cf. Bíblia Sagrada (edição pastoral). (1999). Revisão exegética do AT na edição portuguesa por Fr. Raimundo de Oliveira O.P. e revisão 

literária por P.e João Gomes Filipe. Lisboa: Edições Paulus. 
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da população no continente europeu e, em particular, na sua concentração nas cidades, a 

ocorrência de situações várias como: o abandono dos campos; uma lenta, mas progressiva, 

melhoria das vias de comunicação; o fim da pandemia bubónica (Peste Negra); o incremento 

da paz em alguns Estados; a abertura de novos mundos ao mundo; e as crescentes trocas 

comerciais, com o ultramar, a exigirem maiores dinâmicas de produção; conduziram muitos 

destes à (des)ilusão de uma vida melhor. 

As novas colónias espalhadas pela América, África, Ásia e Oceânia, demandavam um 

maior esforço manufatureiro e um claro compromisso social, nesta matéria, tinha de ser 

assumido por todos, sem exceção. Neste enquadramento, a ética protestante, valorizando o 

trabalho viria a ser positivamente acolhida pelos Estados situados sobretudo ao centro e norte 

da Europa, pois libertava uma economia assente no capital, do garrote moral imposto pela Igreja 

Católica. Todavia, onde ir buscar tão prementes necessidades de mão de obra? – Pese embora, 

e à partida, de fácil resolução, os meios à disposição dificultavam, na prática, os seus intentos. 

Ou seja, a abundância surgia, neste caso, como parte do problema (Roibu, 2005). 

Tal como vimos, à falta de locais suficientes para confinamento de tão ignóbeis 

profanadores do capital – um crime «lesa-majestade» –, a solução passaria pela adaptação dos 

existentes. Testemunhámos, assim, como cumpriram um tal desiderato edifícios da coroa, 

primeiramente por via do exemplo de Inglaterra (Bridewell), propagando-se, de seguida, por 

outros Estados europeus, Rasphuis e Spinhuis (Holanda), Zuchthäuser (Alemanha) e com um 

espírito distinto, pese embora servindo igual propósito, Hôpital Général de Paris (França), 

hospícios San Felipe Neri e San Michel (Itália), Maison de Force de Gand (Bélgica), Casa Pia 

de Lisboa (Portugal). 

Continuando, o instituto penal não se esgotaria nas casas de trabalho ou de correção. No 

mesmo diapasão demais concretizações «cominativo-mercantilistas» contribuíram para igual 

pretensão, ressalvando-se neste particular as galés e o degredo. As primeiras com um claro 

propósito de substituição da pena capital, na prática resultariam em um não muito diferente 

desfecho (Stohr e Walsh, 2015). Não sendo, propriamente, uma inovação nesta matéria, os fins 

justificavam os meios (de locomoção), por conseguinte, remar até à exaustão seria o preço a 

pagar pela supressão de uma morte mais célere (enforcamento, decapitação, fogueira, 

afogamento, etc.). 

A urgência no transporte de mercadorias sobrepunha-se ao ócio de uma estadia na prisão 

e, por isso, este seria (mais) um expediente penal a que os Estados recorreriam, sem hesitações. 

Por fim, o degredo, tal como vimos, com uma finalidade específica, não só de colonização dos 
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novos territórios, como também de fornecimento de mão de obra útil ao seu desenvolvimento, 

contribuiria, em simultâneo, para o aumento do prestígio e poderio económico dos países 

colonizadores (Welch, 2011). Com bilhete somente de ida, pois o seu regresso significava, por 

norma, a execução da pena de morte (Clear, Cole e Reisig, 2013), serviu, igualmente, neste 

período da história, o cumprimento dos objetivos patentes numa política de expansão territorial 

dos Estados europeus, mormente por via marítima. 

No que à contemporaneidade concerne, assistimos a como um novo espírito regenerador 

adentrou pelo cárcere iluminando as suas entranhas. Do empirismo de Locke, ao contrato social 

de Rousseau, do princípio da separação de poderes de Montesquieu, ao liberalismo económico 

de Adam Smith, os seus ideais emergiriam por entre a sociedade como uma lufada de ar fresco 

destronando o pensamento racional, a religião e o acesso ao conhecimento «por via da fé», bem 

como uma política de domínio absoluto, reconhecida como principal obstáculo à liberdade e ao 

progresso humanos. 

Destarte, ao controlo do monopólio comercial e à forte influência religiosa exercida 

sobre os cidadãos, concentrando na figura do monarca decisões sobre as mais variadas matérias 

e com influência direta, nomeadamente a nível social, político, económico, cultural no 

desenvolvimento das sociedades, algo que não poderia mais ser tolerado e, por isso, objeto de 

acérrima contestação, insurgir-se-ia um movimento contestatário de reação, que não tardaria 

em proliferar pelo mundo ocidental. 

Assente no pragmatismo dos seus ideais, visou a sua luminescência uma profunda 

reforma das instituições vigentes configurando nestas num novo paradigma filosófico assente 

nos valores e nos direitos do homem, no combate à intolerância, ao obscurantismo, ao 

despotismo reinante, aos privilégios das classes dominantes da sociedade (nobreza e clero) e, 

sobretudo, de uma procura incessante pela emancipação intelectual, pelo acesso e divulgação 

do conhecimento científicos, pois, somente desta forma, seria possível atender à evolução da 

humanidade libertando-a de um estádio de reclusão vivido até então. 

À iluminação penal de um tal espírito testemunhámos como a sua veia reformadora 

penetrou, primeiramente, pela forma escrita (Direito Penal), designadamente recorrendo à 

‘pena da lei’ de um dos seus maiores corifeus – Cesare Beccaria. Pelo rigor das críticas dirigidas 

ao status quo judicial de então, em Dei Delitti e delle Pene (1764), defendeu Beccaria princípios 

basilares do Direito como a igualdade de todos perante a Lei, a proporcionalidade entre uma 

sanção cominatória e o delito praticado, retirando dos magistrados o livre arbítrio na sua 

aplicação. Numa inovação para a ciência jurídica de então, ressaltaria o princípio de que não há 
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crime sem Lei que o defina, assim como não poderá haver pena sem cominação legal, ou seja, 

somente por via da Lei se poderão descrever os delitos e aplicar as respetivas sanções. Mas, 

sobretudo, mais importante do que enfrentar as consequências da infração, a sua prevenção por 

via da educação dos povos seria a principal arma a usar no combate ao crime. 

Prosseguindo com a pena de Beccaria, desenhámos os contornos do panótico de 

Bentham, sem descurarmos uma revisão ao incansável trabalho de humanização das prisões 

encetado por Howard. Com este último percorremos os cárceres do Reino Unido e restante 

continente europeu, aferindo das condições inumanas de encarceramento dos aí recluídos, 

salientando-se de entre estas a sobrelotação dos locais de aprisionamento; a inexistência da sua 

separação por sexo, idade e tipo de crime (originando situações de insegurança, promiscuidade 

e abusos de toda a espécie); problemas de saúde relacionados com a falta de alimentação, água 

potável, higiene, ventilação – contribuindo para um ambiente fétido e insalubre favorável à 

propagação de doenças como o tifo (do qual viria a perecer). 

Do espírito reformador patente na sua obra, The State of the Prisons in England and 

Wales: with preliminary observations, and an account of some foreign prisons (1777), alguns 

importantes aspetos foram, desde logo, relevados, nomeadamente: segurança e estruturas 

sanitárias nas prisões; inspeções regulares a estas; abolição de encargos para o prisioneiro; 

enfoque na sua regeneração. Das suas implicações em sistemas penais e prisionais de vários 

países foram nota de destaque o Penitentiary Act (1779) em Inglaterra; o surgimento da primeira 

penitenciária no Estado da Pensilvânia – Walnut Street Jail (1790), alargando-se o conceito a 

demais instalações do género, um pouco por todo o mundo [ex. Pentonville – Londres (1842); 

Lovaina – Bélgica (1860); Penitenciária de Lisboa (1885); Kresty – S. Petersburgo (1890); entre 

outras]; na conceção do código penal francês (1791); bem como em Portugal, na Constituição 

Liberal de 1822 e na Carta Constitucional de 1826 (Trigueiros, 2000). 

No mesmo diapasão, e profundamente influenciado pelo espírito iluminista, Bentham 

conduziria este a um plano utilitarista sem precedentes. Do «olho que vê tudo» com que gizou 

o panótico, a sua influência estender-se-ia, sobretudo, à arquitetura prisional e aos meios ao 

serviço da vigilância e (consequentemente) da segurança. Na sua obra Panopticon; Or, The 

Inspection-House (1791), observámos como este autor, de acordo com uma disposição anelar, 

dispunha estrategicamente as celas, de modo a impedir a comunicação e o contacto visual entre 

reclusos (cumprindo com um propósito de isolamento total para penitência), em redor de uma 

torre de vigia simetricamente colocada ao centro, a partir da qual, dissimulado pela cobertura 

de vidro, vigiava o inspetor tudo à sua volta sem, contudo, poder ser visto. Do caráter de 
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omnipresença aliado ao fator incerteza criado nos presos, residia o garante de segurança do 

estabelecimento. 

Todavia, não somente relacionadas com conceções utilitaristas, mormente de vigilância 

e segurança prisionais, vimos concentrarem-se as atenções de Bentham nesta matéria. Na 

verdade, embasado num princípio hedonista de regeneração, com que entendia dever assentar 

a execução de uma pena de privação da liberdade, abandonando, em definitivo, a sua vertente 

punitiva, tal como Howard, acompanhámos a sua defesa num mínimo de condições a serem 

dispensadas ao recluso, em ordem a um desiderato de recuperação, nomeadamente: alimentação 

cuidada; vestuário; cama; aquecimento e iluminação na cela; assistência médica; educação; 

trabalho e formação num ofício (de modo a assegurar a sua sobrevivência pós-libertação). 

Do reformismo dos princípios defendidos por estes autores (Beccaria, Howard e 

Bentham), prosseguimos para o seu sucedâneo no terreno. Acompanhando a sua 

consubstanciação num paradigma penitenciário, presenciámos o surgimento de vários sistemas 

prisionais agregados a uma nova conceção penológica, que consagrou o agente no cerne da ação 

penal e que passou, sobretudo, a sustentar-se em quatro pilares fundamentais: a prevenção do 

crime; a proporcionalidade entre delito e sanção penal; o princípio humanitário da execução 

penal; uma visão de regeneração do delinquente. 

Destarte, com o sistema de Filadélfia (também conhecido por ‘solitary system’ ou 

sistema pensilvânico), tal como implementado na Walnut Steet Jail (1790), assistimos à 

primazia do silêncio e ao isolamento absoluto contínuo em cela individual, para cumprimento 

de penitência e remissão do crime, nesta procedendo o recluído à sua rotina diária – refeições, 

descanso, instrução escolar e religiosa (leitura da Bíblia), desenvolvimento de um ofício, etc. 

Contudo, consequência do excesso de solitude verificado, depressa os seus (tão ansiados) 

resultados se revelariam perniciosos, sobretudo ao nível de distúrbios mentais, acompanhados 

de um aumento do número de suicídios. Finalmente, havia a tortura atingido um plano supremo 

de refinamento, pois já não era mais ao corpo que se dirigia, mas à sua alma (Foucault, 1999). 

Não obstante assinalarmos uma evolução na sua conceção, com o sistema de Auburn 

(também conhecido por ‘silent system’), implementado na Auburn State Prison (1817), daí o 

seu epíteto, vimos continuar o recurso ao isolamento celular como principal prática executória 

de uma sentença. Com este se assemelhava, sobretudo, durante a noite, pois, ao longo do dia, o 

recluso tinha a possibilidade de sair da sua cela e trabalhar nas oficinas da instituição, pese 

embora em silêncio. Ao contrário do seu congénere pensilvânico, a manutenção de tais edifícios 

não era tão dispendiosa, em termos financeiros, pois o trabalho ao ser executado em oficinas 
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libertava a instituição do apetrechamento individual das celas. Não se livrando de uma conceção 

utilitarista, a prisão havia-se finalmente tornado numa ‘fábrica’ (Roth, 2014), tão do agrado de 

populações e governos que viam, desta forma, substancialmente, reduzido o seu esforço de 

financiamento, nem que, para tal, fosse necessário recorrer a mão de obra barata, fornecida por 

uma nova classe proletária – a reclusa (Roberts, 2006). 

Com o sistema progressivo Inglês, e pela mão do governador da colónia penal de 

Norfolk, Alexander Maconochie, assistimos à «transformação de um inferno, numa ilha decente 

habitada por uma comunidade estruturada e organizada de pessoas» (Neuman, 1962, citado por 

Santa Gadea, 1972, p. 203, nota n.º 15), sendo que nesta fomos confrontados com um modelo 

inovador de execução sancionatória o ‘mark system’, tal como ficou conhecido. 

Iniciada a sua implementação a partir de 1840, atentámos num sistema que, 

basicamente, compreendia a regeneração do indivíduo por via de uma avaliação a efetuar ao 

cumprimento de uma sentença indeterminada, i.e., conferia a possibilidade de libertação 

antecipada (inovação à época), evoluindo este por entre estádios a cumprir até à concessão da 

liberdade (Clear, Cole e Reisig, 2013), nomeadamente pela paulatina diminuição de um regime 

de rigor inicial à sua soltura final, a saber: 1- isolamento total contínuo, designado por período 

de prova (sistema pensilvânico); 2- isolamento noturno e trabalho diurno em silêncio (sistema 

auburniano); 3- obtenção de um ‘ticket-of-leave’, permitindo a movimentação numa 

determinada área da colónia penal, precedendo a obtenção de liberdade condicional (a novidade 

deste sistema). 

Na Irlanda, guiados pelo seu mentor, Walter Crofton, assistimos a como, em meados do 

séc. XIX, mais precisamente em 1854, o então diretor-geral das prisões deste país implementou 

um sistema praticamente idêntico ao adotado por Maconochie em Norfolk, porém, com uma 

inovação – uma fase intermédia, designada de ‘open prisons’ (Heylin, 2001). Denominado de 

sistema progressivo Irlandês, testemunhámos como Crofton, aos dois estádios iniciais (1º 

pensilvânico; 2º auburniano) lhe aduziu um período intermédio (3º estádio), antecedendo um 

final de liberdade condicional (4º estádio). 

Sob a forma de regime aberto, tomámos conhecimento como os reclusos, neste período 

(intermédio), trabalhavam durante o dia fora da prisão a esta recolhendo à noite ou, consoante, 

as tarefas a executar permaneciam em tendas, no exterior, até à sua conclusão (Gomes Neto, 

2000). Por fim, no quarto e último período (liberdade condicional), consistindo o objetivo na 

sua concessão em definitivo, observámos como a figura do supervisor, destacado para o 

acompanhamento do seu processo de reinserção (na família, sociedade e mercado de trabalho), 
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assumia importância decisiva na sua atribuição (prática, ainda hoje, em voga em vários países), 

(Clear, Cole e Reisig, 2013). 

Em Espanha, mais precisamente no presídio de San Agustín (Valência), comparecemos 

à implementação do sistema de Montesinos (1835), guiados pelo seu responsável, o coronel 

Manoel Montesinos y Molinas, governador desta instituição. Possuidor de qualidades humanas 

únicas, vimos consistir o segredo do seu sucesso na capacidade de liderança e de disciplinação 

que mantinha com os reclusos no respeito pela dignidade da pessoa humana, tendo, para o 

efeito, assegurado a elaboração de um regulamento interno, com o objetivo de melhor conter 

procedimentos corretivos, retirando estes do livre arbítrio do seu executor (Gomes Neto, 2000). 

De igual modo, e por defender uma finalidade ressocializadora da pena testemunhámos 

a progressividade de um tal sistema por entre três etapas, com as duas primeiras seguindo os 

anteriores (sistemas), nomeadamente pensilvânico (1ª fase), auburniano (2ª fase) e uma fase 

final de liberdade condicional (3ª fase), prevendo a redução da execução penal até 1/3 do seu 

total, de acordo com o sucesso obtido em «duras pruebas» (Cuesta Arzamendi, 1996). 

Consistindo esta última fase num regime de execução aberto, tomámos, por exemplo, nota da 

possibilidade de os reclusos receberem visitas de familiares; de obterem licenças de saída 

temporárias; de trabalharem no exterior, regressando ao presídio ao final do dia. 

Por fim, relativamente ao caso português, constatámos como até à aprovação do Código 

Penal de 1852 a matéria de Direito Penal, tal como inscrita no “Livro V” das Ordenações, que 

compreendia na sua aplicação um elevado grau de crueldade (esquartejamento de membros, 

forca, galés, entre outros expedientes penais), pese embora não extensível, de igual forma, a 

todas as classes sociais; que desconsiderava a proporcionalidade do ato; e que permitia o livre 

arbítrio dos juízes; viria a ser derrogada, estabelecendo, em sua substituição, sobretudo, a 

privação da liberdade (Velasco, 1994; Santos, 1999). A tónica repressiva em que assentava a 

sua aplicação, contradizendo um país caracterizado por brandos costumes, por um lado, e um 

espírito reformista europeu, advindo já do século anterior, há muito iluminando o panorama 

judiciário internacional, por outro, obrigaria os penalistas nacionais a, finalmente, procederem 

a alterações de fundo no Direito Penal português. 

Da relevância para o sistema prisional, refira-se que a sua intervenção no terreno pouco 

suplantaria o plano das ideias, pois as (crónicas) dificuldades económicas em que, em meados 

do séc. XIX, se encontrava o país, dificultavam uma intervenção eficaz ao nível das suas prisões 

(Santos, 1999). Não fugindo à regra, do chorrilho de tormentos a que nestas se assistia, permitia-

se a mais perversa promiscuidade de mulheres, homens, crianças, criminosos de toda a espécie, 
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convivendo em espaços sobrelotados, sem o mínimo de condições de segurança, de 

habitabilidade e de salubridade, autênticos antros de doenças (Romão, 2013a). 

Com a abertura da Penitenciária de Lisboa (1885), registámos como o governo da nação 

procurou resolver (em parte) a situação. Sem sucesso, pois, face aos inúmeros problemas 

identificados, mais estabelecimentos seriam necessários para equipar o país de um moderno 

parque penitenciário, à luz do que de melhor se fazia no mundo ocidental, para além do fracasso 

em que resultou a implementação nesta do sistema pensilvânico, desacreditado que estava já 

noutros Estados (Romão, 2013a). 

Da sua perceção, ver-se-ia tal substituído pelo sistema auburniano (Decreto de 29 de 

janeiro de 1913). Porém, também um tal modelo teria pouca dura, pois, na década seguinte 

(Decreto n.º 14549, de 10 de novembro de 1927) seria, finalmente, introduzido o sistema 

progressivo em Portugal (Vaz, 2000). Na verdade, e relativamente a este último, presenciámos 

a sua divisão ser feita em três fases iguais, com as duas primeiras, tal como em modelos 

anteriormente adotados em outros países, a assentarem, nomeadamente: 1ª fase – pensilvânico; 

2ª fase – auburniano. Por fim, numa 3ª fase, seria permitida a comunicação dos reclusos entre 

si no trabalho e no recreio (CEDERSP, 2004, citando Lopes, 1993). 

Com a Reforma Prisional de 1936 e adentrando pelo regime salazarista, não somente 

presenciámos como a progressividade do sistema não foi afetada, como, inclusive, viria a ser 

potenciada pela introdução de um período intermédio na execução da sentença. Com a tónica 

na reinserção, testemunhámos como um dos códigos mais avançados à época (CEDERSP, 

2004), que, no seu decurso, foi objeto de poucas alterações e que somente viria a ser revogado 

em 1979 (Gonçalves, 2000), baseou a sua longevidade em quatro grandes pilares: desde o 

isolamento celular, num período inicial (1ª fase); à permissão de contacto, durante o dia, com 

demais reclusos (escola, trabalho e atos de culto), com retorno à cela após as refeições (2ª fase); 

alargamento de contacto com os reclusos a todo o dia (3ª fase); possibilidade de desempenho 

de cargos de confiança e obtenção de determinados privilégios, visando a obtenção da liberdade 

condicional (4ª fase), (Santos e Gomes, 2003). 

Em 1944, atentámos como, num “primeiro passo no sentido da jurisdicionalização da 

fase da execução da pena de prisão” (idem, p. 148), é criado o Tribunal de Execução das Penas. 

Como instância judicial com poderes de fiscalização de violações dos direitos dos reclusos ou 

de aferição do sucesso do seu regime de execução penal, bem como de concessão, prorrogação 

ou revogação da liberdade condicional – uma competência, até então, do Conselho Superior 

dos Serviços Criminais e do Ministro da Justiça (CEDERSP, 2004), pese, embora o contexto 
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político da altura, não facilitar a sua ação nesta matéria (Santos e Gomes, 2003) –, 

paulatinamente, desde a sua constituição ao momento presente, fruto de atinente produção 

legislativa, viu ser-lhe conferido um, cada vez maior, poder de intervenção no panorama 

prisional nacional, tal como disso são exemplo as atuais competências atribuídas no Código da 

Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade de 2009. 

Prosseguindo a nossa jornada, com os ventos de Abril, acercámo-nos de um novo 

momento reformista no sistema prisional. Com a tónica na vertente da ressocialização do agente 

recluído, consistindo, sobretudo, no respeito pelo direito à sua individualidade e incorporando 

as, então, mais recentes reformas prisionais francesa, espanhola e alemã, bem como 

recomendações de instâncias internacionais (ONU, Conselho da Europa), comprovámos 

assentar o atinente diploma legal (Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto) em instrumentos 

novos, ou reformulados, lidando com uma profusão de temas relacionados com a execução das 

penas, grosso modo, com as finalidades da sua execução; a regulamentação do dia a dia 

prisional; a situação jurídica do recluso; o seu regime de flexibilização; as licenças de saída do 

estabelecimento; a assistência médico-sanitária; a assistência espiritual; as visitas; a 

correspondência; a segurança; o uso de meios coercivos; o trabalho; o ensino; a formação 

profissional; o plano individual de readaptação (PIR); tendo este último merecido da nossa parte 

atenção cuidada (art.º 9.º), dada a sua interdependência com os pontos elencados, para além de 

um propósito de comparação com o Código de 2009, que se lhe seguiu. 

Desta forma, com o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade 

(Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro), complementado pelo Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais (Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de abril – objetivando 

homogeneizar procedimentos e regras similares para todo o sistema prisional, abolindo os 49 

regulamentos dispersos por igual número de EPs existentes) –, demos continuidade à nossa 

análise pelo regime de execução penal e medidas privativas da liberdade, salientando a tónica 

deste diploma no princípio da individualização do tratamento prisional. 

Assim, testemunhámos um maior poder de intervenção do TEP, por via do reforço da 

sua ação jurisdicional, de modo a, no âmbito das suas competências, aferir da legalidade das 

medidas adotadas pela administração prisional e, eventualmente, proceder à sua impugnação. 

Com efeito, entre as várias matérias constantes no documento, destacámos, sobretudo, o PIR, o 

qual, pese embora já consignado em anterior diploma (Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto), 

a sua implementação, praticamente não passou do plano das intenções do legislador, quer pela 
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escassez de meios (humanos e técnicos), quer por motivos de natureza legal e organizacional 

(Santos e Gomes, 2003; CEDERSP, 2004). 

Todavia, dado o relevo na individualização da execução das penas e imperativos de 

reinserção do recluso na sociedade, atestámos como a insistência na elaboração de um tal plano 

(a ser homologado pelo TEP), convoca à sua participação (do recluso), tendo por base uma 

avaliação das suas necessidades pessoais, sociais, académicas, profissionais, estabelecidas, para 

o efeito, no Código (art.º 21.º), complementadas pelo Regulamento Geral (art.º 69.º), a saber: 

escolaridade e formação profissional; trabalho e atividades ocupacionais; programas; atividades 

socioculturais e desportivas; saúde; contactos com o exterior; estratégias de preparação para a 

liberdade. 

Assistimos, por fim, à reorganização dos serviços prisionais e da reinserção social num 

mesmo organismo, nomeadamente pela integração na DGSP da Direção-Geral de Reinserção 

Social (Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro), que por sua vez havia já sucedido ao 

Instituto de Reinserção Social, em 2007, revogando este. Com a criação de uma nova entidade 

(Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), um serviço dependente do Ministério da 

Justiça, foi objetivo do legislador continuar a assegurar a gestão do sistema de reinserção e 

prisional nacional, racionalizando recursos e cumprindo, nomeadamente, com ações 

preventivas do crime, de execução das penas e das medidas de privação da liberdade, desde 

uma fase pré-sentencial até à libertação, em gestão articulada com políticas de reinserção social 

(combatendo o risco de recidiva) e em colaboração com demais serviços do setor público e 

privado, quer no sistema tutelar educativo, quer no sistema prisional, no respeito por princípios 

de dignidade da pessoa humana, sem descurar o seu papel na defesa da ordem e da paz social. 

No segundo capítulo, e depois de um percurso iniciado por uma aproximação à temática 

da educação de adultos, abeirámo-nos de um novo momento da nossa análise. Recuando, para 

o efeito, na sua diacronia, deparámo-nos com o milagre da multiplicação operado por 

Gutenberg e dos efeitos causados, sobretudo pela impressão de vários milhares de exemplares 

da Bíblia. Nas ilhas britânicas acompanhámos a Igreja no processo de congregação das massas 

populares em torno da instrução na religião vs educação nas primeiras letras. De fiéis instruídos 

passámos a trabalhadores mais adestrados no manuseamento da máquina e no aumento da 

produtividade. 

Em contraluz olhámos para um Portugal finissecular e encontrámos um país 

politicamente moribundo, paralisado por um absolutismo religioso, incapaz de responder aos 

apelos da modernização. De um analfabetismo reinante, por entre a sua população, às tentativas 
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de educação popular pelo escol intelectual da época, a ingenuidade política, e dos políticos, da 

I República soçobraria perante um regime ditatorial que se lhe seguiu. Durante, quase, meio 

século se viu a EA aprisionada pelas amarras da educação nacional, não obstante se ressalvar, 

do período em cativeiro, um plano de educação dirigido ao povo [Plano de Educação Popular 

(1952-1956)], com efeitos positivos, apesar de descontinuado, porquanto ‘o povo era sereno’ e 

já sabia «ler, escrever e contar». 

Da revolução de 74, seguiu-se uma corrida contra o tempo e a contratempo quando nos 

comparávamos com as restantes nações ocidentais. O combate ora travado já não era mais 

contra a ditadura, mas contra o analfabetismo, seu principal legado, não resgatado pela ‘sagrada 

oficina das almas’. «Depressa e bem há pouco quem», lema que todos ansiavam que o país 

conseguisse vencer, sendo que este bem tentou e das mais diversas formas e feitios, quer por 

movimentos populares saídos da revolução, quer chamando ao Estado o seu controlo, tal como 

veio a suceder, sobretudo a partir da década de 80, através das modalidades extraescolar e do 

ensino recorrente (tal como inscritas na LBSE), quer já no dealbar do novo milénio, através da 

INO, com os resultados, por todos, conhecidos. 

Continuando neste capítulo, e após termos invadido o espaço prisional e adentrado o 

conceito de educação, que aqui se presta, partimos de Portugal rumo ao novo mundo. Em terras 

norte-americanas acompanhámos o trabalho desenvolvido pela Igreja e seus representantes em 

prisões e com o mesmo modus operandi nos deparámos – a instrução elementar lado a lado 

com a assistência religiosa. Do receio e da desconfiança inicial assistimos a como esta se impôs 

e ocupou, com a vertente profissional, lugar de destaque no tratamento prisional rumo à 

reinserção social. 

Do reformatório destinado a uma população jovem delinquente retiraria o sistema 

prisional ensinamentos para uma camada mais adulta, servindo Elmira (EUA), seguidamente 

Borstal (Inglaterra) e demais réplicas europeias, como pontos de referência a uma análise mais 

atenta nesta matéria. Da ascensão conseguida, registámos a colocação da EnP na importante 

agenda de entidades internacionais, nomeadamente da ONU [‘Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos’ (1955), cf. Regra 77] e do Conselho da Europa [Recomendação n.º 

R(89)12], sob a forma de exortações aos países-membros. 

Assim, e como Estado-membro, começámos, no séc. XIX, por assistir à atribulada 

implementação da EnP numa nação também ela em dificuldades e de onde a temática prisional, 

dificilmente, transpunha a vontade do legislador. Do plano das (boas) intenções em que vivia o 

sistema prisional nacional, sobrevivia a EnP da arte e engenho de alguns dos seus prosélitos. 
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Com efeito, e partindo de exemplos como a Cadeia da Relação do Porto e Cadeia do Limoeiro, 

aportámos ao Estado Novo onde nos deparámos com a Prisão-Escola de Leiria, no papel de 

versão portuguesa de reformatório para jovens-adultos. Ainda neste período, atentámos na 

Reforma Prisional de 1936 e testemunhámos como o ‘lápis azul’ penetrou por entre a EnP, 

desenhando o caminho para a regeneração dos reclusos no período da ditadura. 

Com o 25 de Abril e a Reforma Prisional de 1979, que se lhe seguiu, presenciámos o 

modo como o Ministério da Justiça abriu as portas da cadeia à participação do Ministério da 

Educação em matéria de EnP. Assim, vimos esta seguir de perto as recomendações 

internacionais e, com as devidas alterações, orientar a sua organização e funcionamento tal 

como a EA no exterior. 

Paulatinamente, fomos destapando o seu percurso e, a partir da década de 80, 

verificámos como esta foi transpondo os diversos ciclos dos ensinos básico e secundário em 

Portugal, qual camaleão com capacidade inata de adaptação, quer para as inovações do sistema 

educativo, quer para as suas configurações em termos de modalidades de EA, simultaneamente 

colocando-as e colocando-se ao dispor das especificidades do seu contexto e respetivo público. 

Terminámos, por fim, com a sua incursão pelo Ensino Superior chamando a atenção 

para a sua implementação última, através da modalidade de e-learning, e para o importante 

papel de complementaridade a assumir pelas novas tecnologias no ato educativo – demandando 

por parte da administração prisional a introdução (controlada) de medidas de acesso à internet 

–, sem, contudo, ousar cair na tentação de substituir o professor no terreno. 

O terceiro capítulo partiu em busca de uma resposta para a questão de partida com que 

iniciámos este trabalho, nomeadamente da «possibilidade de construção de um saber 

profissional específico dos professores em contexto prisional». Assim, fomos, numa primeira 

parte, paulatinamente dirigindo a nossa aproximação aos (macro)conceitos de ‘saber’ e de 

‘conhecimento’, de modo a nos acercarmos da sua significação final (‘saber profissional 

docente’). 

Na verdade, ao abrirmos o presente por uma análise ao conceito de conhecimento (i) 

distinguimos este de saber (ii), começando por esclarecer que o primeiro, surgindo, por norma, 

descontextualizado, se situa num plano mais abstrato, formal, erudito, patente, sobretudo, num 

código escrito (cf. Loureiro, 2006, 2010), que, por sua vez, representado num sistema de signos, 

nos permite transcrever um código oral, veiculador de um saber (o segundo) tal como 

construído na e pela interação social, no enfrentamento de situações reais do quotidiano, 
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situativo e configurador de uma autonomia na sua criação, para além da capacidade de o 

partilhar com demais atores. 

Na verticalidade do movimento, ‘sobe’ (na aplicação do saber) e ‘desce’ (na criação do 

conhecimento), vimos surgir refletida uma hierarquia sociocultural (Caria, 2014), através da 

qual somos apresentados aos agentes que, com este (conhecimento) se relacionam, 

nomeadamente os seus produtores (académicos, especialistas, investigadores), gestores 

(docentes, quadros superiores) e os práticos (aplicadores no terreno), (Loureiro, 2006). 

Numa tentativa de apreensão da historicidade dos conceitos episteme e sophia, deixámo-

nos conduzir pela «verdade da realidade» (conhecimento) até alcançarmos uma «realidade da 

verdade» (saber), contribuindo para que, no quadro de um contínuo diálogo «teoria/prática», o 

primeiro se torne numa especialização do segundo (Mota, Prado e Pina, 2008). 

Continuando. Do palco social legitimado passámos para o palco social reclamado. 

Assim, assistimos a como, de meros ‘aplicadores’, objetivam os professores ascender na 

pirâmide social (entretanto ocupada por outras atividades profissionais) e tomar em mãos as 

rédeas de uma profissão, que tarda em os reconhecer como produtores e, por essa via, detentores 

de uma ‘posição cultural dominante’. Contudo, não bastando simplesmente querer, será 

também necessário combater a inércia, no caso em apreço, de uma classe há muito acomodada 

e envolta em torno de um «eremitismo docente» (Pinto, 2004), tal como grandemente 

condicionada pelo domínio de práticas construtoras de um ‘saber especializado’ e uso de uma 

linguagem técnico-científica distintiva, discriminadoras, no plano sociocultural, 

comparativamente com outras (médicos, engenheiros, advogados, etc.). 

Com base no presente quadro, observámos como uma aprendizagem colaborativa 

conjunta, construída pela interação social e ancorada em «comunidades de prática» (Wenger, 

2006), refletindo a perspetiva de cada um, sob a forma de elo de ligação comum, – 

compreendendo atinentes características-chave, como: ‘domínio’ (identidade criada em torno 

do conhecimento de um assunto); ‘comunidade’ (envolvimento conjunto dos elementos na 

partilha de informação); ‘prática’ (procedimentos partilhados entre os seus membros); – no 

contexto e no plano das organizações que seus profissionais representam, se pode assumir como 

verdadeiro dínamo na construção de saberes específicos de um trabalho colaborativo e coletivo 

regular, integrador e representativo de um conhecimento dirigido à ação, assente na análise e 

discussão de ideias, experiências, modelos, técnicas ou metodologias, visando o enfrentamento 

de situações e/ou problemas do quotidiano e servir, in casu, como precioso aliado ao corpus 

docente e à sua l(ab)uta em torno da educação. 
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Por conseguinte, ao trazermos para a ribalta conceitos como ‘formação contínua’ e 

‘desenvolvimento profissional’, no âmbito de nos acercarmos da temática epigrafada neste 

capítulo, foi objetivo tentar demonstrar o nosso entendimento de que a formação contínua se 

constitui como parte integrante de um processo de desenvolvimento profissional [sem embargo 

de, quando conjugada per si, conceber o professor como «sujeito recetor de informação e de 

conhecimentos» (Ponte, 1998), projetando-o numa visão utilitário-imediatista e, por isso, 

limitativa do seu alcance]. 

Na prática, o desenvolvimento profissional, num quadro mais vasto e integrador de um 

projeto de crescimento pessoal e profissional – assente em processos de cooperação contínua, 

de interação e de reflexão conjuntas –, objetiva a melhoria de uma praxis docente, permitindo 

a dialética que lhe subjaz, a adaptação de um conhecimento teórico a situações da prática (por 

via de uma articulação construtiva entre a ação pedagógica e o contexto em que se desenvolve), 

configurando o saber profissional como um constructo em evolução constante. 

Ainda neste seguimento, detivemo-nos por entre a semântica relacionada com a 

profissão e o profissional docente, discussão para a qual trouxemos à colação vários autores, de 

modo a nos conduzirem pelos campos léxico-conceptuais atinentes, tal como envoltos em suas 

propostas, sendo que, na confrontação das mesmas, e a ocupar um primeiro espaço na nossa 

análise, nos deparámos com ‘profissão (docente)’ (representada por um caráter simbólico de 

significações que, relacionadas com um determinado ofício, ocupação ou emprego, identificam 

o conceito publicamente), (Montero, 2001b); seguindo-se ‘profissionalização (docente)’ (como 

ato de profissionalizar ou de tornar profissional, no quadro da ascensão/desenvolvimento de um 

estatuto social); que por sua vez acaba por bifurcar numa noção de ‘profissionalidade 

(docente)’, reclamando para si a aquisição de conhecimentos/saberes, técnicas, métodos, 

atitudes, valores, ética, no âmbito da construção de uma prática profissional (Alonso, 1998). 

Com efeito, fomos construindo a nossa própria base conceptual até nos acercarmos de 

um ‘saber profissional docente’, sendo que, aí chegados, nos deparámos por entre polos 

dicotómicos «teoria/prática» entrelaçados num quid pro quo epistemológico, coexistindo, por 

um lado, um academismo formal de tradição positivista, configurador do «técnico-especialista» 

(Pérez Gómez, 1995), que promove uma prática construída a partir de um ‘racionalismo 

científico’, concebendo um conhecimento teórico como «a medida de todas as cousas» e, por 

outro, um saber que se desenvolve a partir do contexto e se alicerça na prática para a formação 

de conhecimento/saberes, com base na investigação, no questionamento contínuo, na interação 

e na colaboração conjuntas, não descurando a importância da reflexão e da sua interpretação, 
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tal como consignada, segundo Schön (1983, 1995), num movimento tríptico de: ‘conhecimento 

na ação’ (conhecimento experiencial, espontâneo e tácito mobilizado no decurso da ação); 

‘reflexão na ação’ (reflexão sobre o que se faz enquanto se está fazendo); ‘reflexão sobre a ação 

e sobre a reflexão na ação’ (dupla retrospetividade do movimento reflexivo, i.e., reflexão após 

uma ação se ter verificado e sobre a reflexão, na altura efetuada) – imagem de marca do «prático 

reflexivo» na sua busca incessante pela perfeição praxiológica. 

Deparámo-nos, no entanto, com o facto de, já quase no final da nossa análise à temática 

em título, uma dúvida nos assaltar ainda: Que tipo de saberes (i) deveria o professor possuir e 

quais as formas (ii) de os organizar? – a preceito preparámos a nossa intervenção na formulação 

dos domínios do conhecimento, elegendo um dos pioneiros desta discussão como nosso 

orientador nesta última passagem. Assim, com Lee Shulman fomo-nos posicionando rumo aos 

conhecimentos-base a dominar pelos docentes no exercício da sua atividade de ensino, numa 

primeira instância, dirigidos por dois artigos publicados por este autor (1986) e (1987). 

Com o primeiro (1986) a atribuir maior relevo para as categorias do conhecimento 

disciplinar: conhecimento do conteúdo (conhecimento da matéria a ensinar), conhecimento 

pedagógico do conteúdo (combinação entre o conhecimento da matéria e o conhecimento do 

modo de a ensinar), conhecimento do currículo (conhecimento das orientações curriculares e 

capacidade de articulação horizontal/vertical de temas e conteúdos). 

O segundo artigo (1987), englobando estes, aduziria ainda características do 

conhecimento dos professores de caráter mais genérico, tal como adstritos aos seus programas 

de formação, de igual modo, com influência nos conteúdos a ensinar: conhecimento pedagógico 

geral (princípios e estratégias de gestão e organização da sala de aula), conhecimento dos 

alunos (características cognitivas, emocionais, sociais e estilos de aprendizagem), 

conhecimento do contexto educativo (conhecimento do grupo de alunos, dos órgãos de gestão, 

comunidade escolar e suas características culturais), conhecimento dos fins educacionais 

(valores, finalidades, e fundamentos histórico-filosóficos). 

Por outro lado, e ainda com Shulman, fomos confrontados com as formas que estes 

conhecimentos adquirem no que tange a sua organização, a saber: conhecimento proposicional 

(constituído por princípios, máximas e normas), conhecimento de casos (formado por 

protótipos, precedentes e parábolas), conhecimento estratégico (assente no recurso a práticas 

de análise e reflexão relativamente ao modo de agir perante situações complexas e 

contraditórias, cujos resultados são inesperados, devendo as estratégias utilizadas pelo 
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professor, e os saberes daí retirados, serem incorporados nas formas de conhecimento 

anteriores). 

Testemunhámos, ainda, como, alvo de críticas por enfatizar a relação do professor com 

o conhecimento da matéria a ser ensinada, numa perspetiva individual e tradicionalista, não 

considerando demais instâncias e variáveis inerentes à prática docente, nomeadamente, e para 

além de fenómenos de situatividade e complexidade no processo de construção de 

conhecimento, os contextos político, social e cultural da educação, Shulman viria a responder, 

declarando em “How and what teachers learn: a shifting perspective” (Shulman e Shulman, 

2004), os docentes como estando «prontos, dispostos e capazes» para ensinar e aprender com 

as suas experiências de ensino, posicionando-os, objetivamente, no seio de «comunidades de 

aprendizagem» e possuindo como características: uma visão clara do contexto escolar; 

motivação para a ação; compreensão dos conceitos e princípios necessários para o ensino; 

práticas consignadas a uma mudança de atitudes e de posicionamento perante o ensino; 

capacidade de reflexão e de aprendizagem através da experiência adquirida; todas estas 

(características), somente, possíveis através de um processo de colaboração dinâmico e regular 

com os restantes elementos dessa mesma comunidade. 

Na verdade, registámos como estes autores argumentam que o professor deverá possuir 

uma visão da sala de aula ou escola, cujo conceito ele, verdadeiramente, incorpore no decurso 

do ato de ensinar, que seja fomentadora de uma motivação para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas e organizacionais, simultaneamente, transformadoras da sua própria realidade, em 

uma realidade pragmática e funcional. Com efeito, ao promoverem uma «comunidade de 

aprendizagem» e com esta interagirem como membros de pleno direito, por via de processos 

de reflexão ativa e participada, que lhes permitam aprender com as suas experiências e com as 

de outros, estarão os docentes, segundo Shulman e Shulman (2004), a palmilhar o caminho na 

direção certa a um, tão-almejado, desenvolvimento profissional. 

Na segunda parte deste capítulo fizemos referência à influência do contexto prisional na 

construção de um saber profissional dos professores. Nas produções que apresentámos, muitas 

questões saltando, desde logo, à vista, tal como tivemos possibilidade de comentar, surgem algo 

recorrentes no universo penitenciário, não só em Portugal como noutras realidades do globo. 

Sobre estas nos detivemos na nossa análise, destacando para o efeito e começando pelo seu 

final, a necessidade de valorização e reconhecimento da EnP e dos seus profissionais no espaço 

da EA (pese embora também esta à procura de um lugar ao sol), mas, sobretudo, da educação 

de um modo geral, nomeadamente, de deixar de ser encarada como o ‘patinho feio’ de uma 
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realidade, que, tal como exposta por Nahmad-Williams (2011), é já, por si só, suficientemente 

complexa, tendo em conta o ambiente carcerário em que se efetiva. Quanto ao choque cultural 

enfrentado pelos docentes em contexto prisional, e face à inexistência de formação prévia 

adequada, confirmámos como a sua capacidade de resiliência e de adaptação perante a 

adversidade, são requisitos fundamentais para um crescimento paulatino por entre estádios de 

desenvolvimento pessoal e profissional (Wright, 2005). 

Neste seguimento, um manual de sobrevivência talvez não fosse necessário, em sua 

substituição programas de formação, esses sim, indispensáveis para os docentes que cumprem 

a sua função numa prisão, pecando a sua ausência, o excesso de dificuldades por estes 

enfrentadas (Paup, 1995). Não obstante, preferem alguns profissionais exercer na prisão do que 

fora desta, afirmando sentirem-se mais protegidos e respeitados que no exterior, não servindo 

a falta ‘de quase tudo’ como desculpa (contrariamente a vários outros que, nas mesmas 

circunstâncias, não hesitam em desistir). Assim, revelámos possuírem estes como que uma 

capacidade (inata) de adaptação e de reinvenção da profissão, um dos principais fatores a ditar 

a sua continuidade no terreno (Vieira, 2008). 

De seguida, e num jogo de verosimilhanças em que assistimos às movimentações dos 

‘educadores presos’, conduzidos por Penna (2006) comprovámos ser ‘à mulher de César…’ um 

contrassenso a função de libertação adstrita ao conceito de educação, uma vez que travestidos 

de atributos como honestidade, seriedade, probidade, um propósito os move, tal como os seus 

alunos (colegas de reclusão) – num lugar de desalento (sobre)viver o melhor possível, ansiando 

para que a sua redenção se processe mais rapidamente, sob a forma de libertação da cadeia.  

Na mesma cadência, e num contexto de graves dificuldades económicas, presenciámos 

ser, a contratação de professores para os presídios, tudo menos percecionada como primacial e, 

por isso, muitas vezes substituída por ‘mão de obra barata’. Assim, perante a possibilidade de 

não haver Escola ou desta ser entregue à responsabilidade de reclusos, e face a um tão elevado 

número de encarcerados, observámos como as autoridades não hesitam – realidade oblige. Por 

conseguinte, e não descurando o seu contributo para o aumento das qualificações da população 

reclusa, aliado ao esforço em credibilizar a atividade docente na orgânica e funcionamento do 

próprio sistema prisional, conduz-nos a autora a uma questão-dilema: ‘E a Educação, o que 

pensa sobre isto?’ – como se todo um trabalho a este se resumisse (Penna, 2011). 

No caso dos professores que lecionam nas prisões, que é necessário que sejam exímios 

profissionais no seu ofício, julgamos já todos o saberem, no entanto, que tal se exija à custa de 

formação adequada inexistente é pedir que o milagre aconteça. E, por isso, anunciámos a sua 
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consubstanciação em situações enfrentadas na prática (por um lado, falta de condições de 

trabalho, casos de absentismo e desistência dos alunos, da sua capacidade em lidar com um 

historial de crime associado, de conseguir ultrapassar sentimentos de baixa autoestima, de 

superar focos de tensão com os guardas na prisão; por outro, auxílio de colegas mais experientes 

à sua prática diária, manifestações de respeito e consideração dos reclusos-alunos pelo seu 

trabalho, de contribuir para a reinserção social), que permitem todo um crescimento pessoal e 

profissional destes professores (Laffin e Nakayama, 2013). 

As causas da reclusão são, por isso, um importante fator a ter em conta na instrução de 

indivíduos (momentaneamente) privados do direito à liberdade. Além do mais, um tipo de 

abordagem, que se revelou ineficaz no passado destes indivíduos, é tudo menos opção na prisão. 

Por esta via, confrontámo-nos com o facto de que o transfer de programas educativos em vigor 

no exterior para o cárcere, sem tomar em linha de conta uma visão de ‘necessidades educativas 

especiais’, direcionadas a um público, também ele peculiar na sua génese, será persistir no erro 

(Tscharf, 2009). 

À guisa de paradoxo, vimos como “A Formação liberta” espiritual e fisicamente, como 

panaceia ergoterápica e pretexto à flexibilização das penas, pese embora a ocupação do tempo 

livre, o fomento da autoestima e a estabilidade emocional, bem como o aumento de 

qualificações nos conduzissem por entre uma realidade de reclusas em busca da liberdade 

perdida (Nascimento, 2009). Percorremos, de seguida, uma estratégia ousada de formação nas 

prisões, nomeadamente a dirigida a programas do 1º Ciclo do Ensino Básico, através de 

ferramentas multimédia. Em jeito de pergunta-resposta do seu autor: ‘Existirá melhor forma de 

combater a infoexclusão e, em simultâneo, contribuir para a reinserção social?’ – Sem dúvida, 

tal como nos propõe Dias (2008). O problema, lembramos, é que, quando falamos de recursos 

TIC nas prisões, convém não esquecer que “o Diabo mora nos detalhes”. 

Por outro lado, e acompanhando um processo de formação de palavras por prefixação, 

tal como o utilizado no título do trabalho por Gabriel (2007), (De)Formação de Adultos em 

Contexto Prisional: um contributo, à medida que fomos analisando este, e num mesmo 

expediente gramatical, fomos, também, inferindo que para (de)formar, sobretudo em contexto 

prisional, bastam docentes (des)preparados, reclusos-formandos (des)motivados e uma 

administração educativa que (menos)preze programas de educação e formação de adultos 

dirigidos ao público carcerário, para que se atinja o (in)sucesso (in)desejado. 

Presenciámos, por fim, como a escola caracterizada pelo seu rigor formal e reprodutora 

de uma ordem social, tal como envolta na erudição de saberes e numa visão do aluno modelo, 
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que instila no espaço exterior, surge institucionalizada no cárcere, como que presa por tais 

conceitos (dos quais não se consegue libertar), dando continuidade a uma subordinação 

hierárquica que, começando cá fora, se movimenta no ambiente totalizante da prisão, perante 

igual propósito disciplinador (Leite, 1989). 

Ao definirmos como problemática de análise ‘a existência de um saber profissional 

docente específico em contexto prisional’, passámos à preparação da sua empiria no terreno, 

compondo, para o efeito, o capítulo quarto, que denominámos de “Opções Metodológicas”. 

Neste enquadramento, e em jeito de flashback ao estudo até aqui apresentado, relembramos 

que, reflexo de um percurso de incessante trabalho desde 2007/08 (início da nossa atividade 

docente no EP de Bragança), a sua planificação requereu da nossa parte o recurso a uma aturada 

revisão bibliográfica sobre o ‘ideal penal’, sua evolução ao longo dos tempos e respetiva 

materialização no terreno, complementando esta com uma abordagem ao caso português, com 

que terminámos o capítulo primeiro. 

Numa fase segunda (capítulo II), a um continuum do percurso metodológico pela 

literatura, in casu, atinente à educação de adultos, num olhar mais genérico e em jeito de 

enquadramento temático no plano (inter)nacional, num momento primeiro, com particular 

enfoque para o seu desenvolvimento em contexto prisional externa e internamente, numa etapa 

final. 

Passando ao capítulo terceiro, concentrámos a nossa objetiva em mais um olhar 

revisionista no que ao marco teórico do presente trabalho concerne, nomeadamente à 

construção de um saber profissional docente, numa primeira parte, suas conceptualizações e 

dialética «teoria/prática», imagens e representações sociais da profissão e competências 

profissionais para a atividade de ensino, consistindo esta estratégia, tal como inicialmente 

delineada, em, paulatinamente, nos irmos acercando da sua confrontação com o território 

prisional e com os profissionais do ensino que a este confluem, numa segunda parte. 

Destarte, relativamente ao capítulo quarto, a sua divisão por entre três secções 

principais, motivou a que numa primeira tivéssemos em conta fundamentalmente os 

procedimentos metodológicos em que assentou a investigação, não sem antes, nos dirigirmos à 

sua natureza conceptual, por entre um debate paradigmático que objetivou fundamentar a 

escolha efetuada. 

Na verdade, iniciámos a sua abordagem pelo paradigma positivista, neste certificando o 

olhar focalizado do investigador sob o objeto de estudo, fruto de um princípio metodológico 

consubstanciado na objetividade, tal como considerando a realidade fenomenológica como 
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única, tangível, estática, fragmentada e convergente. De facto, verificámos permitir um tal 

processo de pesquisa ao investigador adotar uma posição externa e neutral perante o objeto de 

estudo, para além de descomprometida com os sujeitos participantes no mesmo, como também 

com valores e crenças pessoais que, porventura, possam desviar o seu foco da racionalidade 

característica de um tal posicionamento, refutando qualquer interferência na investigação em 

curso. 

Assim, vimos ser postulada a existência de uma realidade, reflexo de relações 

determinísticas, a ser estudada segundo uma perspetiva quantitativa, recorrendo o investigador 

à utilização de instrumentos atinentes à sua mensuração (questionários estruturados, testes, 

observação sistemática, experimentação, etc.), seguindo-se a aferição estatística dos resultados 

alcançados, visando a sua reprodução e generalização, independentemente do contexto em que 

ocorrem as suas manifestações, sob a forma de leis gerais (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992). 

Já no que concerne o paradigma interpretativo testemunhámos como a ‘racionalidade 

técnica positivista’ é posta em causa pela interação estabelecida pelo investigador com o objeto 

estudado, visando a compreensão dos seus aspetos fenomenológicos. Com efeito, atestámos 

como adentrar a realidade empírica é o desiderato de qualquer investigação qualitativa nos seus 

processos, perscrutando as suas mais diversas materializações, tal como capturando esta no seu 

ambiente natural. 

Por conseguinte, e não descurando a importância de valores, atitudes, crenças, 

sentimentos relativamente aos fenómenos em estudo, a consciência de que o investigador se 

insere num ambiente mutável, sujeito a alterações conjunturais constantes, de tipo social, 

cultural histórico, político, etc. dificultam, senão mesmo, impossibilitam o seu controlo do 

objeto empírico, contribuindo para que a sua apreensão seja feita sob a forma de interpretações 

inferenciais, naturalmente vinculadas a uma subjetividade inerente a um tal exercício. 

Desta forma, participantes interagindo entre si e entre si com o investigador favorecem 

um tipo de abordagem etnográfica desenvolvida a partir do trabalho de campo e no contexto 

social onde se movimentam, sendo que, no «olho do furacão» se insere este, adaptando-se 

progressivamente e participando no(s) fenómeno(s) que efetivamente visa (melhor) conhecer, 

selecionando a sua globalidade ou, então, algumas das suas particularidades como caso de 

estudo. 

Contrariamente a uma perspetiva quantitativa, envolve a interpretação da realidade todo 

um processo de apreensão da sua holística, processo esse em que todo um conjunto de 

características intrínsecas do investigador desempenham papel fulcral, porquanto da 
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metodologia seguida e das técnicas utilizadas, os riscos de parcialidade inerentes à sua 

compreensão, podem «colocar em xeque» a credibilidade da pesquisa realizada. 

Por fim, não acorrentado à adoção de uma teoria conceptual ou a atinentes metodologias 

de investigação, vimos possibilitar o paradigma interpretativo uma multiplicidade de 

pressupostos, processos e técnicas que concorrem para a sua confiabilidade, surgindo a 

importância da obtenção dos dados pelo acesso a diversas fontes, como ponto fulcral a uma 

triangulação a efetuar, nomeadamente pelo recurso a diferentes instrumentos na sua coleta, 

destacando-se, entre estes, os utilizados no nosso trabalho empírico, nomeadamente a ‘análise 

documental’, a ‘entrevista’ e a ‘observação participante’ (Bogdan e Biklen, 1994; Gall, Gall e 

Borg, 2003; Ponte, 2006). 

Certificámo-nos, de seguida, como o paradigma crítico, surgindo como alternativa a 

procedimentos de investigação de natureza quantitativa e qualitativa, se propõe superar o 

reducionismo do paradigma positivista e o conservadorismo do paradigma interpretativo 

(Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992). 

Com o propósito de suplantar uma mera apreensão do objeto de estudo por via de um 

posicionamento epistemológico positivista ou de juízos inferenciais de natureza interpretativa, 

referenciámos a sua base de sustento numa perspetiva promotora de transformações sociais 

procurando respostas para situações e/ou problemas específicos de uma dada realidade, 

recorrendo à participação não somente dos seus elementos, como também do próprio 

investigador, de modo a, em conjunto, deliberarem sobre o curso da ação. 

De uma ‘posição objetiva de comando’ ou ‘subjetiva de intérprete dos resultados da 

pesquisa’, asseverámos como o investigador crítico suplanta a função dos anteriores, tomando 

parte na mesma, conjuntamente com demais constituintes, convertendo-se estes, por via da sua 

participação na construção de uma (nova) realidade, em iguais pesquisadores, não somente 

participando, como também controlando a ‘ação em investigação’, sendo que, ao incorporar-se 

no objeto de estudo, acaba o investigador, ele próprio, visado pela transformação que intenta 

proporcionar. 

De igual modo, recorrendo a práticas reflexivas e promovendo um conhecimento interno 

e personalizado dos elementos do grupo de pesquisa, busca alcançar um saber por processos de 

(re)construção dialética entre «teoria/prática», assumindo-se esta última (prática) como a ‘teoria 

em ação’ (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992), ressalvando-se, das suas características, a 

aceitação comum de uma visão democrática do conhecimento, bem como dos processos 

envolvidos na sua produção. De forte carga ideológica, e embasado num pressuposto de que 
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«Todo o mundo é composto de mudança», com um objetivo claro de transformar este 

(intervindo na realidade diante de si), coloca o paradigma crítico em causa a neutralidade da 

própria investigação, tendo em conta o caráter emancipatório que lhe subjaz e que a orienta 

rumo a uma modificação das relações sociais existentes. Partindo, assim, de contextos e de 

situações reais, tal como identificados pelo grupo, comprometido que está com a ação, a 

investigação sobre esta realizada, não objetiva a generalizabilidade dos resultados alcançados, 

porquanto, tão-somente, lhe interessa transportar experiências, recorrendo à intersubjetividade 

ou ao consenso como critérios fiáveis à sua validade (cf. Quadro 1). 

Sob o ponto de vista epistemológico, e tendo presente as palavras de Almeida e Freire 

(2000) quando defendem ser o próprio paradigma a escolher a problemática da pesquisa, bem 

como a sua formulação por parte do investigador, vimos recair a opção metodológica, adotada 

pela investigação, no (paradigma) interpretativo. 

Da nossa inserção no terreno empírico por motivos profissionais, do conhecimento do 

contexto e dos seus atores, manifestámos a vontade em melhor conhecer o trabalho de 

professores que, tal como nós, desempenhavam as suas funções numa prisão, mormente dos 

sentidos e significados deste para uma (re)construção identitária pessoal e profissional. De que 

modo é que uma «teoria da pessoalidade enforma uma teoria da profissionalidade» (Nóvoa, 

2009) obrigando o trabalho, por si desempenhado, a uma escolha dilemática, tal como 

transformadora dos saberes, e tendo por base o contexto e público-alvo da sua ação, residia o 

enfoque da pesquisa a realizar. 

Consequência da nossa presença no terreno empírico surgiu a atual investigação, sob a 

forma de ‘estudo de caso etnográfico’ (Sarmento, 2011). Com base no paradigma interpretativo 

em que se baseou, sustenta a aceção de que a singularidade da situação resultou, em nossa 

opinião, de um caso digno de ser estudado, quer pela representatividade de vários outros casos, 

quer pela sua distinção com demais (casos). À nossa escolha pesou, por um lado, o exercício 

da profissão docente na escola (no exterior) e pesou, por outro, o seu exercício em contexto 

prisional. 

De igual modo, os saberes que fundamentam as práticas docentes, mormente na prisão, 

foram motivo do nosso interesse, porquanto se preocupou a pesquisa em aferir de dois 

elementos de análise fundamentais a um tal desiderato, e que, tal como embasados em Yin 

(2001), se prenderam com o “como” estes são construídos, de acordo com um posicionamento 

descritivo, e com o “por que” são construídos, seguindo uma perspetiva exploratória, mormente 
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de um ‘estudo de caso único’ (Yin, 2001; Gomes, 2004, citando Marshall e Rossman, 1995; 

Ponte, 2006), tal como o, por nós, realizado. 

Estamos, por isso, convencidos de a segunda secção deste capítulo ter servido um tal 

propósito, nomeadamente de apresentação do local e do trabalho dos professores (por via de 

uma «thick description»), possibilitando ao leitor uma melhor aproximação a ambos 

(antecipando, desde logo, o capítulo seguinte – cap. V), da exploração ‘do que sabem, do que 

pensam e do que fazem’ tais docentes, através do acompanhamento efetuado em reuniões, ao 

longo de todo um ano letivo, proporcionando-nos um posicionamento de observador de uma 

narrativa, da qual também fizemos parte, através da sua mediação. 

No mesmo diapasão, do vasto espectro auscultatório apresentado e discutido, assistimos 

à eleição das entrevistas (individuais) de ‘tipo estandardizado de final-aberto’ (Tuckman, 2000, 

citando Patton, 1990; Gall, Gall e Borg, 2003, igualmente, citando Patton, 2001), também 

designadas de “levantamento formal” por Yin (2001), como recurso privilegiado na recolha de 

dados, permitindo-nos um conhecimento mais aprofundado sobre o objeto empírico, na busca 

de um intento inicialmente traçado para a nossa pesquisa, nomeadamente o de “Consolidar a 

aproximação à história pessoal e profissional dos professores, a fim de melhor compreender as 

suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e dificuldades” 

(“Objetivos Gerais”, in Planificação – anexo 6), tendo em conta que, na sua grande maioria, 

estes nos acompanhavam já desde o nosso início de funções no EP (2007/08). 

Refira-se, por fim, que todo este trabalho teve o seu ‘tiro de partida’ na análise de toda 

uma série de material documental, desde então procedida, a permitir-nos, nomeadamente a 

composição deste capítulo (cap. IV) e seguinte (cap. V), porquanto a informação recolhida se 

revelou de extrema importância à captura da etnografia prisional, principalmente de programas 

de educação que nesta se têm efetivado, com particular incidência para a unidade de análise do 

presente estudo de caso – a Equipa Pedagógica do EP de Bragança –, por via da triangulação 

dos dados obtidos, almejando cumprir com atinentes critérios de validade. 

Foi assim que, na segunda secção deste capítulo (cap. IV), estreámos o nosso périplo 

pela cadeia de Bragança, não sem antes atentarmos na Reforma da Organização Prisional de 

1936, que começou por lançar as bases do que, sensivelmente, década e meia depois (início 

anos 50) se viria a tornar na, então, cadeia comarcã, para uma vintena de anos após (década 70) 

testemunhar a sua promoção a Estabelecimento Prisional Regional e, já no corrente século (e 

década), deixar cair a nomenclatura ‘Regional’ para se tornar no atual Estabelecimento 
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Prisional de Bragança (instituição de nível de segurança médio e grau de complexidade de 

gestão médio, também – Portaria n.º 13/2013, de 11 de janeiro). 

De igual modo relatámos como, com o início do nosso trabalho no EP de Bragança 

(2007/08), que registaria, neste mesmo ano letivo, a introdução dos cursos EFA, nos deparámos 

com dificuldades acrescidas, dada a ausência de conhecimentos específicos nestas áreas – 

modalidade EFA e o contexto prisional. Se para este último, nos valemos da ajuda de colegas 

com alguma experiência de ensino no contexto (não obstante o seu voluntarismo, tal como 

reconhecido pelos próprios, ser já insuficiente para acudir a uma multiplicidade de situações do 

dia a dia), quanto à primeira (modalidade EFA) o desconhecimento dos elementos da Equipa 

Pedagógica, era praticamente total. 

Destarte, como nos adaptarmos (Equipa Pedagógica) à estrutura curricular e à orgânica 

de funcionamento dos cursos EFA; de seguida, como adaptar estes ao universo prisional; mais, 

e no nosso caso, como nos adaptarmos a estas (duas) novas realidades; seriam os principais 

obstáculos a enfrentar e para os quais teríamos de ter respostas (os reclusos-formandos assim o 

esperavam). A estratégia encontrada, tal como então referimos, foi, no seio da Equipa 

Pedagógica, de ir à procura de (in)formação, junto de académicos, investigadores, membros da 

sociedade civil, da administração pública, organizações não-governamentais, elementos da 

DGSP, profissionais de saúde, os próprios reclusos, com relatos das suas experiências de vida, 

entre outros, de modo a, no seu conjunto, nos ajudarem a ultrapassar as carências verificadas. 

Tal como descrito, e de entre outras iniciativas visando a sua consecução, com a 

colaboração do EP, partimos para a organização de um I Ciclo de Conferências (2008), 

dedicado à temática da educação e formação em contexto prisional, com o objetivo de tentar 

compreender como a EFA poderia contribuir, também, para a transformação do indivíduo 

recluído, através da apresentação de propostas de vias a seguir, tendo por base o vetor 

‘Educação e Trabalho’, em ordem a uma mais fácil reintegração na sociedade. 

Continuando, constatámos como, no ano seguinte (2009), um novo desafio se nos 

deparou. Dos problemas de saúde de alguns dos nossos reclusos-formandos, do 

desconhecimento e/ou negligência dos próprios (bem como de outros), sobre a problemática 

das adições e das doenças associadas a comportamentos de risco, com reflexos no trabalho de 

sala de aula, obrigaram-nos a, uma vez mais, procurar (in)formação adequada nesta área. Do 

êxito alcançado, com o I Ciclo de Conferências, avançámos para uma segunda iniciativa, desta 

feita, dedicada à temática da ‘Educação para a Saúde’, tendo por base igual modus operandi 

relativamente à sua organização (tal como para similares eventos que se seguiram). 
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Pela acuidade das propostas válidas dos preletores convidados, decidimo-nos, pela sua 

reunião em livro, que apresentámos no ano seguinte em iniciativa do género. Como seu 

sucedâneo, organizámos, em 2010, um novo ciclo de conferências, o terceiro, sendo que 

relativamente a este, o facto de a maior parte dos reclusos deste EP, em regime aberto, se 

encontrar a trabalhar no exterior durante o dia (seria, este, um motivo de satisfação se, 

porventura, tal não colidisse com a frequência do ensino), viria a contribuir, de forma decisiva, 

para a sua realização, tal como, então, mencionámos. 

Sobre esta matéria, somos a referir que, abordada a questão com a direção do EP, 

verificámos como a solução surgiria sobre a forma de ensino pós-laboral. Todavia, e pese 

embora vencida esta batalha, os problemas económicos, que o país enfrentava, ameaçavam 

afetar o mercado de trabalho, mormente as ofertas destinadas à população reclusa. Colocado 

em risco o processo de reinserção, era urgente não deixar cair a ligação com a comunidade. 

Com um primeiro passo dado pela instituição prisional, através da conciliação da 

‘Educação com o Trabalho’, era necessário que a sociedade procedesse em conformidade, não 

abandonando a população reclusa. Comprovámos, por isso, como este terceiro evento 

obedecendo ao tema: ‘Qualificar para Inserir’, centrou as intervenções dos seus preletores, 

sobretudo da comunidade brigantina (principal empregador da população reclusa deste EP),451 

na importância do aumento das qualificações e no papel capital de instituições sociais (públicas 

e privadas), como agentes promotores do acesso da população reclusa à vida ativa. 

Participámos, por fim, como a atividade frenética dos três últimos anos teve, ainda, 

fôlego para a organização, em 2011, do 7º Encontro Nacional de Professores a Lecionar em 

Estabelecimentos Prisionais. 

Objetivando alargar o espectro de Bragança ao resto do país, assistimos a como uma 

intenção, de conhecer, analisar, discutir e refletir em conjunto sobre o trabalho dos nossos 

colegas em demais EPs, levou a que convidássemos estes a uma reunião alargada, em formato 

(a)creditado. 

Subordinado à temática ‘Formar Qualificando’, das matérias inscritas nos painéis e das 

participações dos conferencistas, vários destes, professores em prisões nacionais, fomos dando 

conta das suas propostas para o atual contexto. Destas, condensando os desafios e as 

dificuldades enfrentadas no dia a dia, testemunhámos como, o trabalho das equipas pedagógicas 

e a construção de saberes, por entre práticas de aprendizagem colaborativa, em modo de 

superação à ausência de uma preparação especializada, foram a nota de destaque. Porquanto 

                                                           
451 Relembramos que no mesmo concelho se situa, também, o EP de Izeda. 
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aos professores, podendo muito, não operam milagres e, por isso, da sua capacidade de 

intervenção, em coadjuvância com a pluralidade de atores institucionais e privados, que a este 

espaço convergem, reside, em larga escala, o sucesso da reinserção – objetivo primacial da EnP 

– tal como, constantemente, referido neste Encontro. 

Por fim, a terceira, e última, secção deste capítulo quarto, que recorrendo a uma dupla 

espiral analéptica procurou, não perder a sua ligação com a (secção) anterior, descrevendo a 

nossa inserção e adaptação ao terreno prisional, por um lado; para continuar uma justificação 

das opções metodológicas iniciadas na primeira secção (entretanto interrompidas), devido à 

necessidade de, por via da apresentação do locus prisional e do trabalho neste desenvolvido 

pela Equipa Pedagógica, justificarmos o nosso papel na investigação contribuindo para a 

credibilidade da mesma, por outro. 

Cientes da responsabilidade acrescida na condução da pesquisa, buscámos, ao longo do 

percurso percorrido, analisar a forma como se posicionavam os professores no EP de Bragança 

no âmbito das dimensões da educação, recorrendo, sobretudo, a procedimentos técnicos 

próprios da pesquisa etnográfica, como no presente caso a ‘análise documental’, as 

‘entrevistas’ de tipo estandardizado de final-aberto e a ‘observação participante’, sob a forma 

de mediação de reuniões da Equipa Pedagógica, como principais instrumentos metodológicos 

assumidos. 

Destarte, e tendo presente que, ao adotarmos como um dos seus recursos a ‘observação 

participante’, nos colocávamos numa situação de alguma vulnerabilidade, uma vez que, 

simultaneamente enquanto membros do objeto de estudo (Equipa Pedagógica), assumíamos um 

papel de ‘participante’, e na condição de condutores de uma investigação, assumíamos um outro 

de ‘observador’, posicionando-nos neste contexto, como, certa vez, um colega no-lo definiu 

«com um pé dentro e outro fora», da habilidade de aproximação/distanciamento de ambos (pés), 

sempre que as circunstâncias, assim, o demandassem, residia o sustentáculo da confiabilidade 

do nosso trabalho (Bogdan e Biklen, 1994; Gall, Gall e Borg, 2003; Gomes, 2004; entre outros). 

Tal como referimos, pelo exercício das nossas funções no EP pertencíamos a uma 

equipa de docentes e, por isso, escondê-lo ou, até mesmo, negá-lo não era opção. Casos houve 

em que descrevemos todo um trabalho realizado em conjunto (cf. segunda parte deste capítulo 

quarto), como casos houve em que nos mantivemos à distância explorando o mesmo, tentando 

apreender a sua holística (cf. capítulo V). 

Da nossa ‘contenda posicional’, procurámos não cair no erro de basear respostas em 

preconceitos e opiniões próprias (Gall, Gall e Borg, 2003), daí que, para além da via 
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documental, tenhamos optado por aliar a uma estratégia de entrevistas individuais – no intuito 

de um conhecimento mais aprofundado sobre os professores, que nos permitisse suplantar o 

advindo das relações informais do dia a dia, que com estes íamos mantendo –, reuniões 

conjuntas ao longo de um ano letivo, sendo certo que o recurso a tais ferramentas de 

investigação nos permitiu obter uma maior quantidade e fiabilidade da informação recolhida, 

de modo a, mais eficazmente, podermos elaborar modelos e proceder a comparações que, 

julgamos, terem contribuído para a sua credibilidade. 

Neste quadro, a distribuição dos participantes no nosso trabalho abarcou os elementos 

da Equipa Pedagógica do EP de Bragança (2012/13), sendo que, e porque desde o ano letivo de 

2007/08 desenvolvíamos a nossa atividade nesta instituição, detínhamos já um conhecimento 

considerável do terreno e dos seus professores (com exceção de um, tal como então 

esclarecemos, que melhor fomos conhecendo ao longo do corrente ano), incluindo na nossa 

análise, descrições e interpretações das situações ocorridas nas suas reuniões, explorando 

relatos de acontecimentos, detalhes de conversação, nomeadamente de diálogos destes 

docentes, utilizando palavras/expressões dos próprios, ou seja, no seu conjunto, o que 

considerámos constituir o percurso necessário para a nossa investigação, não obstante as 

condicionantes que, apesar de intrínsecas a qualquer trabalho académico, nos foram acrescidas, 

tendo em conta o cenário, a que nos dirigíamos. 

Exemplo disso, para além da proteção da identidade dos professores participantes no 

nosso estudo (tal como demos conta no capítulo quinto), vários relatos, a pedido dos próprios, 

acabaram sendo reajustados, enquanto outros foram, mesmo, retirados das transcrições das 

entrevistas e das reuniões da Equipa Pedagógica, aquando do processo de negociação de 

significados, tendo em conta os riscos em que poderiam incorrer pela divulgação de nomes, 

crimes, situações penais, processos pendentes, práticas prisionais, entre as várias referências à 

sua atividade neste contexto. 

Partimos, então, para a redação do quinto capítulo cientes de que, por via do trabalho 

realizado, proporcionaríamos ao leitor informação suficientemente relevante para este poder 

aquilatar da consecução do objetivo que, inicialmente, traçámos através da questão de partida: 

Estaremos confrontados com um saber profissional docente específico construído por estes 

professores em território prisional?. 

Com a presente indagação, que captou a nossa atenção desde que chegámos ao 

estabelecimento prisional, por via do que íamos observando – do trabalho desenvolvido por 

colegas de profissão; da experiência que estes nos iam transmitindo; dos saberes que connosco 
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iam compartilhando; dos momentos de reflexão a que nos convidavam; das suas práticas neste 

contexto; da motivação induzida ao trabalho colaborativo; das aprendizagens proporcionadas; 

– de tal forma foi aguçada a nossa curiosidade, que nos propusemos aprofundar o conhecimento 

adquirido, acrescendo a esta (questão inicial) três temáticas adjacentes, pois foi nosso objetivo 

compreender: (i) as suas conceções sobre (des)conformidades dos contextos da ação educativa 

(contexto escolar e contexto prisional); (ii) competências a deter pelo docente em meio 

carcerário; (iii) tipos de formação (contínua) para o profissional de EnP; procurando, por via da 

empiria consignada neste capítulo, contribuir para a sua captura em jeito de resposta(s) para a 

pergunta-chave levantada. 

Em jeito de breviário da investigação no terreno, refira-se que a sua metodologia 

assentou em três grandes pilares, tal como em igual número de secções foi constituída a sua 

organização (capítulo). Na verdade, e como declarado, com a nossa inserção no EP (2007/08), 

demos, também, início à primeira fase da nossa pesquisa – a análise documental. 

Num exercício descendente, nesta começámos por destacar o Estabelecimento Prisional 

de Bragança, para, paulatinamente, irmos deslocando o seu enfoque para a ‘unidade de análise’ 

(o nosso caso) – a Equipa Pedagógica de professores, que aqui realiza o seu trabalho (à qual 

pertencíamos), tendo, para o efeito, e tal como referido no capítulo anterior, assumido um papel 

de ‘observador participante’ (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1992; Bogdan e Biklen, 1994; Quivy 

e Campenhoudt, 1998; Yin, 2001; Gomes, 2004; Sarmento, 2011), papel esse que mais 

especificámos neste capítulo de ‘complete participant’ (Gall, Gall e Borg, 2003). 

Num segundo grande pilar concentrámos as nossas baterias nas ‘entrevistas 

(individuais) de tipo estandardizado de final-aberto’ a efetuar a estes elementos, no período 

temporal escolhido para a realização do nosso trabalho diretamente dirigido aos docentes – o 

ano letivo de 2012/13. Da nossa entrada no «mundo da prisão» à eleição deste momento fomos 

maturando todo um saber experiencial reunido ao longo de vários anos, permitindo-nos o seu 

amadurecimento, por via de uma revisão da literatura e legislação atinentes, de modo a que, 

quando nos acercássemos do objeto fenomenológico, (melhor) apetrechados estivéssemos para 

a investigação a efetuar. 

Assim, numa reunião realizada logo após o início do ano letivo (1 de outubro de 2012), 

demos conta dos nossos intentos junto dos elementos da Equipa Pedagógica, nomeadamente 

dos objetivos a cumprir, dos seus procedimentos metodológicos, da cronologia a respeitar, 

esclarecendo dúvidas e prontificando-nos a respeitar o anonimato, tal como por estes solicitado. 

No final do mesmo mês (outubro de 2012) estávamos já a realizar a sua auscultação individual, 
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para a qual, previamente, havíamos elaborado a respetiva planificação, que, de igual modo, nos 

serviria de valioso auxiliar numa etapa subsequente de mediação das reuniões destes 

elementos.452 

De facto, tomando em linha de conta o objetivo central da nossa investigação, tal como 

matizado na questão de partida, lançada no início do presente trabalho, bem como nas temáticas 

a esta acopladas, procurando conferir-lhe sustentabilidade e rigor na análise, nomeadamente de 

– “Consolidar a aproximação à história pessoal e profissional dos professores, a fim de melhor 

compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e 

dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional” (cf. anexo 6) 

–, ao seu planeamento foram confiados blocos temáticos, objetivos específicos, roteiro de 

questões e tópicos de análise (do conteúdo), que nos orientaram no atinente processo de 

codificação e de composição categorial dos registos extraídos das suas participações. 

Da análise do conteúdo então efetuada (Vala, 1990; Bardin, 1995; Lima, 2013; Silva e 

Fossá, 2013) procedemos a interpretações inferenciais, das quais demos conta em jeito de 

apresentação sinótica, primeiro sob a forma de quadros temáticos/categoriais, seguindo-se a sua 

apreensão crítica em jeito de comentário, que, uma vez mais, aqui destacamos: 

 

 Bloco Temático I – ‘Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado à participação’ 

– (objetivo cumprido logo na reunião de 1 de outubro de 2012); 

 Bloco Temático II – ‘Identificação pessoal, habilitações e experiência profissional’ (cf. 

Quadro 3); 

 Bloco Temático III – ‘Conceções do professor sobre os contextos de ensino (escola e meio 

prisional)’ (cf. Quadro 4); 

 Bloco Temático IV – ‘Perfil de competências do professor em contexto prisional’ (cf. 

Quadro 5); 

 Bloco Temático V – ‘Necessidades de formação em ordem a um desenvolvimento 

profissional equilibrado’ (cf. Quadro 6); 

 Bloco Temático VI – ‘Reflexão sobre a entrevista’ (cf. Quadro 7). 

 

                                                           
452 Tal como, então, referido, nas reuniões da Equipa Pedagógica, novamente centrámos atenções nos blocos temáticos III, IV e V da 

Planificação (anexo 6), respetivamente nas 4ª, 5ª e (primeira parte da) 6ª reuniões. 
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Num terceiro grande pilar… Bem, surpresas existem e, tal como assistimos, com uma 

(marcante) fomos, desde logo, confrontados no início do ano letivo – o elevado absentismo dos 

formandos e, no limite, a sua desistência da Escola. Mas, já lá iremos. 

Elegendo à categoria de técnica de investigação a ‘observação participante’, por via da 

mediação de reuniões da Equipa Pedagógica neste ano letivo (2012/13), objetivámos confrontar 

as respostas dos docentes proferidas na etapa anterior (por via da auscultação de que foram 

alvo), com as suas intervenções nestes encontros sobre iguais temáticas, como as adjacentes à 

questão de partida, uma vez que tal estratégia permitiria uma mais facilitada troca de opiniões, 

de pontos de vista, de debate, de reflexão, de partilha de saberes experienciais, através de 

momentos de interação, promovidos para o efeito, coletivamente e no espírito de uma 

«comunidade de prática» (Wenger, 2006), como, nesta matéria, consideramos se caracterizar a 

ação conjunta destes professores. 

Todavia, e como bem observámos, obrigados fomos a reformular o planeamento da 

nossa pesquisa de campo, dada a situação de forte absentismo de reclusos-formandos com que 

fomos confrontados, logo de início, nos cursos EFA no EP (sobretudo no curso EFA-B2). Em 

virtude da inscrição desta problemática na nossa pesquisa, pois tudo menos despiciendas eram 

as suas implicações no trabalho dos docentes, conjuntamente com os elementos da Equipa 

Pedagógica, procedemos a um reagendamento de três para seis reuniões a realizar ao longo do 

ano (do, inicialmente, previsto de uma reunião por período, passámos para o seu dobro). 

Com a primeira a realizar-se em inícios de novembro (2012), destinada, que foi, à 

análise das «ausências (in)evitáveis» verificadas (Miguez, 1979) e apresentação de soluções 

para o enfrentamento do problema em causa, desta saiu uma proposta de reunião conjunta, a 

realizar ainda no mesmo mês, entre os serviços de educação e ensino, serviços de vigilância e 

segurança, os professores e, obviamente, os reclusos-formandos, de modo a, em grupo, e através 

do diálogo, se procurar resolver a questão. 

Com a segunda (dezembro de 2012) far-se-ia uma análise ao ponto da situação e uma 

avaliação à estratégia seguida, cujos resultados se revelaram tudo menos o êxito ansiado. Da 

afirmação, por parte dos reclusos em persistir na sua não frequência às aulas (situação penal; 

problemas relacionadas com o encarceramento; dificuldades de relacionamento com alguns 

professores; entre outros motivos apresentados), testemunhámos como os docentes concluíram 

ter resultado esta numa tentativa gorada, porquanto da «posição de força» assumida por estes 

(reclusos) em grupo, a estratégia a seguir, numa próxima vez, teria de passar pela via individual, 

contornando, assim, os «líderes de opinião» e tentando um acordo com os restantes. 
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Do seu epílogo, uma terceira (fevereiro de 2013) seria já dedicada à resolução legal da 

situação, finda a qual, convidámos os professores a uma reflexão final sobre toda esta 

problemática. 

Quanto à quarta reunião (março de 2013), regressámos a uma temática ‘nossa 

conhecida’, tal como inicialmente prevista, consistindo num recolocar de questões já 

respondidas anteriormente pelos docentes de forma individual (estratégia que se repetiria nas 

quinta e, primeira parte da, sexta reuniões), aquando das entrevistas realizadas (outubro de 

2012). Baseados na literatura que revisitámos relativa a conceções dos professores sobre 

contextos de ensino (escola e meio prisional),453 (Paup, 1995; Wright, 2005; Vieira, 2008; 

Nahmad-Williams, 2011; Laffin e Nakayama, 2013), das intervenções dos elementos da Equipa 

Pedagógica, destacámos os seus motivos para lecionar num EP; a explicitação do seu 

significado; e as (dis)semelhanças dos contextos «intra e extramuros» no exercício da sua 

profissão. 

Já para a quinta reunião (abril de 2013), vimos assumirem as práticas docentes lugar de 

destaque.454  Tendo terminado o anterior encontro com uma análise às (des)conformidades de 

contextos no desempenho da profissão, nada melhor do que iniciar o presente com a tónica na 

comparação das suas práticas em ambos, considerando-se, nesta matéria, o caráter de (maior) 

especificidade da docência em meio prisional sobre o escolar. 

Num esforço de caracterização de elementos distintivos das práticas dos professores nas 

prisões, revelado por via de um ‘saber-fazer’ (conhecimento na ação), não facilmente 

explicitável pelos seus portadores, complementado por procedimentos reflexivos na e sobre a 

ação (Schön, 1983, 1995), sinalizaram os nossos docentes indicadores e fatores que concorriam 

para o (in)sucesso das suas aulas, revelando-nos o posicionamento que assumiam perante 

situações de imprevisibilidade e práticas de avaliação do seu desempenho, elencando, ainda, 

desafios a superar em torno da EnP. 

Por fim, a sexta, e última reunião (junho de 2013), que dividimos em dois momentos, 

assistimos a um primeiro dedicado à problemática da formação dirigida à EnP e aos seus 

profissionais, desde as necessidades específicas do contexto, passando pela prometida e 

(auto)promovida formação, à (mais) necessária a receber pelos professores no terreno.455 Das 

críticas e sugestões dos docentes registadas nesta matéria, transitámos para um segundo 

momento, com o qual concluímos a nossa pesquisa empírica. 

                                                           
453 De acordo com Bloco Temático III (cf. Planificação, anexo 6). 
454 De acordo com Bloco Temático IV (idem). 
455 De acordo com Bloco Temático V (idem). 
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Através de uma reflexão final efetuada à sua participação nesta investigação, vimos 

estes concluírem ter a mesma resultado em um conhecimento pessoal e profissional mais 

aprofundado das suas capacidades, por via de um posicionamento colaborativo assente no 

debate de ideias, na reflexão conjunta, na troca de saberes e de experiências, na entreajuda – 

atributos obrigatórios para o sucesso do seu trabalho, dado os condicionalismos, de vária 

ordem, com que lidam no dia a dia (público-alvo com baixo nível de qualificações, por norma, 

desmotivado e com autoestima reduzida; normas de segurança apertadas; parcos recursos 

educativos; cuidada atenção na abordagem a determinadas temáticas; etc.). De facto, não sendo 

o trabalho individual do professor opção sequer na prisão, da ‘dependência forçada’ do coletivo 

muito devem a pessoa e o profissional a esta «comunidade de prática» (Lave, 1991; Wenger, 

2006), aqui representada sob a forma de Equipa Pedagógica (Roldão e Ferro, 2015). 

Caminhando a passos largos para o final do presente trabalho, estamos seguros de poder 

afirmar que a presente pesquisa se procurou mover conscientemente no sentido de um ecletismo 

heurístico, explorando as diferentes técnicas de investigação e tentando utilizar estas, 

simultaneamente, de forma científica e crítica. Assim, e tendo em conta o quadro analítico 

apresentado, foi nosso propósito reunir elementos suficientemente válidos que nos conduzissem 

a uma melhor compreensão do trabalho dos professores em contexto prisional, embasados numa 

recolha e análise documental prévia e constante que, fundamentadamente, nos permitisse ir 

acercando da matéria de facto, de modo a nos orientar por entre os sentidos e significados 

atribuídos pelos docentes às suas práticas, quer por via da sua auscultação individual, quer pelo 

acompanhamento a uma reflexão coletiva, seguidamente, efetuada. 

Na verdade, um dos motivos que induziu a nos prendermos a uma pesquisa do género, 

e fazendo jus à evidência crítica apontada por Nóvoa (2009), da panóplia de estudos realizados 

por especialistas credenciados de organismos internacionais, técnicos com créditos firmados, 

académicos e investigadores, para além de toda a parafernália de recursos educativos 

concebidos pela «indústria do ensino», faltava serem os professores a falar deles próprios e do 

seu trabalho. 

Pois bem, não desconsiderando o mérito de algumas produções na área da educação e 

formação em meio carcerário, mormente com especial enfoque para a população reclusa, a 

escolha pela vertente docente nesta matéria, prendeu-se, efetivamente, com a pouca atenção 

dispensada pela investigação em Portugal, atrevemo-nos mesmo à inexistência de um estudo 

exclusivo sobre os professores, mormente, sobre o seu trabalho em contexto prisional. 
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Com efeito, e aqui rebuscando as palavras de Lefebvre (1979), citado por Gonçalves 

(2000), de que, «para se compreender a prisão é preciso estar na prisão» (obviamente não 

incentivando os leitores a levarem tal juízo à letra), o facto é que, e por isso a sua relevância, 

este é um estudo efetuado sobre docentes, que, tal como o investigador, desenvolvem a sua 

atividade em meio prisional, procurando descrever, explorando as suas idiossincrasias, o espaço 

onde atuam, a sua cultura docente/prisional, os saberes experienciais neste adquiridos, no 

quadro de uma apreensão mais consolidada sobre os significados e sentidos do seu trabalho e 

respetivas influências pessoais e profissionais. 

Assim, e regressando ao móbil que nos lançou numa tal empresa, pela sua indagação 

inicial deixámo-nos conduzir por entre os sustentáculos a esta adjacentes, objetivando 

compreender as conceções dos nossos professores relativamente às ‘(dis)semelhanças de 

contextos da ação educativa (contexto escolar e contexto prisional)’, (i); ao ‘perfil de 

competências a deter pelo professor em meio carcerário’ (ii); bem como à problemática da 

‘formação contínua destinada ao profissional de EnP’ (iii). Atentemos, por isso, nas principais 

constatações que destas resultaram: 

 

(i) 

Tendo em conta que os participantes no nosso estudo lecionam ou lecionaram já em 

ambos contextos (pois somente pela sua comparação poderiam aquilatar da especificidade do 

prisional), trouxemos à colação o contexto escolar para aferirmos de como, através das suas 

palavras nos davam conta de uma imagem socialmente preconcebida da EnP e do seu trabalho 

em prisões com um estereótipo populacional, reclamando, para o efeito, a necessidade de 

reconhecimento e de valorização profissional, no seio, primeiramente, da própria classe 

docente, combatendo um posicionamento, de certa forma, discriminatório relativamente a si 

(como constatámos, a maior parte destes professores começou por lecionar na prisão, não por 

livre vontade, mas por imposição de horário, demonstrando, regra geral, receio inicial pelo 

desconhecido, receio esse que, paulatinamente, foi sendo esbatido), para, somente após a sua 

consecução, poderem aquiescer a uma afirmação no plano social. 

Servindo como exemplo as suas práticas reflexivas fomentadoras do debate e de um 

trabalho colaborativo conjunto, que realizam no seio de uma «comunidade de prática», a ‘falta 

de quase tudo’, como várias vezes referimos ao longo deste trabalho, não surgiu aqui 

percecionada como impeditiva a uma produção de saberes próprios, veiculados pelo uso de uma 

linguagem codificada, tal como predominantemente explícita, pelo contrário, emergiu como 
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suficientemente otimizadora de uma evolução pessoal e profissional, para além de 

potencialmente capaz de promover a legitimação de um corpus docente portador de saberes 

específicos, por via do exercício de uma atividade num contexto e com um público-alvo, de 

igual modo, específicos também. 

Contribuindo para um tal desiderato, fatores como idade, bom comportamento e 

demonstração de maior respeito dos reclusos pelo professor, relativamente ao que sucede em 

escolas do exterior, estes assumiram-se como suficientemente elucidativos, não somente de 

aceitação do docente no território prisional, como também da perceção da importância da EnP 

para a sua reinserção futura, como vimos, seu objetivo primacial. 

 

(ii) 

Relativamente ao ‘perfil de competências a deter pelo professor em meio carcerário’, 

assistimos a como os participantes no presente estudo connosco partilharam uma visão sobre o 

ensino, nomeadamente do efetivado em locus prisional, as suas perceções sobre os seus desafios 

e potencialidades, as suas práticas e processos de reflexividade sobre as mesmas, as 

aprendizagens concretizadas e os saberes (re)formulados tal como construídos em ação, 

competindo, contudo, alguns cuidados na sua efetivação. 

Destes se ressaltam a abordagem de certos temas nas aulas ou a sua ligação a 

determinados adquiridos experienciais, poderem causar situações constrangedoras, dado o 

estado de reclusão e/ou atividades criminosas com estes relacionados e, no limite, conduzir ao 

abandono dos programas de formação. Uma correta seleção e especial cuidado na sua 

lecionação serão um aspeto fundamental a levar em linha de conta pelos docentes. De igual 

modo, a apresentação das atividades integradoras dos ‘Temas de Vida’ pelos reclusos deverá 

ser feita com algumas cautelas, pois a exposição de que são alvo poderá causar-lhes alguns 

dissabores, sabendo de antemão que, numa prisão, falhar não é opção. 

Neste seguimento, e considerando a cadeia um espaço de sobrevivência, são os 

professores aconselhados a algum cuidado no recurso a práticas colaborativas de aprendizagem, 

nomeadamente entre reclusos na sala de aula, devendo estas, sempre que as circunstâncias o 

ditarem, ser substituídas por abordagens individualizadas professor-formando. Já os docentes, 

em contraponto, à falta de formação adequada e face aos desafios a enfrentar, são obrigados a 

auxiliarem-se mutuamente, num trabalho de cooperação idealizado, discutido e planeado em 

conjunto, não servindo o ‘individual docente’ como modelo ao profissional de EnP, 
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constituindo muito do que se fundamentam os seus saberes em práticas de reflexão, num 

coletivo de partilha de adquiridos experienciais e de aprendizagens por estes proporcionadas. 

Impeditivos de maiores progressos, no quadro da segurança nas prisões, surgem sob a 

forma de obstáculos ao trabalho docente neste meio, condicionando-o fortemente, desde logo a 

internet como um dos seus principais exemplos; a crónica dificuldade de recursos ao seu dispor; 

a concorrência do trabalho, pelo aliciante remuneratório a desviar muitos dos formandos; 

situações penais dos próprios reclusos, aliadas a uma, já de si, reduzida autoestima e motivação 

para a formação; parcas qualificações escolares/profissionais patenteadas por esta população 

(reflexo de uma proveniência, na sua grande maioria, de estratos socioeconómicos baixos e de 

fenómenos de exclusão social); problemas (pessoais, familiares, com demais reclusos, guardas, 

técnicos de reeducação, direção do EP); entre outros. 

Por conseguinte, e tendo em conta o público-alvo a que se destinam, considera-se nem 

sempre ser aconselhável o recurso ao património experiencial dos reclusos-formandos como 

sustentáculo de programas EFA, porquanto uma vida ativa passada na marginalidade – facto 

que muitos destes querem omitir ou esquecer mesmo, não sendo, por isso, de todo 

recomendável, trazer tais reminiscências para a sala de aula –, se apresenta de aplicabilidade 

prática altamente questionável pelos próprios, a menos que tais programas no terreno assumam 

a rutura com o passado, sob a forma de um recomeçar de novo, tal como, efetivamente, sucede 

hoje em dia com muitos destes nas cadeias. 

Assim sendo, e com base na especificidade deste público, vimos as suas críticas 

estenderem-se aos planos curriculares dos cursos EFA, nomeadamente ao facto de estes 

assentarem numa diminuta carga horária, de acordo com as matérias a lecionar, exigindo do 

docente uma abordagem (anti)pedagogicamente célere dos conteúdos (dado o elevado número 

de competências a reunir nas diversas áreas de competências-chave), num tão curto espaço de 

tempo. 

Não olvidando que, no seu âmago, as prisões existem para cumprimento de sanções 

penais, desenvolve-se a atividade docente fundamentalmente segundo as orientações 

curriculares e com os meios disponíveis, não devendo a discutibilidade prática dos primeiros 

ou a carência dos segundos servir de pretexto a um seu menos exemplar exercício. Por 

conseguinte, e no seu conjunto, a necessidade de assunção de vários e diferentes papéis pelo 

professor – nestes sobressaindo o de mensageiro das novidades da rua, por um lado, bem como, 

de ouvinte e de conselheiro à resolução de situações e/ou problemas dos reclusos (muitas das 

vezes abandonados à sua sorte e sem mais com quem conversar ou, simplesmente, escutar uma 
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palavra de ânimo), pese embora, não deixando de salientar um «raio de ação» reduzido, visto 

que, e tal como demais atores prisionais, se encontra sob obrigação de cumprimento de normas 

de segurança e de regulamentos dos EPs, por outro, – exige ponderação cuidada, porquanto 

tentativas de manipulação, que poderá ser alvo por parte dos reclusos, aconselham a imposição 

de limites à «filantropia docente». 

 

(iii) 

Quanto à problemática da ‘formação contínua destinada ao profissional de EnP’, num 

continuum de sustentação da questão de partida, e de acordo com a investigação conduzida, 

somos a elencar várias áreas, que, em nossa opinião, merecerão atenção cuidada, destas se 

destacando, tal como enunciadas pelos docentes, a formação em ‘Psicologia Criminal’. 

Visando capacitar o professor de ferramentas que lhe proporcionem encetar uma mais 

adequada aproximação ao indivíduo recluído, de forma a melhor compreender os contextos, os 

motivos e os mecanismos que conduziram este ao desvio e à transgressão, e tendo como pano 

de fundo contribuir para a sua reabilitação, precedendo um regresso à sociedade, deverá a 

formação nesta área permitir que estes profissionais sejam capazes de sinalizar perturbações 

comportamentais (agressividade, isolamento) e perturbações psicológicas (depressão, 

sentimento de culpa, crise de identidade), como também de gerir, de forma autónoma, 

(possíveis) situações de conflito na sala de aula, desenvolvendo competências que facilitem as 

interações com e entre os reclusos, para além de, no que ao seu ofício importa, uma escolha 

mais acertada de estratégias/metodologias de abordagem de conteúdos e/ou temáticas no 

processo de ensino e aprendizagem. 

De igual modo, a baixa autoestima dos reclusos e o sentimento de abandono a que, regra 

geral, se sentem votados numa prisão, impele a que os docentes apostem na ‘Motivação’ na sala 

de aula como uma das mais convincentes armas numa estratégia de abordagem terapêutica pela 

educação. De facto, formação nesta área é requerida num plano de incentivo ao aumento de 

competências de vida do indivíduo recluído, reconfigurando-lhe o horizonte de expectativas e 

apetrechando-o de ferramentas-base para uma mais profícua reinserção extramuros. A título de 

exemplo, situações de absentismo e de abandono da escola na prisão, como as que estes 

docentes foram confrontados no decurso da presente investigação, poderão ser mais 

competentemente enfrentadas por via de formação na área da motivação (tal como reconhecido 

pelos próprios). Porém, sendo cada vez mais relevante num processo de mudança, não deverá 

esta ser entendida como um procedimento a ‘uma só voz’ pelo professor. 
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Obviamente, e como parte ativa, nomeadamente no processo de tomada de decisões, 

será importante que o recluso assuma, igualmente, uma vontade de ‘mudar de vida’, conduzindo 

uma relação mais próxima com o professor a uma maior confiança e motivação para programas 

de formação, permitindo-lhe, através destes, mais facilmente explanar as suas potencialidades. 

Por conseguinte, iniciar um tal processo por combater a reduzida autoestima, que o recluso tem 

de si próprio e das suas capacidades, poderá ser uma via para o sucesso de um qualquer projeto 

neste âmbito nas cadeias. 

Na verdade, eliminar uma imagem negativa que carrega consigo, para, paulatinamente, 

ir construindo um plano de mudança, trabalhando o docente em conjunto com os técnicos de 

reeducação do EP, poderá residir a chave do sucesso do processo de ‘Reinserção Social’ que, 

indubitavelmente, se inicia em contexto prisional, servindo a EnP como veículo primordial à 

sua consecução. 

Por fim, sobretudo, acreditar no trabalho desenvolvido ou a desenvolver, pese embora 

não ao ponto de elevar demasiado as expectativas do recluso, de modo a que as dificuldades 

que, porventura, surjam no seu decurso não o destabilizem, colocando este em causa, deverá 

ser um dos caminhos a seguir, também. Acima de tudo, fazer passar a mensagem de que, não 

obstante uma realidade no exterior (ainda) pintada a «cinzento», no que tange a sua reinserção, 

não deverá esta, nunca, superiorizar-se a uma vontade de vencer. 

Por outro lado, formação em áreas como o Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade, bem como o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais 

deverá ser proporcionada, de modo a se acautelarem possíveis falhas cometidas pelos 

professores nas prisões, porquanto de um conhecimento mais aprofundado das regras do 

sistema, melhor se poderá prevenir a sua ocorrência. 

Tal como referido pelos docentes participantes no nosso estudo, na década de 90 (séc. 

XX) a, então, Direção-Geral dos Serviços Prisionais proporcionava a estes formação em 

temáticas que considerava necessárias ao seu trabalho nas prisões, nomeadamente alterações, 

em termos de legislação sobre matéria prisional ou, então, sobre metodologias/abordagens 

direcionadas ao seu trabalho com os reclusos em atividades de ensino e formação (cf. 6ª 

Reunião da Equipa Pedagógica – anexo 18, intervenções n.os 2.0.1. a 2.0.4.). O que nos leva a 

uma outra questão. 

Prende-se esta com o facto de, no Despacho Conjunto dos Ministérios da Justiça e da 

Educação n.º 451/99, de 1 de junho (do qual já fizemos referência ao longo deste trabalho), a 

temática da formação contínua dos docentes nas prisões ter ficado consignada ao Ministério da 
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Educação (cf. ponto n.º 9). Erro crasso, em nossa opinião. Algo, que, aquando da negociação 

deste diploma, o ME nunca deveria ter assumido, pois o conhecimento e experiência da 

DG(R)SP nesta matéria é por demais significativo, para poder ficar de fora neste processo. 

Esperemos que, num próximo documento, tal não se volte a verificar, caso contrário os 

professores nas prisões – por mais que defendam um modelo de trabalho entre pares, 

colaborativo, conjunto, assente em procedimentos de reflexão e de debate, tal como embasado 

numa verdadeira «comunidade de prática», deste retirando ensinamentos e saberes 

experienciais, de valor incalculável ao desempenho da sua atividade, para além de um 

aconselhamento, orientação e acompanhamento presente dos «mais velhos», substituindo-se ao 

Estado nesta matéria –, à míngua de formação nesta área, estarão mais do que condenados a 

continuar uma cruzada solitária, clamando por um tal precioso auxílio ao seu trabalho. 

E tanto assim nos parece que o simples facto de o ME não ter mais tomado a iniciativa 

de proporcionar formação aos profissionais de EnP, se prende, não com uma vontade deliberada 

de deixar esta ao encargo dos próprios nos EPs, mas porque, efetivamente, a área dos serviços 

prisionais, por razões óbvias, não se inscreve no domínio da sua intervenção formativa, como 

também não nos parece que faça parte das suas preocupações imediatas no campo da educação 

em Portugal – 451 professores distribuídos por 44 EPs, de um total de 49 [números apresentados 

por Branco (2013) no VIII Encontro Nacional de Professores que lecionam em 

Estabelecimentos Prisionais, realizado em Leça da Palmeira, 8-10 de junho, de 2013], estamos 

em crer, não ocuparão, per si, espaço suficientemente significativo nas prioridades deste 

organismo. 

Julgamos, por isso, ser urgente uma renegociação do presente diploma, não somente 

pela questão da formação a prestar aos docentes no terreno, mas também porque parte do seu 

articulado se apresenta já claramente desajustado à realidade atual (cf. capítulo II) e, por isso, 

a necessidade de se discutir, de novo, a aplicação de um modelo do género do praticado nos 

anos 90 (séc. XX), nomeadamente de programas de formação organizados em conjunto pela 

DGSP / ME (tal como no período de vigência dos despachos conjuntos n.º 303/MJ/ME/92, de 

11/11 e n.º 48/MJ/ME/97, de 3/6). 

Posto isto, assumimos ser de todo aconselhável, um regresso ao passado (com as devidas 

alterações ao tempo presente) e a um retomar de tais programas de formação no terreno, a cargo 

das duas entidades com competências nesta matéria no nosso país – DGRSP e ME –, caso 

contrário ficará esta dependente da boa vontade e da dedicação apaixonada e altruística dos 

professores nos EPs, tenham estes tempo para o desempenho das suas funções e ainda para o 
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aventureirismo de se arrojarem em iniciativas do género, as quais, diga-se, por experiência 

própria, tendo em conta, sobretudo, os custos financeiros envolvidos (como por exemplo, 7º 

ENPLEP – cf. anexo 5), não se afigura de fácil concretização. 

 

Prestes a nos acercarmos do cerne da questão de partida, uma vez mais embasados em 

Nóvoa (2009), somos a destacar um quadro de «transformação deliberativa» dos saberes 

docentes, pressupondo um juízo decisório a dilemas pessoais, sociais e culturais, num confronto 

pessoal e profissional reflexo de uma inserção e adaptação ao território prisional, para o qual, 

rodeado de dificuldades, que prefere transformar em desafios a ultrapassar, tem consciência 

que, do sucesso do seu enquadramento, dependerá, em igual proporção, o êxito do seu trabalho. 

Destarte, e no que tange a atividade docente na prisão, levaremos em linha de conta 

algumas ideias-chave patentes nas intervenções dos professores participantes no nosso estudo, 

de modo a melhor nos aproximarmos da resposta a prestar à nossa interrogação inicial. Com 

efeito, e sabendo de antemão que vários destes profissionais (bem como de outros em demais 

EPs), lecionam em ambos os contextos (prisional e escolar), estamos em crer que as 

aprendizagens concretizadas e o capital de saberes experienciais recolhido a nível pessoal e 

profissional, na escola da prisão, influenciará as suas práticas na escola no exterior. 

Por outro lado, e dado os desafios do contexto carcerário, a necessidade de 

“desenrascanço” (PROF. D, 6ª Reunião da Equipa Pedagógica – anexo 18, intervenção n.º 

4.0.2.) ou, recorrendo ao seu correspondente científico, “artistry” (Schön, 1983), a vir, 

necessariamente, ao de cima obriga o «prático reflexivo» a criar um conhecimento em ação, 

fruto de uma análise criteriosa encetada às suas práticas, tendo em vista o contínuo 

aprimoramento das mesmas. 

Assim, apelando a uma ‘capacidade de resiliência’ fora do normal, num lugar de 

desânimo, a que ao profissional de EnP não é permitido, sequer, sofrer as «dores do cárcere» 

(Sykes, 1958, citado por Penna, 2011), porquanto o seu trabalho numa instituição prisional a 

tal obriga, realisticamente deverá ter presente que, “a primeira barreira a ultrapassar é a parte 

pessoal. Depois de superada, o profissional adapta-se. Tem de ser. Ali temos de ser fortes. 

Principalmente a nível mental. Por mais que nos custe, e algumas situações custam-nos 

mesmo.” (PROF. B, 6ª Reunião da Equipa Pedagógica – anexo 18, intervenção n.º 4.0.4.). 

Todavia, e considerando as agruras presenciadas na cadeia, o trabalho dos professores 

neste contexto não poderá ficar atido a um sentimento de ‘puro profissionalismo’, sobretudo 

estrito ao mero cumprimento do «ato de ensinar», descurando no processo a restante holística 
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prisional (situação penal dos formandos; dificuldades relacionadas com o encarceramento e 

respetivo tratamento prisional; problemas com guardas, técnicos, direção, demais reclusos; 

transferência de ala ou, até mesmo, de estabelecimento prisional; saídas precárias ou liberdade 

condicional indeferidas; problemas do foro familiar; situações clínicas; etc.), porquanto, quer 

se queira quer não, tal impregnará de sentido e de conteúdo a sua praxis. Neste seguimento, 

«colaborar» mais do que preciso (Roldão, 2007b) é urgente, pois da singularidade dos saberes 

que cada um aporta ao grupo, brota e se desenvolve um saber coletivo capaz de resistir e, 

possivelmente, de fazer escola num quadro idiossincrático como o prisional. 

Por conseguinte, de um agregado gnosiológico assenta o (bom) desempenho dos 

docentes nas prisões, sendo o seu inverso também possível, caso prevaleça o individual sobre 

o coletivo, pese embora, com poucas possibilidades de triunfar, tomando como certas as 

palavras dos nossos professores. Destarte, no brainstorming prisional (docente), ao campo 

semântico «colaborar» vemos, com naturalidade, associado o termo «sobreviver», sendo que, e 

não obstante se assumirem como espaços em que impera, sobretudo, a “partilha de estratégias 

na sala de aula, de metodologias de ensino, de aprendizagens conjuntas ou, até, para nos pormos 

ao corrente das últimas novidades do EP ou da Direção-Geral, que podem ter influência prás 

nossas aulas.” (PROF. C, 6ª Reunião da Equipa Pedagógica – anexo 18, intervenção n.º 4.0.3), 

sem dúvida de enorme importância, não se julgue ser a reflexão e a colaboração entre 

professores, a panaceia para o enfrentamento de toda uma multiplicidade de situações advindas 

do território prisional. 

O trabalho prévio, realizado individualmente, de investigação de materiais didáticos 

(pesquisa pelas fontes), da sua seriação (adaptação aos ‘Temas de Vida’, bem como ao nível de 

conhecimentos dos reclusos-formandos), do cuidado da seleção de determinadas temáticas 

(levando em linha de conta a sua condição de encarceramento e/ou o histórico criminal com 

estas relacionados), da sua adaptação ao contexto e público-alvo (no cumprimento de questões 

de segurança do EP), da preparação das aulas (como motivar ao seu envolvimento), da 

abordagem dos conteúdos (aproveitando os saberes experienciais dos formandos, 

transformando-os em conteúdos-suporte de ensino), bem como de uma reflexão sobre o 

processo, para além da envolvência do espaço prisional, constituem-se como elementos 

suficientemente desafiadores, capazes de, por si só, pôr à prova a mais elevada competência 

criativa do profissional de EnP, configurando, no seu todo, um conjunto de características 

distintivas da especificidade do trabalho docente em ambiente carcerário. 
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Por fim, chegados ao seu epílogo, tal como começámos, assim concluiremos. Do 

rapport da atividade docente no universo prisional, que procurámos criar neste estudo, 

embasado na questão de partida que lhe deu asas e o fez emancipar rumo à liberdade científica, 

não imaginando como será a sua receção junto do juiz da narrativa (o nosso leitor), conduzidos 

fomos por entre a sua curiosidade latente, perscrutando o trabalho realizado por uma Equipa 

Pedagógica de professores num estabelecimento prisional – ‘unidade de análise’ no presente 

‘estudo de caso’ –, na forma de uma singela, porém intrincada, indagação: Estaremos 

confrontados com um saber profissional docente específico construído por estes professores 

em território prisional? 

À sua resposta, e no limiar da subjetividade, merece uma referência final o paradigma 

de investigação em que nos sustentámos. Por via da sua natureza interpretativa, para além do 

papel desempenhado na mesma, julgamos ser o caso que ora deslindamos (não objetivando 

servir de «letra de lei» à etnografia carcerária), pese embora limitador na sua 

generalizabilidade, suficientemente elucidativo de poder reivindicar para si uma característica 

única dos saberes dos seus protagonistas, tendo em conta a singularidade do contexto em que 

se movimentam e o público-alvo a que se dirigem, apresentando-se este trabalho como um 

feedback nesse sentido, nomeadamente pela preocupação em compor um quadro 

suficientemente esclarecedor, sobre a atividade docente em meio carcerário, almejando a sua 

(máxima) apreensão. 

Desta forma, de acordo com a bibliografia consultada, os estudos realizados e a 

experiência profissional no terreno, foi nossa intenção, com o seu produto final, podermos 

contribuir para um conhecimento mais atualizado sobre o ensino, nomeadamente num ambiente 

único ao seu desenvolvimento e nas várias dimensões da Educação em que este se 

consubstancia, tal como amplamente referidas ao longo do mesmo, para melhor se compreender 

o papel dos seus atores neste território. 

Julgando serem importantes todos os contributos que, sobre esta matéria, o atual estudo 

possa avançar, simultaneamente fazendo votos para que os seus subsídios permitam uma análise 

mais aturada aos docentes e ao trabalho por si desempenhado, tal como o definimos, no local 

do crime ou, para não ferir quaisquer suscetibilidades, nas ‘profundezas do cárcere’, 

abandonados por todos, num lugar de desalento, dizem os professores presente. 

Na verdade, contribuindo, por via da reinstrução destes indivíduos, para a sua reinserção 

na sociedade, indiferentes a sentimentos de indiferença pelo seu trabalho, tal como provenientes 

dos mais diversos quadrantes da sociedade – não só, mas também, por parte de colegas de 
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profissão, que, não entendendo o porquê de se ensinarem reclusos, sem qualquer pejo, afirmam 

que, se o objetivo é conferir-lhes maiores competências, estes se aperfeiçoarão na arte do 

crime,456 resultando de tais iniciativas um desperdício de recursos do Estado (argumento que, 

contando já com mais de dois séculos de existência, nos leva a acreditar ter, ainda, a EnP um 

longo caminho a percorrer rumo a uma legitimação devida no seio da própria classe e na 

sociedade) –, cumprem com a sua «missão». 

Por conseguinte, e tomando como certo que os reclusos, da parte destes profissionais, 

«vade in pace» não serão as últimas palavras que ouvirão, preparando-nos para a sua redenção 

final, pois longa vai já a atual penitência, reportaremos como nossa a afirmação de um dos 

participantes na investigação, considerando constituir-se como tradução fiel da especificidade 

do trabalho dos professores na prisão. Numa aceção singela, contudo repleta de sentido e de 

significado, sobressai a sua expressão última: “Num prisional, seja ele onde for, não dá pra 

fingir. É a «prova dos nove» da nossa profissão. Absolutamente!” (PROF. E, 6ª Reunião da 

Equipa Pedagógica –anexo 18, intervenção n.º 4.0.5). 

Assim, possa um tal pronunciamento permitir ao docente em contexto prisional o 

reconhecimento de um papel menos marginal no sistema de ensino (e não somente em Portugal, 

como vimos), sobretudo, da sua importância como construtor de um saber profissional autêntico 

e específico, no seio da profissão e dos profissionais da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
456 Cf. PROF. E, 6ª Reunião da Equipa Pedagógica (anexo 18, intervenção n.º 4.0.5.). 
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Anexo 6 
 

 

 

PLANIFICAÇÃO DA ENTREVISTA INICIAL AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

DE BRAGANÇA NO ANO LETIVO DE 2012/13 (OUTUBRO DE 2012) 

 

TEMA Construção de um saber profissional docente em contexto prisional 

OBJETIVOS GERAIS 

Consolidar a aproximação à história pessoal e profissional dos professores, a fim de melhor compreender as suas 

conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e dificuldades e como pensam a formação 
contínua direcionada ao meio prisional 

ESTRATÉGIA 

Entrevista estandardizada de final-aberto. Os blocos temáticos encontram-se ordenados de acordo com os 

objetivos gerais traçados. As temáticas inventariadas, os objetivos específicos propostos e as respetivas questões 
servem de referência ao entrevistador para levar o entrevistado a explicitar e a clarificar os seus pontos de vista 

DATA Outubro 2012 

DURAÇÃO 20min (aprox.) 

 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  QUESTÕES  TÓPICOS  

I 

 

Legitimação da 

entrevista e 
motivação do 

entrevistado à 

participação 

- Legitimar a entrevista, 

informando os entrevistados 
acerca da natureza e objetivos 

do trabalho 
- Garantir a confidencialidade 

da identidade e dos dados 

- Valorizar o contributo dos 
entrevistados motivando-os a 

colaborar 

- Agradecer a sua participação 

- Autoriza a gravação desta entrevista? 

- Deseja saber mais acerca deste trabalho? 
- Tem alguma pergunta a fazer? 

- Informar os 

entrevistados acerca das 

finalidades da 
investigação 

- Garantir 
confidencialidade e 

anonimato das 

informações prestadas.  
- A participação dos 

entrevistados como 

peça fundamental na 
realização deste estudo 

II 

 

Identificação 

pessoal, 
habilitações e 

experiência 

profissional 

- Identificar-se a nível pessoal e 

formação académica 

 
- Referir-se à sua experiência 

profissional (em EnP e EA) 

- Que idade tem? Habilitações académicas (área de 

formação, grau obtido)? Grupo de recrutamento? Tempo 

de serviço? Categoria profissional? Posição em carreira? 
- Que experiência detém no ensino em contexto prisional? 

Que balanço faz dela? 

- Tem algum outro tipo de experiência na área da 
educação/formação de adultos? (se a resposta for 

afirmativa) Pode descrevê-la s.f.f.? 

- Enquadramento do 
entrevistado num 

determinado contexto: 

individual/profissional 

III 

 

Conceções do 
professor sobre 

os contextos de 

ensino (escola e 
meio prisional) 

- Conhecer as conceções que os 
entrevistados possuem sobre o 

ensino em contexto prisional 

 
- Analisar a importância que os 

entrevistados atribuem às 

semelhanças/diferenças entre os 
contextos de ensino regular e 

prisional 

- Como foi que surgiu a oportunidade de lecionar numa 

prisão? 

- Quando tem de explicar a alguém (por ex: médico) o que 

significa lecionar num estabelecimento prisional, como 

costuma fazer?  
- Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar 

na escola (ensino regular) e numa prisão? (se a resposta for 

afirmativa) Quais? 

Ensino na Escola vs 
Ensino na Prisão 

 

- Relatos de 
experiências 

- Explicitação de 

conceitos 
- Práticas educativas: 

semelhanças/diferenças 

IV 

 

Perfil de 

competências do 

professor em 
contexto 

prisional 

- Compreender competências 

profissionais específicas do 
professor que desenvolve a sua 

atividade numa prisão 

- Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma 
diferente das aulas da escola? 

- Quando é que sente que uma aula correu bem? 

- O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? E o 

que ainda não está bem? 

- Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o 

que costuma fazer? 

- Costuma avaliar as suas aulas? (se a resposta for 
afirmativa) Como é que o faz? (se a resposta for negativa) 

Porquê não? 

- Quais têm sido as maiores dificuldades que tem 

encontrado no exercício desta sua atividade? Como tem 

procurado ultrapassá-las? 

- Planeamento do 

trabalho do professor 

 
- Procedimentos de 

reflexão nas suas 

práticas 
 

- Práticas de 

autoavaliação  

V 

Necessidades de 

formação em 
ordem a um 

desenvolvimento 

profissional 
equilibrado 

- Conhecer as necessidades de 

formação dos profissionais que 
lecionam em contexto prisional 

 

- Apreender a importância que 
os entrevistados atribuem à 

formação para o seu 

desenvolvimento profissional 

- Que formação específica pensa que deve ser 
proporcionada aos professores que lecionam em contexto 

prisional? 

- Recebeu já alguma formação nesta área? 
- No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a 

curto prazo? 

- Identificação das 

necessidades de 
formação  

- Importância da 

formação contínua no 
quadro de um 

desenvolvimento 

profissional docente  

VI 

 

Reflexão sobre a 
entrevista 

- Aferir do impacto desta 

entrevista no entrevistado 

- Em que medida esta entrevista lhe agradou? 
- Gostou de falar da sua experiência?  

- Há alguma coisa que deseje acrescentar?  

- Tem alguma sugestão a fazer? 

- Reflexão sobre a 
entrevista e sobre o 

trabalho em EnP 
- Considerações 

- Sugestões 
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Anexo 7 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA A REALIZAR AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE BRAGANÇA NO ANO LETIVO DE 2012/13 

 

Roteiro de entrevista a realizar ao/à docente que leciona no EP de Bragança (outubro de 2012). O assunto da 

entrevista centrou-se na temática da construção de um saber profissional docente em contexto prisional, 

através de uma (maior) aproximação à sua história pessoal e profissional, a fim de melhor compreender as suas 

conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e dificuldades e como pensa a formação contínua 

direcionada ao meio prisional. Esta entrevista seguiu uma planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos 

gerais e específicos. Foi gravada e transcrita integralmente, com a autorização expressa do(a) entrevistado(a), a 

quem foi assegurada a confidencialidade do seu conteúdo. 

 

i. Que idade tem? 

ii. Habilitações académicas (área de formação, grau obtido)? 

iii. Grupo de recrutamento? 

iv. Tempo de serviço? 

v. Categoria profissional? 

vi. Posição em carreira? 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional? 

 1.1. Que balanço faz dela? 

2. Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

2.1. (Se a resposta for afirmativa) Pode descrevê-la s.f.f.? 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

4. Quando tem de explicar a alguém (por ex: médico) o que significa lecionar num estabelecimento 

prisional, como costuma fazer?  

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e numa 

prisão? 

5.1. (Se a resposta for afirmativa) Quais? 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

8.1.  E o que ainda não está bem? 

9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

10.1. (Se a resposta for afirmativa) Como é que o faz? 

(Se a resposta for negativa) Porquê não? 

11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua atividade? 
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11.1. Como tem procurado ultrapassá-las? 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que lecionam em 

contexto prisional? 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

16. Gostou de falar da sua experiência?  

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar?  

18. Tem alguma sugestão a fazer? 
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Anexo 8 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR “A” 

 

A entrevista que se segue teve lugar no dia 29 de outubro de 2012, na escola associada, a uma docente que 

leciona no EP de Bragança. O assunto da entrevista centrou-se na temática da construção de um saber 

profissional docente em contexto prisional, através de uma (maior) aproximação à história pessoal e 

profissional dos professores, a fim de compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os 

seus desafios e dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional. Esta entrevista 

seguiu uma planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos gerais e específicos. Foi gravada e transcrita 

integralmente, com a autorização expressa da entrevistada, a quem foi assegurada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

 

PROFESSOR “A” (PROF. A) – Identificação Pessoal: 

(i) 56 anos de idade; (ii) Licenciatura em História (Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto); (iii) Grupo de Recrutamento 200 (Português e Estudos Sociais/História); (iv) 33 anos 

de serviço; (v) Docente do Quadro de Nomeação Definitiva; (vi) Posicionamento em carreira – 

9º Escalão. 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional?  

PROF. A. 1: Trata-se de uma longa experiência de 14 anos. 

1.1 Que balanço faz dela? 

PROF. A. 1.1: Reconheço que tem sido uma experiência muito positiva e enriquecedora, quer 

a nível humano quer a nível profissional, da qual resulta uma melhor compreensão do ser 

humano que se encontra privado de liberdade por apresentar comportamentos desviantes 

quando em sociedade. 

 

2. Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

PROF. A. 2: Sim. 

2.1. Pode descrevê-la s.f.f.? 

PROF. A. 2.1: Nos anos letivos de 84/86, já havia lecionado na então Escola do Magistério 

Primário de Bragança nos cursos de Professores do Ensino Básico, portanto de 1º Ciclo e 

Educadores de Infância. Dei, ainda, formação a docentes do 1º Ciclo. Além disso, no ano letivo 

de 1986-87 lecionei no “terreno” um Curso Noturno do 2º ciclo do Ensino Recorrente, em Babe 

[freguesia do concelho de Bragança]. Fiz parte de uma equipa de formadores que trabalhou 
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num Curso do 2º Ciclo do PRODEP/FSE a cargo da Coordenação Distrital de Educação de 

Adultos de Bragança. Integrada nessa mesma equipa (pois eu encontrava-me destacada na 

Coordenação Concelhia de Bragança) recebi formação em Educação de Adultos, primeiro no 

Porto e, depois, em Espinho. Posteriormente, ministrei formação, conjuntamente com os outros 

elementos dessa equipa, aos professores que trabalhavam na Educação de Adultos no distrito 

de Bragança. No cômputo geral, considero que foi uma experiência bastante enriquecedora. 

 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

PROF. A. 3: Fui colocada no Estabelecimento Prisional de Bragança porque havia pedido 

destacamento por doença, da minha escola em Macedo de Cavaleiros, para Bragança. 

 

4. Quando tem de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costuma fazer? 

PROF. A. 4: Faço-o de modo muito natural, esclarecendo que é motivante e enriquecedor. 

Aliás, por vezes, com uma palavra amiga, um cumprimento ou um sorriso consegue-se levantar 

o “astral” do recluso e/ou formando. Reitero, também, que a imagem que a sociedade constrói 

“cá fora” (da instituição) e dos seus residentes é totalmente alterada quando se entra nela para 

trabalhar, e se contacta com os internos. Dissipam-se muitos fantasmas, ou melhor, 

preconceitos. 

 

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e 

numa prisão? 

PROF. A. 5: Sim, encontro algumas. 

5.1. Quais? 

PROF. A. 5.1: Existem semelhanças em relação ao espaço físico de sala de aula, nos reforços 

positivos constantes, embora noutro contexto, pois necessitam de ser frequentemente motivados 

para o regresso à escola e à sua permanência, o que implica conversas/diálogos, o saber ouvi-

los e apoiá-los na resolução de problemas e/ou dificuldades que em nada se relacionam com as 

aulas. 

Quanto às diferenças são muito mais acentuadas em relação aos seguintes aspetos: não existe 

campainha que indique o início e o término das aulas; há educação e respeito pelo formador; os 

formandos apresentam bom comportamento (não é necessário chamá-los à atenção); em relação 

às atitudes, são muito melhores que os alunos do ensino regular; no contexto de aprendizagem 
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têm mais dificuldade em se concentrarem, quiçá, consequência de problemas pessoais e 

judiciais, que se refletem na execução das suas tarefas/atividades na sala de aula. 

 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

PROF. A. 6: Sim, por não possuírem manuais, nem recursos didáticos que encontramos na 

escola. Nos cursos EFA, como é o caso, trabalham-se os “Temas de Vida”, escolhidos pelos 

formandos, o que implica materiais e estratégias adequados. 

 

7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

PROF. A. 7: Quando os formandos só se levantam no momento em que os vigilantes informam 

de que desejam fechar a sala de aula, porque a refeição chegou (tal como disse antes, não existe 

toque). Refiro ainda, o facto de os formandos estarem interessados em conhecer cada vez mais 

o assunto, que se está a abordar, colocando ou contrapondo com várias questões. 

 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

PROF. A. 8: O envolver os formandos nos trabalhos da aula tornando-a interativa, formulando 

perguntas diretas e/ou indiretas, abertas e/ou fechadas e mesmo dirigidas. Tem que surgir o 

feedback. Porquanto não posso descurar, também, que é necessário ser uma boa ouvinte sempre 

que trazem as suas preocupações para a sala de aula e conceder-lhes apoio moral. Sempre que 

possível, e no contexto das nossas competências, apoiá-los na resolução dos seus problemas, 

num clima de empatia e respeito mútuo. 

8.1. E o que ainda não está bem? 

PROF. A. 8.1: A escassez de recursos materiais como por exemplo data show, audiovisuais e 

outros, que me permitiriam ter um diferente tipo de abordagem e emprego de melhores 

estratégias, que, estou certa, melhorariam imenso o rendimento dos formandos. 

 

9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

PROF. A. 9: Solucioná-lo na sala de aula, recorrendo ao meu «engenho nato» e tudo se resolve 

ali, impedindo o empolgar e o extrapolar da situação. 

 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

PROF. A. 10: Sim, claro. 

10.1. Como é que o faz? 
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PROF. A. 10.1: Como sabe, todo o trabalho implica uma avaliação visando o colmatar de 

situações menos boas e o melhorar o que está bem. Faço-o observando a reação dos formandos 

em relação às questões que lhes são colocadas, nomeadamente na eficácia e conteúdo das 

respostas orais e escritas, na cooperação e empenho de cada um nos trabalhos em grupo e, 

evidentemente, nos trabalhos escritos. 

 

11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua 

atividade?  

PROF. A. 11: As dificuldades prendem-se com o facto de se empenharem pouco na realização 

das tarefas escolares fruto da sua realidade pessoal, dos problemas que os afetam e das parcas 

condições em que se encontram. 

11.1. Como tem procurado ultrapassá-las? 

PROF. A. 11.1: Com esforço, perseverança e alguma imaginação da minha parte. Por exemplo, 

levar livros da biblioteca da escola para a sala de aula, posters e/ou cartazes alusivos aos temas 

que abordamos entre outras estratégias. 

 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que 

lecionam em contexto prisional? 

PROF. A. 12: Na minha ótica é extremamente importante que um docente, que vá lecionar 

para um estabelecimento prisional, receba formação relacionada com a orgânica e 

funcionamento da instituição, com as regras e deveres dos reclusos e as temáticas que se 

prendem com a área da Psicologia Criminal, entre outras áreas.  

 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

PROF. A. 13: Sim. Frequentei em Lisboa, salvo erro, em 1999, uma ação de formação contínua 

de 25 horas, subordinada ao tema – Comportamentos Desviantes, Ensino em Meio Prisional - 

Continuidade e Dados Psicossociológicos da População e Pedagogia Diferenciada e, também, 

autoformação organizada conjuntamente com a equipa pedagógica dos cursos EFA a lecionar 

no EP de Bragança, desde o ano letivo de 2007/2008, através de ciclos de conferências e do 7º 

Encontro Nacional de Professores a Lecionar em Estabelecimentos Prisionais, que se realizou 

em Bragança, em junho do ano passado (2011), uma formação creditada, no qual tive a 

responsabilidade e, também, o prazer de participar na sua organização. 
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14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

PROF. A. 14: Gostaria de frequentar ações de formação no âmbito de criar e/ou desenvolver 

estratégias que me permitam superar problemas relacionados com o desinteresse e a falta de 

motivação dos reclusos-formandos para frequentar a escola, bem como ações no âmbito da 

Psicopedagogia Clínica. 

 

15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

PROF. A. 15: Agradou-me bastante porque é um meio de falar das minhas vivências e 

experiências profissionais ao nível da Educação de Adultos, mais concretamente em ambiente 

prisional. 

 

16. Gostou de falar da sua experiência? 

PROF. A. 16: Não tenho qualquer preconceito em não o fazer. É sempre bom recordar 

momentos que nos provocam o remexer em “gavetas do passado”, principalmente se nos 

deixaram marcas positivas e inesquecíveis.  

 

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

PROF. A. 17: São importantes as entrevistas deste tipo em que se visa o estudo destas 

temáticas, numa perspetiva de melhor se conhecer e/ou compreender o ensino em contexto 

prisional, valorizando-o em prol de toda uma população privada de liberdade, visto que, muitos 

deles, abandonaram precocemente a escola e possuem baixos níveis de escolaridade, uma 

cultura geral muito fraca e elevados níveis de iliteracia. 

 

18. Tem alguma sugestão a fazer? 

PROF. A. 18: Assim de momento ocorre-me apenas um pensamento de um notável filósofo 

alemão, segundo o qual: “A mais elevada tarefa do ser humano é saber, o que deve ser, para ser 

um ser humano” (Immanuel Kant). 

 

19. Obrigado. 

PROF. A.: Obrigada. 
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Anexo 9 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR “B” 

 

A entrevista que se segue teve lugar no dia 29 de outubro de 2012, na escola associada, a uma docente que 

leciona no EP de Bragança. O assunto da entrevista centrou-se na temática da construção de um saber 

profissional docente em contexto prisional, através de uma (maior) aproximação à história pessoal e 

profissional dos professores, a fim de compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os 

seus desafios e dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional. Esta entrevista 

seguiu uma planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos gerais e específicos. Foi gravada e transcrita 

integralmente, com a autorização expressa da entrevistada, a quem foi assegurada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

 

PROFESSOR “B” (PROF. B) – Identificação Pessoal: 

(i) 39 anos de idade; (ii) Licenciatura em Biologia e Geologia; (iii) Grupo de Recrutamento 520 

(Biologia e Geologia); (iv) 15 anos de serviço; (v) Docente do Quadro de Nomeação Definitiva; 

(vi) Posicionamento em carreira – 2º Escalão. 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional?  

PROF. B. 1: Tenho muito pouca, uma vez que é o segundo ano que estou a lecionar [num 

estabelecimento prisional]. 

1.1. Que balanço faz dela? 

PROF. B. 1.1: Bastante positivo. 

 

2.Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

PROF. B. 2: Sim, tenho.  

2.1. Pode descrevê-la s.f.f.? 

PROF. B. 2.1: Sim, já dei um curso EFA, mas não num estabelecimento prisional, portanto, na 

escola e há uns 7/8 anos atrás lecionei o antigo Ensino Recorrente [por unidades capitalizáveis] 

ao 3º CEB e Secundário, também. E foi, de igual modo, uma experiência muito positiva. 

 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

PROF. B. 3: Foi mesmo por imposição de horário. 
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4. Quando tem de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costuma fazer? 

PROF. B. 4: Costumo dizer que para mim é normal. Portanto, que são pessoas normais. São 

pessoas como quaisquer outras. A única diferença, mesmo, é o ambiente, o local. 

 

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e 

numa prisão? 

PROF. B. 5: Sim, encontro. 

5.1. Quais? 

PROF. B. 5.1: É assim, há algumas diferenças visto [num estabelecimento prisional] serem 

pessoas com mais idade, pessoas adultas,… o meio, o contexto, e tudo isso, é muito diferente 

do ensino regular. Portanto, a nossa postura também é diferente. O nosso papel de professores 

é o mesmo, somente temos que nos adaptar às situações. O que já não é pouco. 

 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

PROF. B. 6: Sim, na preparação das minhas aulas costumo ter algumas coisas em conta, como 

por exemplo, a faixa etária e, também, o tipo de pessoas. 

 

7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

PROF. B. 7: Quando vejo algum entusiasmo, por parte deles [reclusos-formandos]; quando 

estes participam ativamente e demonstram interesse naquilo que estamos a discutir. 

 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

PROF. B. 8: Nas minhas aulas, e tendo em conta a disciplina que leciono, que é Cidadania e 

Empregabilidade, proporciono, muitas vezes, o debate sobre vários temas. Portanto, dou a 

oportunidade a todos, mesmo os mais fracos, de puderem dar a sua opinião. 

8.1. E o que ainda não está bem? 

PROF. B. 8.1: O que ainda não está bem é, talvez, tentar cativá-los, ainda mais, isto é, aqueles 

que não vão, fazer com que venham e que assistam à aula. 
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9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

PROF. B. 9: Se for um imprevisto…, vamos supor que me esqueci de uma ficha de trabalho –

, eu arranjo sempre maneira de contornar a questão, mais que não seja, um tema do dia-a-dia e 

discutimos esse tema. 

 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

PROF. B. 10: Não, por acaso nunca o fiz. 

10.1. Porquê não? 

PROF. B. 10.1: Nunca me lembrei de tal… mas, se calhar, é uma boa sugestão. 

 

11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua 

atividade?  

PROF. B. 11: Muitas vezes a falta de recursos. A falta de recursos, como por exemplo, o facto 

de não ter na sala um projetor ou um computador limita-me, um bocadinho, as minhas 

atividades, ou seja, aquilo que eu gostaria de fazer com eles e que nem sempre posso fazer. 

11.1. Como tem procurado ultrapassá-las? 

PROF. B. 11.1: Tenho procurado ultrapassá-las…, por exemplo, por vezes, e já me aconteceu, 

ter de levar o meu próprio computador. 

 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que 

lecionam em contexto prisional? 

PROF. B. 12: Penso que todos os professores deviam conhecer mais o meio envolvente da 

cadeia. Como é que funciona, os direitos e os deveres dos reclusos, o que nem sempre acontece 

e, em minha opinião [tal] devia ser proporcionado a todos quantos nela trabalhem. 

 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

PROF. B. 13: Não, nunca. 

 

14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

PROF. B. 14: Sim, talvez, formação na área da Psicologia Criminal. 

 

15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

PROF. B. 15: Foi uma entrevista curta, com perguntas sucintas e bem formuladas. 
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16. Gostou de falar da sua experiência? 

PROF. B. 16: Sim, achei o tema muito interessante. 

 

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

PROF. B. 17: Não…, de momento não me ocorre nada. 

 

18. Tem alguma sugestão a fazer? 

PROF. B. 18: Não, também não. 

 

19. Obrigado. 

PROF. B. 19: De nada. 
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Anexo 10 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR “C” 

 

A entrevista que se segue teve lugar no dia 31 de outubro de 2012, na escola associada, a um docente que leciona 

no EP de Bragança. O assunto da entrevista centrou-se na temática da construção de um saber profissional 

docente em contexto prisional, através de uma (maior) aproximação à história pessoal e profissional dos 

professores, a fim de compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e 

dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional. Esta entrevista seguiu uma 

planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos gerais e específicos. Foi gravada e transcrita 

integralmente, com a autorização expressa do entrevistado, a quem foi assegurada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

 

PROFESSOR “C” (PROF. C) – Identificação Pessoal: 

(i) 50 anos de idade; (ii) Curso de Engenharia Civil (Instituto Superior de Engenharia do Porto); 

(iii) Grupo de Recrutamento 230 (Matemática e Ciências da Natureza); (iv) 27 anos de serviço; 

(v) Docente do Quadro de Nomeação Definitiva; (vi) Posicionamento em carreira – 7º Escalão. 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional?  

PROF. C. 1: Ora bem, tenho 12 anos como docente no EP de Bragança. 

1.1. Que balanço faz dela? 

PROF. C. 1.1: O balanço que faço de todos estes anos é bastante positivo. 

 

2. Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

PROF. C. 2: Não, não tenho. A minha experiência na área da educação e formação de adultos 

é, somente, no EP de Bragança, onde leciono desde o ano 2000.  

 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

PROF. C. 3: Bem, é muito simples. No ano letivo de 2000/01 vinculei no quadro da Escola 

Augusto Moreno e foram-me atribuídas 11h letivas no EP de Bragança para lecionar 

Matemática; O Homem e o Ambiente Natural e Formação Complementar do 2º Ciclo de um 

curso do Ensino Recorrente. Desde então, tenho lecionado, sempre, no estabelecimento 

prisional a par de outras turmas, do ensino regular (5os e 6os anos), que me foram sendo 

atribuídas na Escola Augusto Moreno. 
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4. Quando tem de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costuma fazer? 

PROF. C. 4: Eu explico o mais naturalmente possível, dizendo que não tem nada de estranho. 

O estabelecimento prisional é uma instituição como outra qualquer (com algumas 

especificidades, naturalmente). Ao médico fala-se nos cuidados de saúde que se devem seguir 

e que são normais para quem trabalha nas prisões. Mas com os cuidados e com as vacinas que 

o médico recomenda, as coisas têm decorrido normalmente. E a experiência de lá trabalhar é 

bastante gratificante, uma vez que me sinto feliz por ter contribuído ao longo de todos estes 

anos para aumentar o nível de habilitações literárias de muitos jovens e adultos, o que contribui, 

muitas vezes, para uma melhor reinserção social dos reclusos quando saírem em liberdade. 

 

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e 

numa prisão? 

PROF. C. 5: Acima de tudo diferenças. 

5.1. Quais? 

PROF. C. 5.1: Ora bem, diferenças existem bastantes. Em primeiro lugar, o ensino regular, 

que leciono aqui na Escola Augusto Moreno, é dirigido a crianças dos 10 aos 12/13 anos, ou 

seja, os 5os e 6os anos, enquanto o ensino na prisão é dirigido a adultos, que estão privados da 

sua liberdade, o que cria neles uma certa instabilidade emocional. Assim, temos de usar de 

muita psicologia para lidar com eles. Acho que são estas as principais diferenças. 

 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

PROF. C. 6: Sim, claro que sim. Porque as aulas do ensino regular são preparadas de acordo 

com os programas e o manual dos alunos, ou seja, seguimos, praticamente, o manual, enquanto 

os cursos ministrados lá no estabelecimento prisional, cursos de adultos, não seguem nenhum 

manual. Por isso, as aulas dadas na prisão necessitam de uma preparação mais cuidada e 

trabalhosa, dado que, muitas vezes, é preciso pesquisar e selecionar em vários manuais os 

assuntos que vão ser abordados nas aulas e, às vezes, investigar previamente na internet, 

também, às vezes faço isso. Também se elaboram mais fichas ou propostas de trabalho, sendo 

necessário fazê-lo, praticamente, para todas as aulas que se dão no estabelecimento prisional. 

É, portanto, mais trabalhoso que o ensino regular. 

 

 



 

672 

7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

PROF. C. 7: Quando me apercebo que os formandos compreenderam e assimilaram os 

conteúdos lecionados. Isso é notório quando eles realizam, sem grandes dificuldades, as 

propostas de trabalho dadas nas aulas. Isto, porque são sempre propostos exercícios para eles 

fazerem e quando vejo que os resolvem sem grandes dificuldades, aí tenho a perceção que eles 

entenderam bem os assuntos abordados. 

 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

PROF. C. 8: Por exemplo, quando me apercebo que os formandos compreenderam e 

assimilaram os conteúdos lecionados. E apercebo-me disso, por exemplo, quando vejo que 

realizam, sem grandes dificuldades, as fichas de trabalho dadas nas aulas. 

8.1. E o que ainda não está bem? 

PROF. C. 8.1: Ora bem, nas aulas, que dou no estabelecimento prisional, tento proporcionar 

um bom clima de trabalho, onde todos, isto é, formador e formandos, se sintam bem. Agora, o 

que ainda não está bem será a falta de certos recursos e materiais, o que limita, de certa forma, 

as aulas e a lecionação de determinados conteúdos. 

 

9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

PROF. C. 9: São raras as vezes em que acontecem imprevistos, mas se acontecem estes podem 

ser de diferentes tipos, não é? – Por isso, cada um terá uma solução diferente do outro. Mas, 

geralmente, resolvo-os eu, em contexto de sala de aula, conversando com eles, ou então em 

conjunto com os técnicos de reeducação do estabelecimento prisional, pois estes, também, estão 

lá para colaborar connosco. 

 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

PROF. C. 10: Sim, claro que sim. 

10.1. Já agora, como é que o faz? 

PROF. C. 10.1: Ora bem, nós avaliamos sempre as nossas aulas, não é? – Pelo menos, quando 

a aula termina ficamos a pensar se ela correu bem, se foi proveitosa para os formandos, o que 

poderia ter corrido ainda melhor, etc. Portanto, refletimos sempre sobre as nossas aulas. 
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11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua 

atividade?  

PROF. C. 11: As principais dificuldades que tenho encontrado têm a ver com a escassez de 

materiais e equipamentos, nomeadamente equipamentos informáticos e projetores na sala de 

aula do estabelecimento prisional. 

11.1. Como tem procurado ultrapassá-las? 

PROF. C. 11.1: Ora bem…, por exemplo, no que diz respeito a projetores e à falta de projetor 

ligado ao computador, tenho recorrido ao tradicional retroprojetor de acetatos para algumas 

aulas. Também, a sala de aulas da prisão poderia ser melhor, mais espaçosa, ter quadro 

interativo. Mas, enfim…, estas são as condições que temos e é com elas que temos de trabalhar. 

 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que 

lecionam em contexto prisional? 

PROF. C. 12: A formação, que eu acho, que deveria ser proporcionada aos professores que 

lecionam nas prisões, deveria estar relacionada com a Psicologia, com as relações interpessoais 

e, especificamente, na minha área de Matemática, com metodologias para aplicar na 

Matemática ligadas à vida prática, pois é preciso dar um sentido e um significado às noções 

matemáticas que se ensinam nos Cursos de Educação e Formação de Adultos. 

 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

PROF. C. 13: Sim, formação já recebi alguma. Eu posso considerar, portanto, como formação 

três ciclos de conferências que se realizaram no estabelecimento prisional, sobre o ensino em 

contexto prisional, organizados pela equipa pedagógica, da qual fiz parte, nos anos de 2008, 

2009 e 2010 e uma formação creditada que, também, organizámos o ano passado (2011), o 7º 

Encontro Nacional de Professores a Lecionar em Estabelecimentos Prisionais. Todos eles 

considero como importantes espaços de formação, durante os quais se discutiram várias 

temáticas relacionadas com o ensino nas prisões. 

 

14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

PROF. C. 14: Sim, talvez, a que já referi. Uma formação na área da Matemática para a Vida, 

para melhorarmos a aplicação de competências-chave propostas para esta área do ensino. 
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15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

PROF. C. 15: Esta entrevista agradou-me, porque me fez refletir, portanto, sobre a minha 

atividade no estabelecimento prisional como formador. 

 

16. Gostou de falar da sua experiência? 

PROF. C. 16: Sim, tal como referi a formação que gostaria de receber e, também, já agora 

espero que sirva para alertar para a falta de materiais com que nos deparamos na sala de aula 

do estabelecimento prisional. 

 

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

PROF. C. 17: Não. Para além de tudo o que referi, não me ocorre mais nada. 

 

18. Tem alguma sugestão a fazer? 

PROF. C. 18: Não…, nenhuma. 

 

19. Obrigado. 

PROF. C. 19: Obrigado, eu. 
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Anexo 11 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR “D” 

 

A entrevista que se segue teve lugar no dia 31 de outubro de 2012, na escola associada, a um docente que leciona 

no EP de Bragança. O assunto da entrevista centrou-se na temática da construção de um saber profissional 

docente em contexto prisional, através de uma (maior) aproximação à história pessoal e profissional dos 

professores, a fim de compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e 

dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional. Esta entrevista seguiu uma 

planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos gerais e específicos. Foi gravada e transcrita 

integralmente, com a autorização expressa do entrevistado, a quem foi assegurada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

 

PROFESSOR “D” (PROF. D) – Identificação Pessoal: 

(i) 62 anos de idade; (ii) Licenciatura em Informática Aplicada à Gestão; (iii) Grupo de 

Recrutamento 550 (Informática); (iv) 20 anos de serviço; (v) Docente do Quadro de Nomeação 

Definitiva; (vi) Posicionamento em carreira – 3º Escalão. 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional?  

PROF. D. 1: Tenho 4 anos de experiência, todos no EP de Bragança. 

1.1. Que balanço faz dela? 

PROF. D. 1.1: O balanço, que faço, é muito positivo. 

 

2. Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

PROF. D. 2: Não. A única [experiência] que tenho na área da educação de adultos é a do EP 

de Bragança.  

 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

PROF. D. 3: Porque fui colocado numa escola associada a um estabelecimento prisional e por 

contingência de horário foi-me atribuído serviço letivo no EP de Bragança. 

 

4. Quando tem de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costuma fazer? 

PROF. D. 4: Procuro explicar com a maior naturalidade possível. Faço com que esta pessoa, 

ou qualquer outra que seja, entenda que lecionar numa prisão não é nada de arriscado ou até 
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mesmo de perigoso, até pelo contrário, o relato da minha experiência serve para, de certa forma, 

desmistificar, um pouco, a ideia que estas pessoas têm de que os reclusos são indivíduos que 

não necessitam de educação e que, simplesmente, têm de pagar pelo crime cometido. Digo-

lhes, ainda, que ensino este público com maior facilidade que no ensino regular, pois, embora 

estes sejam reclusos, são, acima de tudo, indivíduos extremamente educados, podendo, 

contudo, existir um ou outro ato de possível indisciplina, mas que é algo muito esporádico. 

Acho, por isso, que se trabalha muito bem no estabelecimento prisional. 

 

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e 

numa prisão? 

PROF. D. 5: Sim, sem dúvida. 

5.1. Quais? 

PROF. D. 5.1: No ensino regular encontramos indivíduos jovens, ainda em processo de 

formação da sua personalidade, manifestando algum desinteresse pelas aulas e mais suscetível 

a atos de indisciplina, enquanto no estabelecimento prisional lidamos com pessoas, de certa 

forma, já com uma personalidade construída. Também, [no ensino regular] temos mais 

condições nas escolas, por ex. na minha área de docência, bons equipamentos informáticos, 

enquanto na prisão os computadores estão, praticamente, todos obsoletos e o acesso à internet 

é, por razões óbvias, complicado a sua autorização. 

 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

PROF. D. 6: É sensivelmente a mesma coisa. Embora, nas da prisão, um indivíduo tenha de 

ser mais minucioso na sua preparação que no ensino regular, visto nesta modalidade de ensino 

existir um manual, que nos facilita o trabalho, enquanto na prisão, e com os cursos EFA, temos 

de ser nós a ‘criar’ os nossos próprios materiais. 

 

7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

PROF. D. 7: Quando vejo que os formandos trabalham bem, que se aplicam naquilo que fazem 

e que se sentem satisfeitos com os resultados do seu trabalho.  

 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

PROF. D. 8: Acima de tudo, o relacionamento com os formandos e a sua postura perante aquilo 

que querem aprender. Tal como já referi, é de realçar o posicionamento destes indivíduos face 



 

677 

ao processo de educação-formação, porque tal permite-lhes compreender e aplicar melhor os 

conteúdos que lhes procuro ensinar. Seria bom que a maioria dos alunos do ensino regular 

revelasse semelhante postura, pois, tal seria sinónimo de que estariam no bom caminho na 

escola, preparando melhor o seu futuro. 

8.1. E o que ainda não está bem? 

PROF. D. 8.1: Acima de tudo o que poderia ser melhorado e tal como, também, já referi antes, 

poderia ser o equipamento informático, com que trabalhamos no estabelecimento prisional. Este 

encontra-se, praticamente, obsoleto tornando mais difícil as nossas aulas, nomeadamente na 

explicação dos conteúdos, visto a atualização do software, em muitos casos, poder fazer com 

que estas máquinas [computadores], simplesmente deixem de funcionar. Por isso, acho que este 

poderia ser um aspeto para quem de direito tentar solucionar, de modo a que o ritmo de 

aprendizagem e o rendimento escolar dos formandos não seja afetado. 

 

9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

PROF. D. 9: No meu caso, nunca me aconteceu nenhum imprevisto, isto é, digno de nota, por 

assim dizer. No entanto, quando acontece algo que, de certa forma, «fuja da norma», tento 

resolvê-lo no local, dialogando com a pessoa em causa ou, então, se, porventura, acontecer 

algum imprevisto, que considere grave, chamarei o vigilante [guarda prisional] para que este 

tome conta da ocorrência. 

 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

PROF. D. 10: Sim, claro. 

10.1. Já agora, como é que o faz? 

PROF. D. 10.1: Portanto…, depois de dar uma aula costumo pensar nos aspetos que melhor 

correram e nas respostas dadas pelos alunos aos conteúdos lecionados. Por outro lado, tento 

fazer uma apreciação, o mais isenta possível, de tudo aquilo que correu menos bem durante a 

mesma e procurar, numa futura aula, melhorar determinadas coisas em que não estive tão bem 

quanto desejaria. 

 

11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua 

atividade?  

PROF. D. 11: Uma vez mais «bato na tecla» do material informático, que dificulta imenso o 

nosso trabalho, não só o meu, como professor, bem como o dos alunos, que sentem muitas 
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dificuldades no seu dia a dia. Como é fácil compreender, é complicado trabalhar com máquinas 

que quase não se «arrastam», que bloqueiam com frequência, que têm uma capacidade de 

memória extremamente reduzida face às necessidades atuais, que têm processadores de textos 

desatualizados, enfim que apresentam todo um conjunto de dificuldades que complicam, 

imenso, o nosso trabalho na sala de aula e o dos formandos também. 

11.1. Como tem procurado ultrapassá-las? 

PROF. D. 11.1: Por exemplo, tal como eu e os meus colegas fizemos recentemente junto de 

várias instituições da cidade [Bragança], pedindo que nos cedessem computadores, os quais, 

para estas instituições, estavam já claramente desatualizados, mas que para nós nos servem, 

ainda, para desenrascar. E foi o que conseguimos, nomeadamente, no início da semana passada, 

3 computadores, que formatámos e se encontram já ao serviço da escola do EP de Bragança. 

No entanto, estes são, ainda, em número insuficiente, face ao número de formandos que deles 

necessitam. 

 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que 

lecionam em contexto prisional? 

PROF. D. 12: Em minha opinião, deve ser dada uma formação tentando mentalizar as pessoas 

que estão «por fora» do ensino nas prisões, de que estas (prisões) podem assustar quem não as 

conheça «por dentro», mas que tal ideia é completamente errada. No meu caso pessoal, posso 

dizer que para mim é mais motivador trabalhar com reclusos do que «cá fora», no ensino 

regular. E digo isto, porque conheço ambos «os mundos» e ambos «os públicos» com que lido 

no meu dia-a-dia. Se «lá dentro» temos um público adulto que é bem-educado, que tem uma 

personalidade vincada e que sabe, minimamente, o que quer fazer com a formação recebida, 

«cá fora» o mesmo já não sucede, pelo menos, na maior parte das vezes e com a maior parte 

dos nossos alunos. 

 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

PROF. D. 13: Não. Isto é, a não ser alguma formação que, enquanto elemento da equipa 

pedagógica no EP de Bragança, fui organizando desde que lá me encontro [desde 2009/10], ou 

seja, o III Ciclo de Conferências, dedicado ao ensino nas prisões e às exigências de qualificação 

para o mercado de trabalho, e o 7º Encontro Nacional de Professores a Lecionar em 

Estabelecimentos Prisionais, tendo sido esta última, uma formação creditada. 
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14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

PROF. D. 14: Toda e qualquer formação nesta área será sempre bem-vinda. Não é algo que 

considere, neste momento, como…, por assim dizer, a mais indispensável à minha área de 

docência, contudo, se surgir, participarei, com todo o gosto, tal como sempre o fiz. 

 

15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

PROF. D. 15: Agrada sempre, porque sentimos que, ao partilhar o nosso trabalho com outros, 

estamos a abrir-nos à comunidade e a contribuir para o seu progresso. Neste caso em concreto, 

refiro-me a um julgamento mais fundamentado, que esta possa fazer, e que possa servir para 

uma melhor compreensão da comunidade reclusa. 

 

16. Gostou de falar da sua experiência? 

PROF. D. 16: Sim, é sempre interessante falarmos de coisas que gostamos de fazer. 

 

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

PROF. D. 17: Não, de momento, não me ocorre nada. 

 

18. Tem alguma sugestão a fazer? 

PROF. D. 18: Não, nada a sugerir. 

 

19. Obrigado. 

PROF. D. 19: Muito obrigado. 
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Anexo 12 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR “E” 

 

A entrevista que se segue teve lugar no dia 31 de outubro de 2012, na escola associada, a um docente que leciona 

no EP de Bragança. O assunto da entrevista centrou-se na temática da construção de um saber profissional 

docente em contexto prisional, através de uma (maior) aproximação à história pessoal e profissional dos 

professores, a fim de compreender as suas conceções, a sua formação, a sua ação educativa, os seus desafios e 

dificuldades e como pensam a formação contínua direcionada ao meio prisional. Esta entrevista seguiu uma 

planificação prévia onde se explicitam os seus objetivos gerais e específicos. Foi gravada e transcrita 

integralmente, com a autorização expressa do entrevistado, a quem foi assegurada a confidencialidade do seu 

conteúdo. 

 

PROFESSOR “E” (PROF. E) – Identificação Pessoal: 

(i) 53 anos de idade; (ii) Curso do Magistério Primário e Licenciatura em Animação 

Sociocultural; (iii) Grupo de Recrutamento 110 (1º Ciclo do Ensino Básico); (iv) 28 anos de 

serviço; (v) Docente do Quadro de Zona Pedagógica de Bragança; (vi) Posicionamento em 

carreira – 6º Escalão. 

 

1. Que experiência detém no ensino em contexto prisional?  

PROF. E. 1: Bem…, este é o meu 17º ano a lecionar no EP de Bragança. 

1.1. Que balanço faz dela? 

PROF. E. 1.1: A experiência que detenho é muito positiva, pois trabalho, sempre, com o intuito 

de ajudar a recuperar muitos dos utentes deste estabelecimento. 

 

2. Tem algum outro tipo de experiência na área da educação/formação de adultos? 

PROF. E. 2: Sim, tenho. 

2.1. Pode descrevê-la s.f.f.? 

PROF. E. 2.1: Tenho mais oito anos de experiência com comunidades do nosso concelho 

[Bragança]. 

 

3. Como é que surgiu a oportunidade de lecionar numa prisão? 

PROF. E. 3: Ora bem, a oportunidade de lecionar numa prisão advém do reconhecimento do 

meu trabalho em comunidades, em comunidades do concelho, através de um trabalho vasto em 

projetos de desenvolvimento local em contexto de Educação de Adultos, como por exemplo, 
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desde museus rurais, vários encontros comunitários entre as comunidades em que estava, 

portanto, em que estava integrado, com outras do nosso concelho e, também, doutros concelhos 

de Portugal (conhecimento, esse, que proporcionou momentos de aprendizagem únicos para os 

nossos alunos e comunidades em si), parques de merendas, recuperação de música tradicional 

(gaita de foles), participação em concursos de presépios, cantares dos reis, atos religiosos (por 

ex. Via Sacra). Portanto, todo um conjunto de atividades que me deram algum reconhecimento 

para poder exercer, também, como professor num estabelecimento prisional e aí poder 

desenvolver um trabalho vasto com a comunidade local e que fosse de encontro àquilo que se 

pretende com o recluso em si, que é, precisamente, a sua reinserção na sociedade. 

 

4. Quando tem de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costuma fazer? 

PROF. E. 4: É uma situação como outra qualquer. Um lugar especial, porque aqueles com 

quem lidamos estão privados de liberdade, mas não estão privados de receber a educação que 

deveriam receber no ensino regular. Normalmente, os nossos alunos criam boas afinidades 

connosco. E é sempre bom encontrá-los depois cá fora e ver a maneira como eles nos respeitam, 

tal e qual como nós os respeitamos quando estão privados dessa mesma liberdade. 

 

5. Encontra algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola (ensino regular) e 

numa prisão? 

PROF. E. 5: Muito diferente. 

5.1. Quais? 

PROF. E. 5.1: A Educação de Adultos carateriza-se por um ensino individualizado. Cada aluno 

é um caso e, como tal, tem que ser tratado cada um à sua maneira. As suas aprendizagens são, 

também, muito diferentes e em vários ritmos. 

 

6. Prepara e realiza as suas aulas na prisão de forma diferente das aulas da escola? 

PROF. E. 6: Claro que sim. A escola regular tem outros timings. É mais formal. Os programas 

têm que se cumprir com mais rigor. Enquanto que na Educação de Adultos, e no caso particular 

do Estabelecimento Prisional, as aulas decorrem ao ritmo dos alunos. Muitas das vezes, para o 

aluno, é tão importante uma conversa, como uma aula preparada, com a finalidade de causar 

bem-estar psicológico a ele, tendo como causas desse mau estar o próprio processo judicial, 

problemas familiares, bem como, as regras, a que estão sujeitos, no dia a dia. 
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7. Quando é que sente que uma aula correu bem? 

PROF. E. 7: Ora, por exemplo, quando vejo envolvimento e participação por parte dos alunos. 

Quando as manhãs e as tardes correm normalmente, sem que se dê por ela. 

 

8. O que é que acha que funciona bem nas suas aulas? 

PROF. E. 8: Eu julgo que…, quando sinto que vou de encontro às pretensões e anseios dos 

alunos. Temos que ser úteis a esta população e contribuir para a sua reinserção social. 

8.1. E o que ainda não está bem? 

PROF. E. 8.1: O que ainda não está bem…, ora bem, no geral o ensino funciona, quase sempre, 

bem. Desde que haja bom entendimento. Normalmente, o que acontece a nível do 

estabelecimento [prisional], é que não há só um [EFA] B1, há, também, um [EFA] B2 ou um 

[EFA] B3, há as formações modulares e o que importa é que a equipa [pedagógica], que está 

em funcionamento, se entenda muito bem, que tenha, sempre, por objetivo, a reinserção do 

recluso. Só que o recluso, muitas das vezes, também, não entende muito bem, todo este trabalho 

de desenvolvimento da Educação e é isso que, muitas das vezes, falha. É, por isso, importante 

dizer ou confrontar o recluso com a importância que isto [Educação] tem para a sua reinserção. 

 

9. Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costuma fazer? 

PROF. E. 9: Depende do que considerar o imprevisto. Faltas de educação? – Nunca as tive nas 

minhas aulas. Sou compreensível com eles e se, porventura, algum amua ou falta, converso 

particularmente com ele e, dificilmente, ele consegue fugir aos meus pedidos de regresso à 

escola. Muitas das vezes é preciso dar-lhe algum tempo. 

 

10. Costuma avaliar as suas aulas? 

PROF. E. 10: Sim, claro que sim. 

10.1. Já agora, como é que o faz? 

PROF. E. 10.1: A avaliação é constante e muitas vezes temos que mudar de estratégia para 

atingir os objetivos a que nos propomos. 

 

11. Quais têm sido as maiores dificuldades que tem encontrado no exercício desta sua 

atividade? E, já agora, como tem conseguido ultrapassá-las? 

PROF. E. 11: Bem… trabalhar no ensino de adultos não é tarefa fácil, mas a minha longa 

experiência de 25 anos na Educação de Adultos obriga-me a ter muita paciência para podermos 
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cativar aqueles que gostam de aprender e trocar experiências entre todos. O adulto pode ser 

analfabeto de raiz, mas tem uma sabedoria e uma experiência de vida muito grande, onde se 

ensina e aprende ao mesmo tempo. 

 

12. Que formação específica pensa que deve ser proporcionada aos professores que 

lecionam em contexto prisional? 

PROF. E. 12: A formação é muito importante. Específica? – Tem de ter uma finalidade, que é 

a reinserção social do recluso. Para tal, a experiência profissional é muito importante, mas, 

também, é importante a formação na área social, para podermos dar resposta a todos aqueles 

que solicitam os nossos préstimos e, tal como foi dito atrás, cada caso é um caso. 

 

13. Recebeu já alguma formação nesta área? 

PROF. E. 13: Sim. Inicialmente, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais tinha essa 

preocupação e investiu muito na nossa formação. Presentemente, as direções regionais de 

educação não dão grande importância a isso e, a pouco e pouco, vão acabando com os 

destacamentos, deixando o ensino à mercê de outros colegas que, muitas das vezes, não 

conseguem dar resposta às solicitações, acabando por abandonar, pedindo aos diretores de 

escola que os mudem de lugar, porque não se adaptam. Eu calculo que tal aconteça, porque, em 

parte, também não receberam formação nesta área e, por isso, sentem-se pouco à vontade a 

trabalhar num estabelecimento prisional. 

 

14. No seu caso, existe alguma formação que lhe interesse a curto prazo? 

PROF. E. 14: Toda a formação é importante. E, tal como foi referido atrás, tudo que esteja 

ligado às políticas socias é sempre bom para dar resposta aos nossos utentes. 

 

15. Em que medida esta entrevista lhe agradou? 

PROF. E. 15: Imenso. É sempre bom falar de Educação de Adultos. 

 

 

16. Gostou de falar da sua experiência? 

PROF. E. 16: Como disse anteriormente, é sempre bom falar da Educação de Adultos, porque 

se revivem muitos e bons momentos que se passam com os nossos alunos e as nossas 
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localidades [comunidades]. Pessoalmente, não costumo trabalhar só para os alunos, mas sim 

para todos aqueles que os envolvem. É o designado trabalho comunitário. 

 

17. Há alguma coisa que deseje acrescentar? 

PROF. E. 17: Aquilo que eu quero acrescentar é que, fico contento por poder dar o meu 

modesto contributo para o desenvolvimento do seu trabalho e dizer-lhe, também, que estarei ao 

dispor para partilhar a minha experiência na Educação de Adultos, nomeadamente em contexto 

prisional, sempre que necessitar. 

 

18. Tem alguma sugestão a fazer? 

PROF. E. 18: Simplesmente, que desejo o sucesso do seu trabalho e naquilo que eu puder ser 

útil, disponha. 

 

19. Obrigado. 

PROF. E. 19: De nada. 
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Anexo 13 

1ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(05.11.2012) 

 

1. MEDIADOR: Por que será que a ausência dos formandos às sessões de formação está 

a acontecer, sobretudo, pouco tempo após o início do ano escolar? 

 

1.0.1. PROF. A: Ora bem, eu penso que o primeiro motivo que os leva a aderir às aulas num 

primeiro momento é, talvez, a inovação, isto é, o facto de ser algo diferente, ou seja, a 

curiosidade. A partir daí, e embora nós os motivemos, através do chamamento e dos reforços 

positivos constantes, eles deixam de ir [às aulas]. Apesar de sabermos que ali não há grandes 

perspetivas e, também, que há algo ali que os motiva, por detrás, à não aderência às aulas – é o 

jogo de cartas, dominó e das damas [no bar dos reclusos]. Toda a gente sabe que é no que eles 

ocupam o tempo. Por exemplo, antes de entrar, eu peço ao vigilante que informe [pelo 

altifalante] que eu cheguei, isto bem antes das aulas começarem e, porque vou mais cedo, dou 

a volta à ala prisional, recreio, bar e, às vezes, até mesmo às celas, vou chamá-los, só que eles 

não vão. 

 

1.1. MEDIADOR: Mais alguém quer avançar com alguma explicação sobre o que estará 

na origem desta situação? Será, por exemplo, os conteúdos das diversas áreas do saber 

que não os estarão a motivar? Será esse o problema? 

 

1.1.1. PROF. A: Eu acho que não, porque muitos nem sequer…, ora começaram a desistir logo 

após o início e eles sabem, muitas vezes, o que vai ser tratado. Embora a gente lhes fale e 

aborde…. Por exemplo, eu tenho esse hábito na minha disciplina, inicialmente, dizer-lhes que 

se aborda este e aquele assunto e dou-lhes sempre uma fichinha, mais ou menos, de como é 

importante a ‘Linguagem e Comunicação’ e no que é que os pode ajudar a desenvolver, não só 

ao longo do ano letivo, como para a vida futura, para posteriormente… em que é que lhes serve 

a minha área disciplinar e a minha área de competências-chave. Por isso, eu penso que não é 

dos conteúdos, são eles que não vão. Não sei se os colegas concordam? – Nós sabemos, eles 

estão ali porquê? – São pessoas com comportamentos desviantes, são pessoas que se habituaram 

à rotinice, desculpem o termo, mas é mesmo rotinice da boa vida. O que eles querem? – 

Dinheiro para os vícios, para os cafezinhos, para os cigarros? – Que se a gente se fia neles, 



 

686 

numa semana davam cabo do nosso ordenado e… não querem. Eles habituaram-se a ser, quase 

que, entre aspas, ‘parasitas’. 

1.1.2. PROF. E: E se a gente [professores] se começa a intrometer muito nestas coisas, ainda 

é pior. Quando eles se apercebem que os professores estão a contornar a situação, acabam por, 

portanto, estar contra os professores: “Você foi contra nós. Você foi dizer ao Diretor que nós 

jogávamos e que não íamos às aulas”. E por isso, em vez de os aproximarmos, ainda se 

distanciam mais. 

1.1.3. PROF. A: Eu continuo a falar com eles sempre, sempre. Só que me prometem que: “Eu 

vou, eu vou, mas só amanhã”. O problema é que o amanhã nunca chega. 

1.1.4. PROF. E: Tem alguns que têm andado com julgamento [reclusos preventivos], o que 

lhes causa uma instabilidade muito grande. Não sabem quantos anos irão apanhar e andam com 

a cabeça à roda. Destes, só consigo ter lá um [na Escola] e mesmo assim, tenho de ter uma 

paciência de santo para lidar com ele. O que é compreensível. Eu ainda lhe digo: “Traz os 

outros!” – E ele responde: “Oh, quem os traz?”. 

 

1.2. MEDIADOR: Então como é, que vocês acham, que se pode reverter o atual estado da 

situação? 

 

1.2.1. PROF. E: Eu penso que, neste momento, e com certeza que, depois à frente voltaremos 

a falar, que era imperioso juntar novamente o grupo [formandos]. Juntar o grupo e falar com o 

grupo, porque nós estamos a ter gastos. Gastos com cópias, com os materiais e que acabam por 

ficar na gaveta, porque não são usados. E acho que isso é uma coisa que eles têm de perceber: 

ou vêm ou não vêm. E a partir daí têm que decidir. E nós não contamos com eles e não tiramos 

as cópias nem levamos material a mais.  

 

1.3. MEDIADOR: Ora bem, então a pergunta que se impõe será: Qual a estratégia que 

deverá ser seguida doravante? – Sendo que, já aqui foi lançada uma, que é uma reunião 

a ter com o grupo, de forma a tentar resolver o problema da assiduidade. Será assim? 

 

1.3.1. PROF. E: Sim, sem dúvida. Tem que se falar «ao coração» do recluso, em primeiro 

lugar, ou seja, da importância que tem a escolaridade para o próprio. E não só em termos de 

escolaridade, mas também, em termos de ocupação. Portanto, despertá-lo para o ensino. Se não 

for assim, não há hipótese. Ele não pode ser levado à força. Ele tem de ir à Escola porque quer. 
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Se formos nós a empurrá-lo à força, ele não vai. Portanto, tem de se falar com eles, primeiro 

em grupo e depois individualmente. Ouvir aquilo que ele diz, aquilo que pensa do ensino, 

porque a resposta é sempre a mesma: “A mim não me faz falta!”. Mas acaba sempre por fazer 

falta. Talvez não faça falta no momento, mas no dia em que sair [em liberdade], talvez para o 

rendimento social de inserção, por exemplo, já faz falta e depois tem de frequentar [a escola] lá 

fora. Se quiser receber, quanto mais baixo for o seu nível de habilitações, mais tempo terá de lá 

andar. Por isso mesmo, o melhor é aproveitar já o tempo. Deve-se falar com eles, primeiro em 

grupo e depois pessoalmente. Saber quais, de facto, são aqueles que querem, mesmo, ir para o 

curso e quais aqueles que, efetivamente, não querem. 

 

2. MEDIADOR: Ok. Então, numa próxima reunião faremos o ponto de situação e a 

avaliação desta estratégia de intervenção. Concordam? 

 

2.0.1. PROF. E: Vamos ver. Vamos ver qual é o feedback deles. Claro que a cem por cento 

nunca irá ser, mas vamos ir buscar mais um ou dois ou três e, no grupo, isto é importante. Há 

sempre um que lidera e aquele ‘um’ consegue arrastar os outros. Portanto, temos, também, que 

nos valer um pouco daquele recluso que movimenta o grupo. Porque, se esse não quiser, os 

outros também não vão querer.  

2.0.2. PROF. A: Há muitos que são facilmente influenciáveis. Há muitos que se deixam 

influenciar. E, então, se um os influencia para o bem, neste caso, para a frequência das aulas e 

da Escola, então, vão. Se começa a desviá-lo, este acompanha-o para outras ocupações e deixa 

de frequentar as atividades letivas. 

2.0.3. PROF. E: Não sei se nesta reunião, devem estar os Técnicos [Reeducação] e algum 

responsável dos serviços de vigilância. Que achais? 

2.0.4. PROF. A: Por um lado, acho que seria bom. 

2.0.5. PROF. B: Eu concordo. 

2.0.6. PROF. C: Eu, também, acho que seria proveitoso. 

2.0.7. PROF. E: Olhem, então deverão estar os Técnicos [de Reeducação] e um responsável 

dos guardas. E serem confrontados com a situação da Escola e se é, ou não, importante para o 

tal plano de acompanhamento do recluso [PIR]. E que ele sinta por parte dos técnicos e dos 

serviços de vigilância que é importante. Que ele vai ser avaliado para uma futura [saída] 

precária ou para uma futura liberdade condicional. Porque se assim não for, o recluso «está-se 

marimbando». Se aquilo não tem importância, então, é só pra quê? – Para ter o 4º ano, o 6º ano 
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ou o 9º ano? – Agora, o que é preciso é ele saber que aquilo é importante para ele. Que é uma 

coisa que o vai marcar. 

2.0.8. PROF. A: (Concordando) Que vai facilitar, mais tarde, nas informações que seguirem 

para o juiz. 

2.0.9. PROF. E: Evidente. Esse plano de acompanhamento vai para o juiz. Não veem que agora 

[PIR] é avaliado no Porto [Tribunal de Execução das Penas]. E tem que levar tudo a 

acompanhar... se o recluso andou na escola; se fez o curso, por ex., de pintura; se o recluso fez 

isto ou se fez aquilo; se não teve castigos; se teve sempre bom comportamento; e tem de lá 

constar tudo. Não tenho, agora, presente todos os itens (já estive com um [formulário] em 

mãos), mas não me lembro, agora ao certo, de todos critérios de avaliação deste plano. Por isso, 

nós temos de ter uma palavra a dizer na presença dos técnicos para saber se é, ou não é, 

importante a escola para a vida do recluso. Por isso, o melhor mesmo é pedir autorização ao Sr. 

Diretor para uma reunião a realizar com os técnicos e um elemento dos serviços de vigilância. 

 

MEDIADOR: Muito bem. Pedir-se-á, então, uma reunião com os Técnicos de Reeducação 

e um responsável dos Serviços de Vigilância e Segurança ao Sr. Diretor, de forma a se 

procurar resolver esta situação. 

 

Far-se-á o ponto de situação na próxima reunião. 

Muito obrigado pela vossa colaboração. 
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Anexo 14 

2ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(10.12.2012) 

 

1. MEDIADOR: Qual a vossa apreciação relativamente à estratégia delineada? Será que 

a reunião conjunta com os representantes dos serviços de educação e ensino, serviços de 

vigilância e os reclusos-formandos, serviu, por exemplo, para clarificar algumas das 

situações de absentismo? 

 

1.0.1. PROF. E: Eu julgo que sim, apesar de, na prática, as coisas não terem evoluído tão bem 

quanto desejaríamos. A participação de todos é de louvar, sem dúvida. O facto de [os 

formandos] terem referido algumas situações relativamente a determinadas disciplinas, pode, 

em minha opinião, ter a ver com o facto dos respetivos professores não terem estado presentes 

[na reunião]. 

1.0.2. PROF. A: Eu também acho que sim. 

1.0.3. PROF. B: Olhem, eles [técnica de educação e chefe da vigilância] falaram com eles 

[reclusos-formandos] e procuraram saber porque andavam a faltar e os formandos, primeiro 

ficaram espantados, porque não estavam a contar com aquilo, mas, principalmente, do chefe 

[de vigilância] lhes estar a pedir para não desistirem do curso e irem às aulas.  

1.0.4. PROF. A: Peço desculpa por te estar a interromper, mas eu acho que nos esforçámos, 

que tivemos grande apoio por parte da Técnica [Reeducação] e por parte do Chefe [Vigilância], 

e destes os terem estimulado à frequência das aulas. No entanto, verifico que, infelizmente, os 

resultados continuam a ser pouco positivos. Não sei se os colegas concordam. 

1.0.5. PROF. D: Comigo é igual. 

1.0.6. PROF. C: É isso mesmo. 

1.0.7. PROF. A: Mas, mesmo assim, continuo a chamá-los. 

 

1.1. MEDIADOR: Apesar de tudo, manténs a mesma estratégia? 

 

1.1.1. PROF. A: Ah, sim. Sem dúvida. Continuo a mandar anunciar pelo interfone, a ir ao bar 

e ao recreio chamá-los. 
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1.2. MEDIADOR: Quanto aos restantes, e apesar dos resultados obtidos, continuam a ir 

ao encontro deles, conversar com eles e trazê-los para as aulas? 

 

1.2.1. PROF. D: Eu não. 

1.2.2. PROF. C: Pois eu acho que nós não temos de andar sempre ali atrás deles. Quando entro 

no EP mando anunciar e pronto. Eles bem sabem que eu cheguei e que me dirijo para a Escola. 

1.2.3. PROF. E: Olhem, eu não os chamo. O que faço é dar a minha volta [ala prisional, bar e 

recreio], que é para saberem que eu já lá estou. E quando vejo que não está A, B ou C, bato-

lhes à porta das celas: “Então, como é? Vamos lá?”. Ou seja, chego, mostro-me, converso com 

eles onde estes estiverem. Entretanto, saio e subo para a Escola e estes, aos poucos e poucos, 

vão chegando. 

1.2.4. PROF. C: Olha, mesmo assim, ainda antes da última aula, fui ao bar e não vi lá nenhum. 

 

1.3. MEDIADOR: Um outro fator de desmotivação, referido pelos reclusos-formandos na 

reunião, tem a ver com alguma «dificuldade de relacionamento pessoal» de alguns 

professores em relação a eles. Que comentário vos merece esta situação? 

 

1.3.1. PROF. A: Ora bem, há um aspeto que referem no teu caso (virando-se para o PROF. C) 

de seres muito …. Tu queres trabalhar e, sim senhora, eu compreendo, mas que não és muito 

maleável para …. Tens que ser mais permissivo em certas coisas. Mas, permissivo atenção, no 

bom sentido. [Eles dizem] “Ah, porque ele força as situações. Ele tem de compreender que nós 

também temos os nossos problemas. Outro dia, também, um…” 

1.3.2. PROF. C: (Subitamente interrompe PROF. A) Por amor de Deus nós temos de trabalhar, 

não é? É para isso que ali estamos! 

1.3.3. PROF. E: É preciso trabalhar, mas, vamos lá a ver. Olha…  

1.3.4. PROF. A: (Interrompendo PROF. E) É preciso sabê-los levar e o modo como se levam. 

Porque tu sabes como é que eles são. Aliás, como todos nós sabemos. Ainda no outro dia, um 

recluso (refere o nome) contou este caso: “Olhe professora” (e é um que, por norma, está sempre 

muito atento, e é dos que vai assiduamente [às aulas]) “Tinham-me avisado que vinha aí o meu 

advogado” (e eu até nem digo nada, quando [a vigilância] falam no interfone calo-me. E digo-

vos uma coisa. Eu, dificilmente, percebo o que dizem. A verdade, também, é esta. Mas, mesmo 

assim, tenho o cuidado de, quando falam no interfone, me calar para ver o que é. Porque, às 

vezes, chamam-nos e eles têm de ir. E eu disse-lhes isto.) E, então, disse ele: “Ah, a professora 
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até faz isso mas há quem não o faça.” Pronto. Ele queixou-se no sentido de que, estava atento 

ao interfone, porque vinha o advogado e tinha que resolver o problema relacionado com a sua 

situação penal. E, então, continuou ele: “Eu cheguei a um certo ponto que o senhor professor 

chamou-me à atenção. Mas, olhe professora, foi por causa disto mesmo que lhe disse.” 

1.3.5. PROF. C: Oh, por amor de Deus. Mas ele não foi? – Ele foi, sabes. Ele foi lá baixo [ter 

com o advogado ao parlatório] quando foi chamado. 

1.3.6. PROF. A: Pronto. Mas, disse ele que estava um bocadinho distraído, que não se 

concentrava. Mas, escuta – isto não foi dito na reunião. 

1.3.7. PROF. C: Oh, tudo bem. Mas ele não foi lá, quando foi chamado? – Por amor de Deus. 

1.3.8. PROF. A: Mas, tu não sabes como eles são. Escuta, nós não estamos aqui para incriminar 

nenhum colega. Era o que mais faltava. Nós estamos aqui para mudar a atitude. Eu não quero…, 

eu não quero que penseis que vos estou a recriminar. 

1.3.9. PROF. C: Mas…, é essa a ideia com que estou a ficar. 

1.3.10. PROF. A: Mas não…, porque a mim, também gosto que mo digais. 

 

MEDIADOR: (Intervém no debate, aconselhando calma aos intervenientes) 

 

1.3.11. PROF. A: Foi pena não termos estado lá todos [na reunião]. Mas, foi o que de lá saiu. 

1.3.12. PROF. E: Será que se tivéssemos estado lá todos, eles também o teriam dito? É o que 

nos falta saber? 

1.3.13. PROF. A: Pois, isso, também, é verdade. 

1.3.14. PROF. E: Falta saber se na presença de todos nós, diriam o mesmo. 

 

1.4. MEDIADOR: Pegando nas vossas palavras, consideram, esta, uma estratégia de 

«fuga prá frente», da parte dos reclusos-formandos? 

 

1.4.1. PROF. E: Evidente. É que se… 

1.4.2. PROF. A: (Interrompendo PROF. E) Eu acho que sim. Mas, como já vos disse, quando 

houver qualquer coisa comigo, por favor dizei-me. Eu agradeço. 

1.4.3. PROF. E: (Virando-se para PROF. D) Olha, em relação a ti, um disse que chegou, uma 

vez, à aula e que não fizeste caso dele. E isto, atenção são palavras textuais. Que eles foram 

postos no computador, muitos nem sequer o sabiam ligar, e não sei quê nem que mais... Ou 
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seja, que havia um desinteresse total do professor: “Porque ele estava lá no seu computador a 

fazer o que estava a fazer e nós ali… à espera.” 

1.4.4. PROF. A: Atenção, porque também foi dito por outro [formando]: “Não é verdade!”, Ou 

seja, “Pode ter acontecido nessa aula mas nas outras não. Por isso, não é verdade! O professor 

está sempre disponível e sempre que a gente lhe pede ajuda ele vai.” 

1.4.5. PROF. E: É verdade, sim senhor. Isso, também, foi dito. 

1.4.6. PROF. A: Mas nós, também, estamos aqui para nos unirmos e não para nos 

recriminarmos. Nós estamos aqui para conversar, para dialogarmos, para nos ajudarmos uns 

aos outros e para melhorarmos o que houver para melhorar. Ninguém, sozinho, tem a receita 

mágica. Somente em conjunto, entre todos é que… 

1.4.7. PROF. D: (Interrompendo PROF. A) Eu não sei, pá. Eu, também, não tenho outra coisa 

mais para onde me virar, a não ser dar-lhes um textozito e mandá-los fazer… 

1.4.8. PROF. E: Olha, se me permites, eles querem um apoio mais permanente. Em vez de ser 

o colega do lado, a dizer: “Justifica o texto aqui ou além. Aqui pões letra maior. Ali mais 

pequena. Aqui a negrito. Ali dás mais um espaço...”, se calhar é a presença do professor ali com 

eles. E é isso, que deixam transparecer, que é o que querem. 

Agora, para responder ao PROF. C. Eu, hoje, sabes o que é que trabalhei na escola? –Zero! 

Zero! De manhã, viraram-se para mim e disseram: “Professor está tanto frio.” 

1.4.9. PROF. C: Só de manhã? 

1.4.10. PROF. E: A manhã toda e a tarde, também. “Está tanto frio que nem sequer somos 

capazes de pegar na caneta.” Olha, sabes o que fiz? – Eu digo-te. Desviámos as mesas do lugar, 

pusemos o aquecedor no nosso meio e fizemos ali uma conversa informal. Que, se calhar, foi 

tão ou mais útil do que uma aula. À tarde, aconteceu igual. Eu peguei no meu computador, 

chamei-os para o pé de mim e estivemos a ver umas imagens através do Photoshop. Pois fica 

sabendo que, no final da aula, saíram satisfeitos. 

Quer dizer, se a gente vai pra ali com alguma formalidade…, enfim, a formalidade contra aquilo 

que os formandos querem ou precisam, por vezes, leva a que estes se desinteressem: “Eu aqui 

com problemas e este tipo nem sequer faz caso de mim.” Por isso te digo, que hoje quiseram 

da minha parte uma postura diferente do habitual e eu proporcionei-lhes essa mesma postura. 

E digo-te, isso acontece comigo, com frequência. Não é lecionar matéria que os vai fazer 

melhor… mas o bem-estar deles. E quando se põe o bem-estar do utente à frente de tudo o resto 

é o que mais interessa. Obviamente que tal não significa que, às vezes, também, não se 

«engulam sapos». Mas qual é o problema? – A gente muitas vezes tem de ser tolerante, ao ponto 
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de ir de encontro àquilo que, embora para nós não seja o mais acertado, do ponto de vista formal, 

mas fazemo-lo para que ele se sinta bem na Escola. Olha, ainda, na 6ª feira passada, da parte da 

manhã, um formando pediu-me para lhe levar uma cópia de uns poemas de amor. E eu respondi-

lhe que sim. Só que, infelizmente, esqueci-me e não lhos levei. Ficou todo chateado comigo e 

não mos pediu. Pois, ele hoje de manhã estava na Escola e eu perguntei-lhe: “Então, sempre 

queres os poemas?” – E ele responde: “Quero”. Então, eu agarrei e dei-lhos. Depois de tarde, 

virou-se pra mim e disse: “Não era bem aquilo que eu queria. Pode-me arranjar outros?” Pois, 

qual é o problema? – amanhã levo-lhe outros e está o assunto resolvido.  

 

2. MEDIADOR: Que análise fazem dos resultados obtidos com a reunião, nomeadamente 

em termos de assiduidade aos cursos [EFA-B1 e EFA-B2]? Em vossa opinião, são estes os 

esperados? Porquê (não)? 

 

2.0.1. PROF. B: Na minha disciplina não. 

2.0.2. PROF. A: Na minha também não.  

2.0.3. PROF. C: Na minha não.  

2.0.4. PROF. D: Na minha também não creio que tenha havido grandes melhorias.  

2.0.5. PROF. A: Olhem eu verifico que aqueles [formandos] que não iam continuam a não ir. 

Não sei se se passa o mesmo convosco. Inclusivamente o formando (e refere o nome) também 

não vai. 

2.0.6. PROF. E: Mas esse não vai. Repara que esse faz ali, um pouco, o papel de recluso com 

mais alguma tarimba. Que vai, mas só para estar bem com os Serviços de Educação e com a 

Vigilância. Porque no fundo, no fundo, vai ter de haver uma informação a dizer que ele não 

está a cumprir [com a Escola]. Ele é só aquilo que faz sempre, ou seja, agradar não, a nós 

professores, mas às chefias. Porque, se repararem, desde a reunião, em que disse ámen a tudo 

o que o chefe e a técnica diziam, nunca mais foi às aulas. 

2.0.7. PROF. A: Mas se souber que há «merendada» é o primeiro a ir, pra levar as alforjadas… 

2.0.8. PROF. E: Claro. Que é que estás à espera? 

 

2.1. MEDIADOR: [Apesar de não ser formador no curso EFA-B1, mas tendo em conta a 

observação que vem realizando, desde o início do ano letivo, ao funcionamento de ambos os 

cursos (EFA-B1 e EFA-B2), resolve trazer uma outra ideia à reflexão] Então como é que vocês 
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acham que, em relação à assiduidade, tem funcionado, de forma tão satisfatória, no curso 

EFA-B1 e os mesmos resultados não se estarem a verificar no curso EFA-B2? 

 

2.1.1. PROF. B: Talvez porque no nosso curso [EFA-B2] somos vários professores nas 

diversas disciplinas, isto é, um dia um [professor], no dia seguinte outro, enquanto no curso 

EFA-B1 o mesmo professor leciona-as quase todas, com exceção das TIC e, por isso, passa 

mais tempo no EP e desenvolve outro tipo de relacionamento com os formandos. 

2.1.2. PROF. E: É difícil de responder. Esta questão, talvez, devesse ser colocada aos próprios 

formandos. Ninguém melhor que eles, para dizer por que acontece assim… 

2.1.3. PROF. A: Às vezes o pagar-lhes um café pode ser já uma forma de os motivar e… 

2.1.4. PROF. E: (Interrompendo PROF. A) Não, não é nada disso. Nós tomámos café ou chã 

quando queremos. Muitas vezes até são eles próprios que pagam. Se tiver de o fazer [pagar], 

faço-o sem qualquer problema. De certa forma é já uma prática corrente há anos. Por exemplo, 

quando estamos na Escola, faço um intervalozinho e peço a um para ir buscar cafés ou chãs, ao 

bar, para os formandos que estão presentes e pago. Agora, há uma coisa que não faço – que é 

pagar cafés no próprio bar. Isso não. Porque vêm formandos e não-formandos, isto é, vem um, 

vem outro e mais outro, enfim…. ou seja, se pusesse ali uma nota de 5€, era um «ver se te 

avias», desaparecia num instante. 

 

2.2. MEDIADOR: [Agora recorrendo à experiência acumulada, em termos de formação de 

cursos EFA no EP de Bragança, nomeadamente desde o ano letivo de 2007/08 até ao presente] 

Voltando à mesma pergunta, eu julgo que esta tendência de participação nas aulas, 

inicialmente dos cursos de Alfabetização e agora, mais recentemente, do EFA-B1, já se 

verifica há algum tempo a esta parte e, como devem calcular, não se esgota no ‘simples’ 

pagamento de cafés ou chãs. Por isso, vos peço uma reflexão mais aprofundada sobre esta 

questão da assiduidade e da discrepância verificada, designadamente no corrente ano 

letivo, entre os cursos EFA-B1 e EFA-B2? 

 

2.2.1. PROF. A: Olha, eu acho que, tal como o PROF. B referiu, tem a ver com a generalidade 

das disciplinas. 
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2.2.2. PROF. D: No meu caso, dos que começaram no início do ano, continuam a ir. Os que 

entraram de novo, estão a ir.457 Os outros foram lá uma ou duas vezes, mais nada. Esses, 

praticamente, não os conheço. 

2.2.3. PROF. E: Pois, é o caso de dois deles. Esses, não os conheces. Apesar de um deles ter 

ido a uma aula. 

2.2.4. PROF. D: Dizes, bem, uma aula. 

2.2.5. PROF. A: Também a mim. E foi o que eu disse lá na reunião. 

2.2.6. PROF. B: Um deles, desde o início que disse, que só lhe interessava o Inglês. 

2.2.7. PROF. D: Tá bem, tá. Esses não querem nada com aquilo. 

2.2.8. PROF. A: Não querem não. Um deles é muito influenciado pelo outro. O que esse fizer, 

ele também faz. 

2.2.9. PROF. E: Olha o… (refere o nome), ainda outro dia me disse: “Eh, ando aqui nas aulas 

e, pelos vistos, vem aí outro lanchezito e eu quero lá estar.”458 – E eu respondi-lhe: “Olha, pode 

ser que te enganes.” 

2.2.10. PROF. C: Mas, esse disse-me que já tinha o 6º ano. 

2.2.11. PROF. D: Isso é o que ele diz. 

2.2.12. PROF. E: (Virando-se para PROF. C) O que é que tu achas? 

2.2.13. PROF. C: Ah, não sei. 

2.2.14. PROF. A: Não. Não me parece que reúna lá muitas competências. Bem, pelo menos o 

4º ano tem de ter, senão não podia estar inscrito. 

2.2.15. PROF. E: É óbvio. Mas, não é isso que estou a perguntar. (Novamente questionando 

PROF. C) Estou-te a perguntar a ti. O que é que tu achas? 

2.2.16. PROF. C: Bem, na Matemática ele sabe umas coisitas. 

2.2.17. PROF. A: Sabes que na Matemática, conta muito a experiência de vida. A nível do 

cálculo mental… 

2.2.18. PROF. E: Bem se vamos por aí, também, os meus ciganos [formandos] fazem uma 

conta sem grandes problemas. 

 

2.3. MEDIADOR: Bom, já que tocaram neste ponto (virando-se para PROF. C) na reunião, 

alguns formandos queixaram-se de os conteúdos abordados na tua área de competências-

                                                           
457 Refere-se a [reclusos] novos-entrados neste EP, após o início do ano escolar (setembro de 2012), aos quais foi, ainda, possível a sua inscrição 
na plataforma SIGO. 
458 Refere-se à ‘Festa de Natal’ no EP. 
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chave serem, segundo as suas palavras, «demasiado básicos» e que, por isso, não 

necessitavam de ir às aulas. Que comentário te merecem estas palavras? 

 

2.3.1. PROF. C: Bem os formandos que referes, foram a uma ou a duas aulas. E isto aconteceu 

no princípio do ano. E no princípio não podíamos abordar conteúdos com um grau de 

dificuldade muito elevado. Por isso, acho estranho que, em tão pouco tempo, tenham chegado 

a essa ‘brilhante’ conclusão. Talvez, para esses, os conteúdos possam parecer «demasiado 

básicos». Tenho dúvidas. Enfim…, não sei se serão assim tão básicos, mas… tudo bem. Mas, 

também me recordo que, mesmo esses, não resolviam os exercícios, que lhes dava, assim tão 

facilmente. Demoravam algum tempo e, também, evidenciavam algumas lacunas, em termos 

de cálculo. 

 

2.4. MEDIADOR: Bom, tal como aqui temos vindo a analisar, o exemplo da assiduidade, 

do curso – EFA-B1, não nos poderá passar despercebido, bem como o testemunho do 

PROF. E e a sua estratégia de envolvimento pessoal com os reclusos-formandos. Em 

contraponto surgem algumas áreas de competência-chave do curso EFA-B2, aqui 

referidas, às quais a assiduidade dos formandos, desde o início do curso, tem vindo a ser, 

praticamente, residual. Por conseguinte, aproveitaria, se me permitem, de trazer um 

outro assunto à colação e que poderá estar relacionado com esta problemática. 

Gostaria de saber de que forma é que, nas vossas práticas diárias, momentos de 

aprendizagem pelas vias «não-formal» e «informal» são introduzidos nas sessões de 

formação, nomeadamente aproveitando experiências de vida dos formandos, e 

convertidas em recursos educativos? 

 

2.4.1. PROF. E: Olha, relativamente a este assunto (virando-se para o PROF. B), há um que 

diz que as tuas aulas não lhe dizem nada. Ainda hoje me disse isso (e refere o nome do 

formando). Eu virei-me pra ele e perguntei: “Então, você não vai à aula?” e ele respondeu “Oh, 

aquilo não me diz nada.” 

2.4.2. PROF. B: Ele foi às primeiras aulas e depois virou-se pra mim e disse. “Oh, esta 

disciplina a mim não me diz nada.” 

2.4.3. PROF. E: Tá bem. Mas, eu já lhe disse que o curso não são só as outras disciplinas, esta, 

também, é importante e sem ela ele não acaba [o curso]. 

2.4.4. PROF. B: Pois, ele disse-me: “Sabe, a minha cabeça não anda bem...” 
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2.4.5. PROF. A: Essa é uma justificação recorrente neles. 

2.4.6. PROF. E: Pronto, mas é assim. Ele vai ter a sentença agora, salvo erro, na próxima 

semana.459 

2.4.7. PROF. B: E depois disse-me, também: “Olhe, não me leve a mal, mas as suas aulas, 

sabe…., não tem nada a ver consigo. É mesmo a matéria, os conteúdos, não me dizem nada.” 

2.4.8. PROF. E: Atenção. Ele é um indivíduo muito problemático. Mas mesmo muito 

problemático. Nem fazeis ideia. Tem que se saber levar. É preciso saber conversar com ele. E 

não chegar ao pé dele e dizer: “Olhe que você tem que ir prá Escola!” – Isso não. Dificilmente 

resulta com eles e com este muito menos. Mas dizer-lhe: “Então tá melhor? E a Escola como é 

que vai? Vamos lá…, tem de ser… vai ver que lhe faz bem. Desopila. Manda cá pra fora.” 

2.4.9. PROF. D: Esse é uma pessoa extremamente educada. 

2.4.10. PROF. A: Mas muito reservado. 

2.4.11. PROF. E: Tem uma filha e, pelos vistos, também tem problemas com a mulher. E tudo 

isto mexe com ele. Para além de… 

2.4.12. PROF. B: (Interrompendo PROF. E) Mas, ele está preso porquê? 

2.4.13. PROF. E: Pelo mesmo motivo que a maior parte dos reclusos deste país e, 

provavelmente, por esse mundo fora. Para além de padecer da «doença da civilização»… 

 

(Alguns momentos depois e após os restantes elementos tomarem conhecimento da situação) 

 

2.4.14. PROF. A: Por isso temos de ter muito cuidado com a nossa abordagem nas aulas a este 

tipo de situações. Como sabem, pela nossa experiência…, porque, infelizmente, não é e, 

porventura, também não será caso único, já sabem que assuntos destes é melhor não os trazer 

prás aulas, a menos que, e aqui uma ressalva, sejam os próprios a o fazerem, tal como já 

aconteceu várias vezes. (Virando-se para todos) E vós, que já tendes alguma experiência na 

gestão de situações do género, sabeis muito bem que se podem «ganhar» ou afastar, de vez, os 

formandos. Por isso, muita atenção da vossa parte. 

2.4.15. PROF. E: Este exemplo serve, somente, para dizer que, se tivermos 30 formandos, cada 

um deles é um caso específico. A cada um, uma forma diferente de atuar da nossa parte. E nós 

temos de os conhecer muito bem para podermos agir e auxiliar da melhor maneira que nos for 

possível, porque só os tendo à nossa volta é que conseguimos chegar a eles e começar a exigir 

algo deles, como é o caso da Escola. Caso contrário dificilmente lá vamos. 

                                                           
459 Recluso preventivo. 
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2.5. MEDIADOR: (Virando-se para PROF. B) Mas que estratégias utilizas nas tuas aulas? 

 

2.5.1. PROF. B: Eu recorro a temas relacionados com a atualidade e de acordo com as unidades 

de competência a trabalhar. Por exemplo, ainda hoje na aula, numa proposta de trabalho que 

lhes dei, esta relacionava-se com a temática da Higiene Segurança e Saúde no Trabalho. Olha 

um deles contou uma situação, relacionada com o seu trabalho na construção civil, 

designadamente de um colega de trabalho que caiu e magoou-se e que depois o Seguro não quis 

pagar. Outro relatou uma situação, de que passou nas linhas de comboio e foi atropelado. Enfim, 

todos eles acabaram por ter uma história a contar, relacionada com a sua experiência de vida, 

tal como referiste na pergunta [questão 2.4.]. 

2.5.2. PROF. E: Mas isso é óbvio. Todo o curso tem de girar à volta da experiência de vida. 

Ou seja, eles estão lá para aprender e nós também. E acreditem que acabamos por aprender 

muita coisa com eles. 

2.5.3. PROF. B: Claro. 

2.5.4. PROF. D: Sem dúvida. 

2.5.5. PROF. A: Olhem, eu digo-lhes muitas vezes: “Estou aqui para ensinar, mas, 

principalmente, para aprender convosco.” É uma troca mútua de experiências. E eles têm tanto 

para nos ensinar… 

2.5.6. PROF. D: E a gente pra aprender. 

2.5.7. PROF. A: É e, agora, temos um novo [formando] que entrou recentemente… 

2.5.8. PROF. E: (Interrompe e refere o nome). Mas ele anda a «bater mal», desculpando o 

termo, porque tem família cá fora e o que lhe dizem os colegas é que: “Até ao 4º/5º mês vais 

ter de te afeiçoar aqui à casa.” Ele hoje virou-se pra mim e disse-me que tinha uns problemas 

na cabeça. Que lhe batia muito dum lado. E eu respondi-lhe: “Oh pá, isso é normal. Isso tá tudo 

relacionado com a tua instabilidade. Tu, com certeza, que estás a pensar na tua mulher e nos 

teus filhos.” 

Agora está a pensar na pulseira [eletrónica]. Porque, também, têm de ter determinadas 

condições e depois não as têm. E para alugar uma casa, pedem-lhe um contrato de trabalho de 

um deles e nenhum deles tem, porque a mulher não trabalha. E depois não arranja fiador porque 

ninguém o aceita ser nestas condições. Enfim, tudo isto se reflete negativamente neles o que os 

leva, muitas vezes, a não ir às aulas e até mesmo a abandonarem. Por isso mesmo é que temos 

de os acompanhar diariamente, porque são muito instáveis. Ora estão bem, como de um 
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momento para o outro, já não querem saber de nada… Nunca sabemos como é que os vamos 

encontrar no dia seguinte. 

2.5.9. PROF. B: Mas ele parece-me ser uma pessoa muito interessada… 

2.5.10. PROF. E: E é. Ele é muito trabalhador. Agora tudo vai daquilo que o professor 

consegue…. Eu, pra mim…, tudo vai de acordo com a relação professor-formando. Este é o 

fator mais importante, principalmente numa cadeia. Não tenham dúvidas. E se nós não os 

cativarmos, se não formos de encontro às suas preocupações, se não andarmos com eles «ao 

colo», por assim dizer, não recebemos nada em troca. 

 

3. MEDIADOR: Julgam que este processo, que envolveu a reunião, que fizemos entre nós 

(equipa pedagógica), em que abordámos o problema do absentismo, passando pela 

reunião realizada com os representantes dos serviços de educação e ensino, serviços de 

vigilância e com os reclusos-formandos, contribuiu para algum tipo de aprendizagem da 

vossa parte? E, já agora, de que forma é que se podem retirar ensinamentos desta 

estratégia para o vosso trabalho, nomeadamente o exercido em contexto prisional? 

 

3.0.1. PROF. E: Em minha opinião, a reunião que se fez acabou por não dar grandes frutos. 

Digo isto não pela envolvência das pessoas em causa, mas porque, agora distanciado da mesma, 

e fazendo uma avaliação desta, julgo que a estratégia a que recorremos, talvez, não tenha sido 

a mais adequada. Isto é, se nós tivéssemos falado com eles [reclusos-formandos] 

individualmente, os resultados, provavelmente teriam sido outros. Julgo que alguns acabariam 

por ter regressado às aulas. Porque ao falarmos com eles em conjunto, muitos criaram coragem 

com a posição dos outros colegas. Porque em grupo eles agem de maneira diferente do que 

individualmente. 

3.0.2. PROF. A: É. Também, acho que sim. Julgo que, apesar da nossa boa vontade, a estratégia 

não tenha sido a melhor, uma vez que, em grupo, alguns assumiram uma posição de não retorno 

às aulas, algo que, provavelmente, de forma individual, não o teriam feito. Por exemplo, nós 

vemos o que acontece no futebol. Sozinhos não tomam uma atitude, mas, em conjunto, 

conseguem arrastar uma multidão… 

3.0.3. PROF. E: Foi, talvez, uma má estratégia da nossa parte. Devíamos ter falado com um de 

cada vez. Provavelmente um ou outro ter-nos-ia dito, mesmo assim, que não, que não queria ir 

às aulas. Porque vocês viram, tão bem como eu, que, pelo menos, um deles (e refere o nome) 

andou ali no «vai-não-vai», enquanto de forma individual talvez o conseguíssemos ter 
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«agarrado». Ou seja, houve ali qualquer coisa que, infelizmente, falhou. Mesmo assim, andei, 

ainda, nos dois, três dias seguintes de volta dele a ver se o conseguia demover, mas, como vocês 

sabem quando se toma uma posição, ainda pra mais em grupo, depois não se pode perder a face 

e dar o dito por não dito. Enfim, estamos numa cadeia… 

3.0.4. PROF. A: Olhem o … (e refere o nome do formando) logo disse que não. Outro o … 

(refere, também, o nome) assumindo uma posição de líder, ao dizer que não ia, que não 

precisava da Escola pra nada, acabou por influenciar negativamente os outros, alguns deles, 

ainda, indecisos. Esse, pra mim, foi determinante na decisão dos outros. 

3.0.5. PROF. E: Oh pá…. Nós já nos referimos a isto na última reunião. Tem a ver, também, 

com o facto de muitos preferirem passar o tempo a jogar às cartas, dominó, etc… do que virem 

às aulas. E é, contra tudo isto, que temos de «lutar». Motivá-los todos os dias para virem às 

aulas. Tornar estas mais agradáveis. Por isso, o ‘Tema de Vida’ escolhido vai já de encontro a 

estes, e a outros, interesses. Por exemplo, no caso de um formando meu [curso EFA-B1] (e 

refere o nome), não vinha às aulas porque não tinha óculos. Enquanto não os tivesse não vinha 

às aulas. E, também, porque queria que o mudassem de cela. Lá está. Enquanto não se resolvem 

estes problemas, a que somos alheios, vingam-se na Escola. Mas, garanto-vos que com o tempo 

ele vai. Ainda um outro (refere, também, o nome) que, desde a nossa reunião conjunta, teve 

julgamento, teve sentença e, ainda por cima, a morte de um familiar. Tudo isto seguido, é dose! 

Do julgamento e da sentença sabia, mas da morte do familiar não. Via-o muito triste, 

cabisbaixo, mas pensei que fosse por causa da sua situação penal. Só quando lhe vi deixar 

crescer a barba é que tive a certeza de que se passava algo. Aí perguntei-lhe e ele contou-me. 

Ou seja, é mais um problema, que tenho pra resolver. 

3.0.6. PROF. A: Ah, esse é familiar de um aluno (refere o grau de parentesco) que temos lá na 

escola [Agrupamento de Escolas Abade de Baçal]. Olha, ainda há dias estive a dar-lhe a 

composição do teste e não fez absolutamente nada. Zero! 

3.0.7. PROF. E: Mas como é possível esse aluno ter um bom aproveitamento? A prisão do 

indivíduo, que referi, é o resultado da violência criminal existente na família e dos próprios 

familiares entre si. Por isso, como queres que esse aluno tenha bom aproveitamento? Se calhar, 

se lhe deres uma composição sobre ‘Violência’, aí já é capaz de a fazer. Porque esse é o 

ambiente familiar que tem. 

 

4. MEDIADOR: Finalmente, e em jeito de ponto de situação, para além de envolvermos 

os serviços de educação e ensino e os serviços de vigilância no processo formativo, ficamos 
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com o exemplo do que, de certa forma, é feito, em termos de incentivos à participação no 

curso, no caso concreto do EFA-B1 e de alguns de nós [docentes] no EFA-B2, os quais, 

através de um maior envolvimento, sobretudo a nível pessoal, preconizam uma maior 

aproximação ao recluso-formando, designadamente indo ao seu encontro ao bar, ao 

recreio, à cela, conversando com ele, ouvindo o que tem para dizer, nomeadamente falar 

sobre o(s) problema(s) que o preocupa(m) no momento, em detrimento de um 

posicionamento distanciado (não-interveniente) e de uma abordagem educativa 

meramente formal, no sentido escolástico do termo, desfasada da realidade e do contexto 

em que se insere, que poderá ter o efeito contrário ao pretendido afastando-o da Escola. 

Por isso, a última questão que vos coloco é a seguinte: Como acham que serviu, todo este 

processo, para o desenvolvimento de um saber profissional, de cada um de vocês? – Ou 

seja, de que forma é que tudo isto serviu para incorporarem novos saberes e quais as 

lições, que podem daqui retirar, para as vossas práticas diárias? 

 

4.0.1. PROF. E: Olha, relativamente a esta questão posso-te responder recorrendo à minha 

experiência de mais de 25 anos em Educação de Adultos. 

A minha escola não era a escola e os alunos em si. A minha escola era a comunidade. E quando 

se trabalha em comunidade vai-se ao encontro da mesma e não somente do aluno. É por esta 

via que se consegue envolver toda a gente sem deixar ninguém de fora. E, resumidamente, é 

isto que tem sido o meu trabalho, ao longo dos tempos. Por exemplo, quando havia visitas de 

estudo. Era pra todos. Quando havia festas. Era pra toda a gente. E tudo gratuito. 3 dias pra 

Santiago [Compostela], 2 dias pra Lisboa, etc. E com tudo isto se conseguia ali um 

envolvimento de toda a comunidade e não somente dos alunos/formandos. Os próprios 

garotos… (se vos recordais, a Educação de Adultos não era direcionada para pessoas com idade 

inferior a 14 anos, porque esses tinham de ir pra Escola, propriamente dita)… e havia a música 

tradicional da Lombada [Bragança] que havia que recuperar. Por isso, logo no meu primeiro 

ano agarrei nisto, mas não tive êxito. Então, eu pensava pra mim: “Como é que é possível?”. 

Então o que é que eu faço agora? – Nessa altura, falei com o responsável pela, então, 

Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Bragança e transmiti-lhe as minhas 

preocupações: “Não conseguimos botar mão a isto.” Eu conseguia 10 a 12 gaitas de foles para 

pôr ali à disposição das pessoas, só que não havia maneira destas aderirem. Porquê? – Porque 

nos limitávamos à idade. E os garotos com 14, 15 ou 16 anos não havia ninguém que os 

conseguisse motivar. Saíam da beira dos pais, com o pretexto de irem prá Escola, só que em 
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vez de irem prá Escola iam prós cafés. Não havia hipótese. Então, nessa conversa disse-lhe: 

“Olha, se queremos que a música tradicional singre, vamos ter de fazer alguma coisa. Temos 

de ir por outro caminho, porque assim não vamos lá.” E então propus-lhe: “Vamos matricular 

os pais. E os pais acompanham os filhos.” E foi assim que se conseguiu. Vários grupos foram, 

então, criados [na região de Bragança]. Grupos em Deilão, em Vila Meã, Babe, Caravela, 

Palácios, São Julião. Todas estas comunidades tinham grupos. Todas tinham gaitas [foles]. E 

desde que se começou a pegar nos garotos mais pequeninos (porque o pai ia pô-lo lá, porque 

queria que aprendesse e era gratuito) fizeram-se ali grupos rapidamente. Então íamos a 

encontros de música aqui em Portugal e a Espanha, também. E começaram-se a criar estes 

intercâmbios de encontros cá e lá. Tivemos apoios de várias instituições, nomeadamente do 

Parque [Natural do Montesinho] que era quem nos fornecia as gaitas de foles, entre outras 

instituições, que nos apoiaram muito. Agora, passados todos estes anos, já volta novamente a 

cair em decadência a música tradicional. Estes [outrora garotos] já estão grandes, foram pra 

Espanha, pra França, prá Suíça e já só tocam de vez em quando. Quando cá vêm. 

 

4.1. MEDIADOR: Regressando ao tema, e após esta explanação do PROF. E, poder-se-á 

concluir que o ‘envolvimento’ que o professor estabelece com o recluso é que faz toda a 

diferença? 

 

4.1.1. PROF. A: Ah, sem dúvida. 

4.1.2. PROF. E: O envolvimento que colocamos em prática e o nosso relacionamento com o 

recluso é que fazem com que as coisas funcionem. É, portanto, ir de encontro aos seus 

problemas e tentar ajudar na sua resolução, sabendo, de antemão, que, também, muitas vezes 

não temos respostas para tudo. No entanto, estamos ali para apoiar. Estamos ali com eles, 

dizemos presente e não os abandonámos, porque, de certa forma, «abandonados» já eles estão. 

4.1.3. PROF. A: E mostrar a nossa própria solidariedade. A preocupação de estar do lado deles, 

de lhes dizer: “Não é assim. Não faças isso.” Dar-lhes conselhos. Porque muitos deles estão ali 

entregues à sua sorte. A família não quer saber deles. Entretanto, perderam os empregos e o que 

mais precisam, em determinados momentos, é de uma voz amiga que converse com eles, que 

os oiça, porque muitos sentem necessidade de desabafar, visto que não confiam em mais 

ninguém ali dentro. Por isso, é que eu digo que não podemos, somente, «vestir a pele» de 

professores, no sentido clássico do termo, que só estamos ali pra dar aulas… 
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4.1.4. PROF. E: Exatamente. Quando têm problemas e conversam com o professor sentem-se 

aliviados, porque confiam em nós. E isso é um capital que não nos podemos dar ao luxo de 

desperdiçar. Apesar de tudo, não nos esqueçamos que estamos a lidar com seres humanos que 

nos merecem o máximo respeito e consideração. Os problemas deles não são com os 

professores, mas sim com a Justiça. Abrem-se connosco, porque confiam em nós e ao 

envolverem-se com o professor já não «fogem». Pois, quando chegar a altura de lhes pedirmos 

algo, neste caso que não deixem a Escola e que acabem os cursos, eles, também, não nos dirão 

que não. Por isso, é que referi a minha experiência na Educação de Adultos. Porque me habituei 

a ser mais do que um «simples» professor. E quando vim para o EP de Bragança esse capital 

de experiência, apesar de me situar num contexto completamente diferente, tem-me servido de 

grande utilidade porque, lá está, e agora para responder à tua pergunta anterior [questão 4.], o 

saber acumulado ao longo de anos e anos em diferentes situações e com diferentes pessoas, 

tem-me sido extremamente útil nas minhas práticas diárias. Sem dúvida. 

 

MEDIADOR: Muito bem. 

Terminamos aqui a nossa reunião. 

Muito obrigado pela vossa colaboração. 
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Anexo 15 

3ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(04.02.2013) 

 

1. MEDIADOR: Em jeito de conclusão sobre matéria da assiduidade, para além de tudo 

o que foi referido anteriormente, designadamente no nosso último encontro, que 

ensinamentos retiram de todo este processo? 

 

1.0.1. PROF. A: Pois, se bem vos lembrais, pelo facto de termos falado com eles em conjunto 

não resultou em nada [referindo-se à reunião conjunta de 26.11.2012, entre o representante dos 

serviços de vigilância, a representante dos serviços de educação e ensino, os professores e os 

reclusos-formandos]. 

1.0.2. PROF. B: Houve um que falou primeiro e que disse que com ele que não contássemos e 

como mais ninguém disse nada, os outros foram atrás: “Também não vamos!”. 

1.0.3. PROF. E: Claro. E depois há aqueles que são fracos da cabeça e que se deixam fazer… 

1.0.4. PROF. B: Infelizmente, isso, também, é verdade. 

1.0.5. PROF. A: Olhem há ali um formando (refere o nome), um rapaz novo, que não faz nada 

e que não quer saber de nada. Sinceramente, é incompreensível esta postura. Já falei com ele e 

diz-me que não quer saber e que já tinha dito, várias vezes, inclusive nessa reunião 

[26.11.2012], que não ia. E que não vale a pena insistirmos. 

1.0.6. PROF. E: Pois claro, ouviu os outros dizerem que não iam e, como apanha deles, também 

não vai… 

1.0.7. PROF. A: Agora não percebi.(!) 

1.0.8. PROF. E: Então que estás à espera? É o «bombo da festa»…  

1.0.9. PROF. E: O «bombo da festa»?(!) 

1.0.10. PROF. E: Claro. A levar no corpo todos os dias, dos outros reclusos. 

1.0.11. PROF. A: Oh! Mas, batem-lhe é? 

1.0.12. PROF. E: Que estás à espera. Num lugar destes, quem é fraco sujeita-se… 

1.0.13. PROF. D: Bem, até pode ser que lhe faça bem e que, assim, abra os olhos… 

1.0.14. PROF. A: Meu Deus. 
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2. MEDIADOR: (Intervém, pedindo aos professores que se cinjam à questão colocada) Já 

agora, se, porventura, tiverem de lidar com situações do género no futuro, como acham 

que devem proceder? 

 

2.0.1. PROF. C: Sinceramente, eu acho que, da nossa parte, fizemos tudo o que havia a fazer… 

2.0.2. PROF. B: Talvez, se tivéssemos conversado com eles individualmente…, talvez, digo 

eu, as coisas tivessem resultado de forma diferente, não sei… 

2.0.3. PROF. D: Nunca chegaremos a saber se teria, ou não, resultado. 

2.0.4. PROF. B: Numa próxima vez, se, por acaso, houver uma próxima, acho que se deve falar 

com cada um individualmente. Sinceramente, é o que eu acho. 

2.0.5. PROF. C: Claro. Se desta não resultou, então numa próxima deveremos tentar por outra 

via… 

2.0.6. PROF. D: É. Está visto que esta [estratégia] não funcionou. Da próxima tentamos doutra 

forma. 

2.0.7. PROF. A: Pois é. E a Escola é que «paga as favas», principalmente quando alguma coisa 

lhes corre mal. 

 

2.1. MEDIADOR: (Pegando na resposta da PROF. A) Porque dizes isso? Queres 

especificar? 

 

2.1.1. PROF. A: Então, sempre que algo não lhes corre de feição, pegam e vingam-se na Escola. 

(Virando-se para os colegas) Então, não sabem como é que isto funciona na cabeça deles. Ainda 

outro dia o formando (refere o nome) estava na cama e eu fui à cela dele… 

2.1.2. PROF. E: (Interrompe PROF. A) Oh, esse anda maluco. Anda a «bater mal». Tem a 

esposa internada no Hospital. 

2.1.3. PROF. A: (Continuando) Olhem, nas férias [de Natal] fui de propósito ao EP e levei-lhe 

um livro de Poesia, para ele ler. Entretanto as aulas começaram e ele, mesmo assim, não quis 

saber. De início não apareceu. Imaginem, virou-se pra mim e culpou os serviços de educação e 

ensino por não o levarem ao Hospital a ver a esposa. E eu, obviamente, disse-lhe que as coisas 

não funcionavam assim [numa prisão]. Há coisas que os ultrapassam [serviços de educação e 

ensino]. E eles [técnicos de reeducação] também cumprem regras, tal como nós… 

2.1.4. PROF. E: Mas eles sabem que não podem ir assim «do pé prá mão»… 
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2.1.5. PROF. A: (Interrompendo PROF. E) Mas é claro. O problema é que tudo isso se reflete 

na Escola. Estão a ver? E então ele queria que [os guardas] pegassem num carro e o levassem 

a ver a esposa? Eu virei-me pra ele e disse-lhe: “Então o Sr. não vê que esta é uma «casa 

especial»?” (voltando-se para os restantes professores) Como sabeis, sempre que conversarmos 

com eles, devemos evitar utilizar o termo «prisão» – e ele vai e responde-me: “Oh, ninguém 

quer saber de nada. Ninguém se interessa. Por isso, não vou à Escola! E não quero mais saber 

disso pra nada!”.  

2.1.6. PROF. E: Mas ele acabou por ir ao Hospital, sabes?  

2.1.7. PROF. A: Por acaso até soube e… 

2.1.8. PROF. E: (Interrompendo PROF: A) Foi. Andava mal, queixava-se muito de dores de 

cabeça. Não conseguia dormir de noite. E estava muito em baixo. Meteu o pedido e foi-lhe 

autorizada a ida [ao Hospital]. E, então, lá, encontrou-se com a mulher, que desceu da 

Enfermaria e veio cá abaixo às Urgências ter com ele. 

2.1.9. PROF. D: Então, não foi lá para ver a esposa, mas à Urgência… 

2.1.10. PROF. E: Sim. Lá acabou por juntar o útil ao agradável… 

2.1.11. PROF. A: Exato. E depois disso começou, novamente, a vir às aulas. (Virando-se para 

o Mediador) Para responder à tua pergunta – estás a ver como se refletem estas coisas na Escola. 

2.1.12. PROF. E: Mas, olhai. Da próxima vez, chamamos um a um à Escola e falamos com 

eles, individualmente. Tenho quase a certeza que os resultados serão outros. Concordais? 

2.1.13. PROF. D: Sim. Julgo que é a melhor maneira. 

2.1.14. PROF. A: Porque não? Já agora, tenta-se. 

2.1.15. PROF. C: Ok. Concordo. 

2.1.16. PROF. B: Eu, também, acho que sim. Não custa nada tentar. 

 

MEDIADOR: Ok. Obrigado. Então, em jeito de conclusão a este assunto – De acordo com 

as vossas palavras, de futuro e perante uma situação do género, de modo a se evitar correr 

o risco de vários se deixarem influenciar por um ou mais «líderes de opinião», a 

abordagem grupal aos reclusos-formandos deverá ser substituída por uma abordagem 

individualizada, da nossa parte. Possivelmente, com tal estratégia atingir-se-ão outros 

resultados. 

 

Terminamos, assim, a nossa reunião. 

Muito obrigado pela vossa participação. 
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Anexo 16 

4ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(12.03.2013) 

 

1. MEDIADOR: (Decide começar esta reunião «puxando o filme» um pouco atrás, no sentido 

de analisar a experiência dos docentes em matéria de ensino em contexto prisional e de como 

os próprios lida(ra)m com esta situação) Como reagiram ao saber que iriam lecionar para 

um estabelecimento prisional e, já agora, como encara(ra)m esta situação?  

 

1.0.1. PROF. D: No meu caso, posso-vos referir que encarei esta experiência como mais um 

desafio na profissão. De início, fiquei um pouco surpreso e, até mesmo, um pouco receoso, pois 

não sabia o que me esperava. Confesso. Mas, com o passar do tempo, e à medida que fui 

conhecendo o meio e, também, os reclusos, passei a lidar com isso, com naturalidade. 

1.0.2. PROF. C: Bem, quanto a mim, recordo-me que foram até as pessoas da minha família, 

que ficaram mais preocupadas do que eu. Principalmente o meu pai. No início costumava-me 

perguntar: “E tu não tens medo?”. 

1.0.3. PROF. A: É. Essa é, quase sempre, a primeira reação, por parte das pessoas. 

1.0.4. PROF. C: Ou então: “E vós [professores] não tendes lá guardas [na sala de aula]?” 

1.0.5. PROF. E: O que não falta lá é guardas. (risos) 

1.0.6. PROF. C: Sim, mas enquanto não lhe expliquei bem, como era a nossa atividade na 

cadeia não descansou. Só depois de entender o que é que eu lá fazia e, sobretudo, de perceber 

que não havia qualquer perigo em trabalhar lá, é que ficou mais aliviado. 

1.0.7. PROF. D: Então, ainda no ano passado aquela colega que foi pra lá, quando [o órgão de 

gestão] lhe comunicou que tinha horário na cadeia: “Ai, meu Deus. Meu Deus pra onde eu 

vou!” Então eu, prá acalmar disse-lhe: “Olha, vais pra lá, mas, acredita, nunca mais vais querer 

deixar aquilo. Vais ver!” E ela ficou a olhar pra mim, assim meia boquiaberta, sem saber, muito 

bem, o que dizer. 

1.0.8. PROF. B: (Virando-se para PROF. D) Pois. A mim, também, me disseste o mesmo. 

(Virando-se para os restantes) Mas, olhem, a mim, quando me disseram que tinha horário na 

cadeia fiquei um bocado apreensiva. É verdade, não vos vou mentir. Mais. A primeira vez que 

entrei lá até me tremiam as pernas. (risos) Mas depois passou-me. Ao fim de algum tempo de 

ali estar e do contacto que fui estabelecendo com eles e eles comigo, cheguei à conclusão que, 
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efetivamente eram pessoas como quaisquer outras e que não ofereciam qualquer tipo de perigo. 

Muito pelo contrário. 

1.0.9. PROF. A: Sabes, é aquele primeiro impacto e uma pessoa fica assim um bocado «à toa», 

mas depois passa. 

1.0.10. PROF. E: É normal. Há sempre aquela ansiedade ao entrar num espaço fechado. Que 

não é conhecido. E é natural que, de início, provoque alguma apreensão. Acho que isso é 

comum a todos. No entanto, do ‘desconhecido’ rapidamente passa a ‘familiar’ e, depois, já não 

queremos largar aquilo. 

1.0.11. PROF. D: Bem, eu confesso-vos que, apesar de gostar de lá trabalhar, algumas coisas 

ainda, hoje, me arrepiam. Quando passo o gradão, entro lá pra dentro e ouço o bater dos ferros, 

e todos aqueles fechos... Fico todo arrepiado. 

1.0.12. PROF. A: Olhem, eu, no meu caso, encarei com uma certa satisfação o facto de ir 

trabalhar prá prisão. (momento de alguma estupefação, por parte dos restantes professores) A 

sério! Porque eu fui lá colocada por destacamento. Na altura, isto há mais de década e meia 

atrás, estava na EB 2,3 de Macedo de Cavaleiros e pedi aproximação à residência [Bragança] 

por motivos de doença. Até vos digo mais. Nem me tremeram as pernas, nem nada. Por incrível 

que pareça, até fiquei contente por ir pra lá. E, já agora, também, vos digo uma coisa: Nunca 

me passou pela cabeça que me pudessem fazer mal. Sinceramente, nunca me preocupei com 

isso. Inclusivamente, já cheguei a estar sozinha, fechada na sala de aula com um recluso e nunca 

tive medo, fosse do que fosse. A minha única preocupação era, e continua a ser, ao fim de todos 

estes anos, a de contribuir, com o meu trabalho, para o aumento das suas qualificações e, assim, 

possibilitar-lhes um melhor regresso à sociedade. Por isso, procuro, sempre, dar o meu melhor 

em todos os momentos, que estou com eles, quer seja nas aulas, na dinamização da Biblioteca, 

nas atividades extracurriculares, etc. 

1.0.13. PROF. C: No meu caso, também. Disseram-me, várias vezes, que deveria ser uma 

experiência muito gratificante e muito enriquecedora. Várias vezes me deram os parabéns por 

estar a trabalhar com reclusos. O que não deixa de ser verdade, visto que… 

1.0.14. PROF. A: (Interrompendo PROF. C) Desculpa a intromissão, inclusivamente, pessoas 

que temos convidado para as atividades que lá promovemos, elogiam imenso o nosso trabalho, 

pois consideram que, naquelas condições, o que lá fazemos é muito diferente daquilo que cá 

fora se julga. Algumas delas, inclusive, desconhecem o facto de existirem, até, professores a 

lecionar nas cadeias. Ou seja, muitas pessoas cá fora, não fazem a mínima ideia do nosso 

trabalho numa prisão. No entanto, quando lá vão, apercebem-se que nós ali não somos somente 
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professores, pois veem como os reclusos (formandos e não-formandos) se nos dirigem, da 

empatia, do à-vontade, do respeito e consideração que existe entre nós. O que não deixa de ser 

gratificante, para nós, principalmente, quando as pessoas que vêm de fora ficam com essa 

perceção. 

1.0.15. PROF. E: Bem, eu, no meu caso, para falar na minha atividade no EP, tenho de recuar 

um pouco no tempo e começar por me referir ao período em que comecei a trabalhar no Ensino 

Recorrente, ou seja, em 1987. Na altura, reuniam-se, todas as quartas-feiras, os professores do 

Ensino Recorrente, que lecionavam no concelho de Bragança, onde estava incluído o professor 

de 1º Ciclo do Estabelecimento Prisional. Não foi difícil inteirar-me que este ensino, não era 

muito diferente dos restantes, apenas a condição de que se dirigia a alunos privados de 

liberdade. Nunca manifestei o quanto gostava de ter uma experiência nesta instituição e pôr em 

prática tudo quanto tinha aprendido com as comunidades por onde passei e com quem me 

envolvi em projetos de educação, recreação, socioculturais, etc. 

Na altura, os lugares no [Ensino] Recorrente eram distribuídos por antiguidade no serviço. Por 

isso, somente em 1996 é que surgiu a tão desejada oportunidade de trabalhar no EP de Bragança. 

Quando lá cheguei, o meu primeiro passo foi o de «enfrentar» toda a estrutura. Desde o diretor, 

de então, aos serviços de educação e vigilância e administrativos. Confesso-vos que não foi 

muito difícil a adaptação à instituição. Quando comecei a trabalhar no EP, julgo que, facilmente, 

todos se aperceberam, que eu objetivava uma cadeia mais virada para o “exterior”. Para tal, 

levei a cabo diversas atividades que melhor os desenvolvessem a nível pessoal e social, não 

menosprezando a parte escolar, como é óbvio. Nunca, até aí, um recluso tinha participado em 

atividades extracurriculares fora dos muros da prisão. Não querendo ser juiz em causa própria, 

refiro-vos que com a minha entrada, passou a haver uma maior visibilidade prás atividades 

desenvolvidas em contexto prisional. Estas baseavam-se, sobretudo em exposições de 

trabalhos, ‘Autos de Natal’, participação em encontros de jogos tradicionais do Ensino 

Recorrente, Vias Sacras, visitas de estudo (Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Fátima, 

Alcobaça, entre outras), visitas a museus rurais do concelho, a museus de Bragança, ao Parque 

Natural de Montesinho, etc.  

Agora, relativamente ao meu primeiro dia na Escola do EP e ao impacto que tal causou em 

mim, recordo-me de passar o gradão, de seguida, entrar na ala prisional e de ter sentido um 

misto de apreensão e curiosidade. E digo-vos isto, porque, pela primeira vez na vida, tive a 

experiência de ver in loco como era viver em reclusão numa cadeia, o que, até então, só 

conhecia de livros ou de filmes. 



 

710 

Quanto ao relacionamento interpessoal, posso-vos dizer que nunca tive qualquer receio de 

conhecer e de me dar a conhecer e julgo que, com relativa facilidade, estabeleci uma boa relação 

de trabalho com os reclusos. 

Mas, acima de tudo, o que mais me motiva a trabalhar com eles é o facto de acreditar que, 

muitos ainda vão a tempo de refazer as suas vidas a nível pessoal, familiar e profissional, apesar 

de saber que nem todos o conseguem. Contudo, e tal como disse há pouco, fico contente quando 

encontro alguns deles cá fora, que conseguiram «dar a volta por cima» e, hoje, são pessoas, 

perfeitamente, reinseridas na sociedade. 

 

2. MEDIADOR: (Lança, de seguida, uma questão que tem como principal objetivo aferir da 

existência de traços distintivos da profissão docente nos professores participantes neste estudo) 

Quando têm de explicar a alguém (por ex. médico) o que significa lecionar num 

estabelecimento prisional, como costumam fazer? 

 

2.0.1. PROF. A: Olha, a mim o que sempre me perguntam é: “Mas tu não tens medo de ir pra 

lá? Tens lá dentro da sala algum guarda?”. 

2.0.2. PROF. E: (Usando da ironia) Mas tu dizes sempre que sim. Que tens muito medo e que 

tem de ir pra lá [sala de aula] um guarda. Porque é da maneira que ninguém quer ir pra lá e, 

assim, ninguém te tira o lugar. (risos) 

2.0.3. PROF. A: (Continuando) E eu respondo-lhes: “Mas um guarda a fazer o quê? A guardar-

me a mim?” E sabem porque é que me perguntam isto? – Porque eu lhes digo que a nossa Escola 

aqui [EP de Bragança] se situa no interior do espaço prisional e não num espaço à parte, como 

acontece em outros EPs, e que, por isso, nós aqui estamos em contacto direto com todos os 

reclusos (formandos e não-formandos). E, então, as pessoas admiram-se muito da nossa 

coragem. 

2.0.4. PROF. D: Ai isso é verdade. Aqui passas o gradão e estás no meio deles. 

2.0.5. PROF. C: Comigo, normalmente, acham estranho. Perguntam-me o que é que eu lá faço. 

E eu explico-lhes que lecionamos os mesmos cursos que cá fora [cursos EFA], ou seja, e até ao 

momento, ao nível dos 1º, 2º e 3º Ciclos [Ensino Básico]. 

2.0.6. PROF. B: Bem, a mim, também, me costumam fazer perguntas relativamente ao 

comportamento, se são agressivos, se são mal-educados. Enfim, tudo aquilo que possam 

imaginar de um recluso. E eu respondo-lhes que são bem mais ordeiros e bem mais comportados 

que os alunos nas nossas escolas. 
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2.0.7. PROF. D: Regra geral, quem nos faz mais esse tipo de perguntas, até são os nossos 

colegas na escola [associada]. O que é natural, pois passamos mais tempo com eles.  

 

2.1. MEDIADOR: Ok. E, então, que comentários costumam ter os vossos colegas 

(professores), em relação ao facto de lecionarem numa prisão? 

 

2.1.1. PROF. A: A mim já me disseram, várias vezes, embora não relacionado com o 

estabelecimento prisional, uma colega da nossa escola [associada] que se virou pra mim e me 

perguntou: “Ai, tu também estás nesses cursos EFA?” E eu respondi: “Estou.” E ela disse: “Oh, 

mas nesses cursos não se faz nada!” 

 

2.2. MEDIADOR: E tu, o que respondeste?  

 

2.2.1. PROF. A: Eu «fui aos arames». Ai, aquilo mexeu comigo e… 

2.2.2. PROF. E: (Interrompendo PROF. A) Mas, olha lá, essa colega estava-se a referir aos 

cursos EFA no [estabelecimento] prisional ou aos cursos EFA de uma forma geral? 

2.2.3. PROF. A: Estava-se a referir aos cursos EFA de uma forma geral. Mas eu respondi-lhe: 

“Não se faz nada?(!) Mas quem te diz a ti que não se faz nada?(!) Então, a gente desenvolve 

tantas atividades, não somente no âmbito dos ‘Temas de Vida’, bem como do Projeto Educativo 

do EP e tu, ainda, me dizes que não se faz nada?(!) Ainda pra mais, estando nós [professores] 

no estabelecimento prisional, com maiores limitações, em termos de recursos materiais e das 

dificuldades, que os formandos têm, em poderem, livremente, investigar para os seus trabalhos 

na internet e afins, sendo que temos de ser nós [professores] a fazer esse trabalho de recolha de 

informação por eles e levá-lo para o EP, pra, depois, eles poderem fazerem a seleção do material 

que mais lhes convém em cada área de competências-chave e tu ainda me dizes que não se faz 

nada?(!) Por amor de Deus! Tem lá Santa Paciência! 

2.2.4. PROF. D: (Interrompendo PROF. A) Olha, não ligues a essas coisas. Quem nunca 

lecionou num EP, não faz a mínima ideia do trabalho que isto dá. Da enorme disponibilidade, 

não só física, como mental, que uma pessoa tem que ter, porque… 

2.2.5. PROF. A: (Interrompendo PROF. D) E mesmo quando temos a apresentação dos ‘Temas 

de Vida’, temos de ser nós a levar tudo para o EP. Enquanto que cá fora, os formandos arranjam 

o material necessário e levam-no, porque é, também, uma forma de se envolverem nas 

atividades, lá dentro temos de ser nós a assumir a responsabilidade de arranjar, praticamente, 
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tudo. E vocês bem se lembram, dos vários que organizámos e em que tivemos que levar tudo e 

mais alguma coisa. Até mesmo uma simples tesoura, temos de mostrar [na portaria do EP] para 

podermos levar pra dentro [sala de aula], não… 

2.2.6. PROF. E: (Interrompendo PROF. A) Atenção, ali “uma simples tesoura” é uma arma! 

2.2.7. PROF. A: Pois, eu sei, eu compreendo. (continuando) E, como estava a dizer, eles eram 

cestas, potes, escanos, púlpitos, amplificadores, colunas [som], expositores, máquina 

fotográfica (que tínhamos de pedir autorização com antecedência), enfeites para o espaço [ala 

prisional onde se procede à apresentação dos ‘Temas de Vida’ a toda a comunidade prisional]. 

Enfim, tanta coisa que até lhe perco a conta. E temos de ser nós a carregar com tudo isto pra lá 

e depois trazer, outra vez, tudo de volta.  

2.2.8. PROF. E: Mas isso só acontece quando se levam as coisas a sério. Agora muitas 

apresentações de ‘Temas de Vida’ como nós já vimos… Enfim…, sem comentários. 

Mas, também, te digo, esses que dizem, ou pensam, essas coisas, porque muitos pensam-nas 

mas não as dizem, é que deviam estar a trabalhar num EP, pra darem o valor. Tal como alguns 

que foram lá colocados e, passado pouco tempo, estavam a «suplicar» à direção [escola 

associada] para os tirar de lá. Por algum motivo foi. E não foram assim tão poucos, como todos 

sabemos. 

2.2.9. PROF. C: Olha, a mim, alguns colegas já me questionaram o porquê de estarmos a 

ensinar reclusos. Perguntam-me, mesmo, pra quê? 

 

2.3. MEDIADOR: E tu, o que lhes respondes? 

 

2.3.1. PROF. C: Então, que têm os mesmos direitos que qualquer um dos nossos alunos cá 

fora. Não é por estarem presos que lhes vamos negar esse direito. 

2.3.2. PROF. E: Claro. E dizes muito bem. Então, olhem lá, admite-se, nos tempos que correm, 

um jovem com vinte e poucos anos, como um que lá tenho (refere o nome), não saber ler nem 

escrever? O que é que vai ser dessa pessoa quando sair da prisão? Quem é que lhe vai dar 

emprego? Mas, como este há muitos. E, então, eu pergunto: O que é que as pessoas cá fora 

pensam disto? É evidente que se não aumentarem as suas qualificações, enquanto cumprem 

pena, quando saírem, voltam a reincidir. Mas, isto é óbvio! – E esta é a principal razão de lá 

estarmos. 

Posso-vos mesmo dizer. Já me questionei várias vezes sobre o meu trabalho no 

(estabelecimento) prisional. Às vezes, pergunto-me se vale mesmo a pena? – Podia estar numa 
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qualquer escola com os meus alunos, porreirinho da vida, não me sujeitar a apanhar uma doença 

infetocontagiosa, longe de alguns perigos da prisão. Não é que eu tenha medo, mas, nalguns 

momentos, chego a questionar-me: O que é que ando aqui a fazer? Ando aqui a aturar estes 

‘malucos’ (e alguns são-no mesmo) que não querem nada com isto (Escola). Até que… chego 

à conclusão que é, mesmo, um espírito de missão da minha e acho que da nossa parte, e quando 

digo “nossa” é de quem vive mesmo isto e de quem não anda cá «a fazer um frete», tal como o 

exemplo dos colegas que referi há pouco. E é, por isso, que quando passo o gradão, entro na ala 

prisional e olho para aqueles indivíduos, ali entregues à sua sorte…, e aquilo só me dá forças 

para continuar, e para fazer mais e melhor. Mas, acima de tudo, para não os abandonar. Porque 

sem nós o que seria daquela gente? 

2.3.3. PROF. D: Ok. Tudo bem. Mas, também, não os vais salvar a todos… 

2.3.4. PROF. E: Sim, eu sei. Mas alguns conseguem-se endireitar na vida e isso, pra mim, já é 

uma grande vitória. Não imaginas. Tu veres que contribuíste prá mudança. Que, afinal, valeu a 

pena. Isto, pra mim, é o verdadeiro significado de ser professor. E, portanto, tudo aquilo que os 

outros digam ou pensem, com toda a sinceridade, é-me indiferente. Não vale, sequer, a pena 

perdermos tempo com isso. 

2.3.5. PROF. B: Olhem, no meu caso, já vários colegas me disseram: “Pois, tens de ir pra lá, 

não é? – Que remédio. Mas olha não te queixes, porque se não fores pra lá, também, não tens 

horário aqui na escola. E, assim, tens de concorrer, porque ficas com «horário zero».” Ou seja, 

como normalmente são poucos os que querem ir dar aulas prá cadeia e estes horários, por 

norma, são os últimos a serem distribuídos, os colegas pensam que eu vou prá cadeia, porque é 

a única forma de ter horário. O que, no meu caso, até nem é verdade. 

2.3.6. PROF. A: Sabes. Há muitos que não gostaram de trabalhar lá, porque se queixavam da 

falta de condições, porque… 

2.3.7. PROF. D: (Interrompendo) As condições criam-se. Isso não é desculpa. 

2.3.8. PROF. A: Concordo. Realmente as condições não são as melhores. Mas, também, tudo 

depende do tipo de atividades que se queiram realizar e da nossa predisposição para as levar a 

cabo. Todos sabeis… E já cometemos alguns erros. Mas temos a noção que aprendemos com 

eles, pelo menos fazemos esse esforço. Só assim é possível levar por diante a nossa “missão”, 

tal como referiu o PROF. E, ainda, há pouco. 

2.3.9. PROF. B: Eu não tenho dúvidas, que muitos colegas consideram a nossa atividade na 

prisão como uma atividade de «segunda categoria». 
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2.3.10. PROF. A: É. Eu, também, acho que sim. Mais. Até parece que existe uma espécie de 

«estigma» relativamente ao facto de lecionarmos numa prisão e que, por isso, até somos, um 

bocadinho, discriminados por causa disso. Mas, enfim…, isso a mim, tal como diz o povo, 

“tanto se me dá, como se me deu.” 

 

2.4. MEDIADOR: (Continuando a explorar a temática do significado da profissão docente, 

especialmente, dado o contexto em que esta intervém, coloca a seguinte questão) Ao nível dos 

guardas prisionais, como acham que estes vos consideram, enquanto profissionais da 

educação e, já agora, qual a apreciação, que estes fazem, do vosso trabalho no EP? 

 

2.4.1. PROF. D: Bem, devo ser sincero e responder que, alguns elementos dos serviços de 

vigilância não nos veem com muitos bons olhos. E porquê? – Porque somos uma chatice, pra 

eles. Porque só lhes damos trabalho. Principalmente quando têm de se deslocar do gabinete em 

que se encontram [gabinete situado no piso inferior da ala prisional] para nos ir abrir ou fechar 

a porta da Escola [piso superior], no início ou no fim das aulas. Ou seja, meia dúzia de metros, 

mas que, para alguns, são uma autêntica maratona. Para além de considerarem o ensino nas 

prisões, um desperdício de bens e de recursos do Estado. 

2.4.2. PROF. E: Exato. Alguns, inclusivamente, viram-se pra ti e dizem: “Mas, ando eu agora 

aqui a aturar os professores? Quem me paga a mim pra isto? Mas, vocês julgam que não tenho 

mais que fazer?”, mas… 

2.4.3. PROF. B: (Interrompendo PROF. E) Inclusivamente, a mim já me disseram: “Eles não 

vão às aulas! Por isso, você vem pra aqui fazer o quê? – É uma perda de tempo! Só me dá 

trabalho a mim! Mas, ok. Tudo bem. Se é assim que querem…” 

2.4.4. PROF. A: (Interrompendo PROF. B) Se me permitis, um ponto de ordem nesta 

discussão. Eu acho que existem ali dois grupos claramente distintos. O primeiro, e aqui 

concordo convosco, que, para além de lhes «darmos muito trabalho», efetivamente considera a 

Escola, o nosso trabalho, bem como os reclusos-formandos, um encargo para o Estado e que, 

de tudo isto, dificilmente, alguma coisa de proveitoso sairá. E um outro grupo, em que, sem 

sombra de dúvida, incluo a quase totalidade dos guardas, que julgam vantajosa a nossa ação na 

prisão. E julgam-na de facto, porque preenchemos os tempos livres dos reclusos e, porque, estes 

acabam por, durante algum tempo, esquecer os seus próprios problemas, para além de, não 

causarem tantos distúrbios dentro da instituição, uma vez que andam com «a cabeça mais 

ocupada». 
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2.4.5. PROF. E: Exato. Mas, eu, há bocado, não cheguei a concluir o meu raciocínio. A ideia 

com que nós ficamos desses guardas, é a mesma que os próprios colegas de profissão têm deles. 

Por conseguinte, acho que «não devemos confundir a árvore com a floresta». Ou seja, na sua 

quase totalidade [os guardas], são pessoas que se preocupam com o recluso, que o incentivam 

a ir à Escola e, até, fazem esse trabalho em conjunto connosco. E nós temos a prova disso! Por 

exemplo, quando os formandos começaram a faltar e nós falámos com o chefe [vigilância], ele 

prontamente acedeu a se reunir connosco e com os serviços de educação e ensino, e, 

posteriormente com os reclusos-formandos, no sentido de, em conjunto, se conseguir 

ultrapassar esta situação. Por isso, queria aqui deixar bem claro, uma nota de apreço para a 

grande maioria dos elementos da vigilância, que tem por nós grande estima e consideração. Não 

sei se todos concordam, mas é o que eu acho. (Os restantes professores demonstram concordar 

com o PROF. E). 

2.4.6. PROF. A: Já agora, um outro assunto que gostaria aqui de trazer e que vocês, de certeza, 

já repararam, mas que, mesmo assim, convém referir, que é o seguinte: não nos podemos 

esquecer que nos encontramos numa instituição cujos elementos, na sua quase totalidade, são 

elementos masculinos, nomeadamente pertencentes à vigilância, que receberam formação em 

contexto militar e que, por essa via, foram «treinados» para obedecer a um conjunto de regras 

e, sobretudo, a um código de conduta, que fazem questão de pôr em prática no EP. De início 

pode-nos parecer estranho, porque não estamos habituados a lidar com isto. Mas é um facto. 

Por exemplo, quando entramos, no EP, para além de uma questão de boa educação, é, 

praticamente, uma regra instituída, uma saudação de «bom dia», «boa tarde» ou de «boa noite», 

com quem quer que nos cruzemos. Outro exemplo, que podemos, também, estranhar é a forma 

de cumprimentar das pessoas. Quer sejam homens / mulheres, guardas, administrativos, 

técnicos [reeducação], reclusos, etc., este [cumprimento] é, sempre, feito com um aperto de 

mão. Não há cá beijos. Mas, um aperto de mão. E, tudo isto são exemplos do meio com que 

interagimos. Por isso, para melhor nos relacionarmos, uns com os outros, há que, primeiro, 

compreender as diferenças em ambas as funções e, tal como eles o fazem em relação a nós, 

adaptarmo-nos a elas. Principalmente, quando «somos convidados» em sua «casa». 

 

2.5. MEDIADOR: Muito bem. E ao nível dos reclusos-formandos? 

 

2.5.1. PROF. D: Olha, eu acho que, em termos gerais, somos mais valorizados pelos nossos 

formandos. 
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2.5.2. PROF. A: Eles olham pra nós como alguém que vem de fora. Alguém que não está 

comprometido com o sistema. Alguém idóneo que está ali para fazer o seu trabalho. 

Inclusivamente, eles até se sentem importantes, porque têm ali os professores por conta deles. 

Ou seja, quando a sociedade, de certa forma, os abandonou, chegam ali os professores para os 

ajudar no caminho de regresso. Por isso, sentem um enorme apreço por nós, porque, de certo 

modo, somos o elo de ligação. Quantas vezes nos perguntam sobre novidades: “Professor(a) 

como é que está «a rua»?” – É uma expressão muito comum entre eles. 

2.5.3. PROF. E: Quantas vezes nos pedem para resolver um problema cá fora. Pode-me ajudar 

nesta ou naquela situação. Sei lá…, um certificado, passado pela escola [associada] para 

apresentar ao juiz, em como anda a estudar na cadeia; uma palavra amiga à família, aos filhos, 

ver como estão a passar sem o pai; alguns, inclusive, têm filhos a estudar e pedem-nos para ver 

como «andam as coisas» na escola; etc. Mas, atenção tudo dentro da legalidade, visto que estão 

presos e há regras a cumprir. Por exemplo, quando precisam de óculos ou de aparelhos 

auditivos, lá vamos nós falar com as instituições ou particulares que os possam patrocinar. E, 

por terem toda esta envolvência connosco, é evidente que quando se nos dirigem, tratam-nos 

com todo o respeito e consideração. 

2.5.4. PROF. C: É. Acima de tudo, são muito educados e tratam-nos de forma bem diferente 

que os alunos da escola [no exterior]. Se bem me recordo, nunca tive nenhum problema, ao 

nível do comportamento, aqui na cadeia. São mais interessados e, no caso da minha disciplina, 

esta, tal como as restantes, serve para os ajudar na sua atividade profissional. Lembro-me de 

vários casos de formandos, em que alguns eram trolhas, carpinteiros, e outras profissões e que 

na sua atividade profissional faziam as coisas «a olho», por assim dizer, como por exemplo, na 

construção civil. No entanto, a partir do momento em que começaram a frequentar as aulas de 

Matemática, passaram a saber trabalhar com regras de cálculo e noções de áreas geométricas, 

entre outros conteúdos lecionados, mas, sobretudo, aprenderam a aplicá-los na sua profissão. 

Que é o que, afinal de contas, se pretende com estes cursos. E eu, obviamente, fico contente por 

ver que a minha disciplina é útil prá vida deles e que estes demonstram sentir isso mesmo, quer 

através de manifestações de respeito e consideração por nós, enquanto pessoas, mas, 

principalmente, pela avaliação que fazem do nosso trabalho, enquanto professores. 

 

3. MEDIADOR: Encontram algumas semelhanças/diferenças entre lecionar na escola 

[ensino regular] e numa prisão? Quais? 
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3.0.1. PROF. E: Relativamente às semelhanças, acho que estas se cingem, acima de tudo, ao 

papel clássico do professor, como alguém que está ali para ensinar e ao do aluno que está ali 

para aprender. 

3.0.2. PROF. D: Sim, concordo. Acho que as semelhanças serão poucas, enquanto as diferenças 

são muitas (os restantes elementos demonstram estar em sintonia com PROF. D). Sobretudo, 

ao nível do comportamento. Posso-te dizer que na escola [no exterior] lidamos com 

adolescentes, que estão numa fase complicada das suas vidas, que não sabem, ainda, muito 

bem, aquilo que querem para o seu futuro. Mas, principalmente, têm muita dificuldade em se 

comportar corretamente numa sala de aula,… 

3.0.3. PROF. C: (Interrompendo PROF. D) Concordo, mas acho que estás a ser demasiado 

simpático. Julgo que estão, cada vez, mais mal-educados… 

3.0.4. PROF. B: Inclusivamente, chegam ao ponto de tratar mal os professores… 

3.0.5. PROF. E: (Interrompendo PROF. B) Isso no estabelecimento prisional é algo 

impensável. 

3.0.6. PROF. D: Lá está. Na prisão, uma pessoa não tem esse tipo de problemas. Dá pra 

trabalhar com eles. Dá pra estabelecer um bom clima na sala de aula. É óbvio que, apesar de 

estarem presos, são pessoas adultas, com quem se pode conversar e que, acima de tudo, 

demonstram respeito e consideração pelo professor. Independentemente dos crimes cometidos 

e das situações que os perturbem no dia a dia, não deixam, nunca, de respeitar o professor. E 

isto, pra mim, é fundamental! Sem disciplina e respeito mútuo numa sala de aula o nosso 

trabalho torna-se muito difícil, senão mesmo, quase impossível. Posso-vos dizer que nunca tive 

qualquer problema de comportamento por parte de algum recluso. Infelizmente, o mesmo já 

não posso dizer em relação à escola [no exterior]. 

3.0.7. PROF. A: É evidente que apesar do comportamento ser um dos principais fatores a 

marcar a diferença entre o ensino na prisão e o ensino na escola, existem outros, que, também, 

se poderão incluir neste lote, por assim dizer. Por exemplo, os diferentes contextos em que se 

desenvolvem as atividades escolares, bem como os públicos a que as mesmas se destinam; os 

parcos recursos materiais existentes no prisional; as enormes dificuldades de uso da internet 

como referi, ainda há pouco, o que nos obriga a ter todo um trabalho prévio de pesquisa e de 

recolha de materiais para os formandos. 

3.0.8. PROF. B: Também, existem diferenças, em termos dos programas a lecionar. Por 

exemplo, os conteúdos das disciplinas no ensino regular e os relativos aos ‘Temas de Vida’, 

nos cursos EFA. 
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3.0.9. PROF. E: Sim, mas essas diferenças em relação aos ‘Temas de Vida’ são extensíveis a 

todos os cursos EFA, quer estes se desenvolvam dentro ou fora de um estabelecimento prisional. 

Não é algo específico aos cursos EFA nos EPs. 

3.0.10. PROF. C: Uma outra diferença, que se pode, também, aqui mencionar, é a faixa etária 

dos alunos, dum lado e doutro [escola / prisão], o que nos obriga a nós professores a ter uma 

atitude diferente na sala de aula, consoante estejamos perante alunos do ensino regular ou na 

Escola do EP. 

3.0.11. PROF. A: Olha, relativamente a isso que referiste, pela minha experiência aqui na 

cadeia, os mais velhos são os que, na maior parte dos casos, demonstram maior motivação e 

interesse para as atividades letivas e são, por isso, os que comparecem em maior número e com 

maior frequência às aulas. 

3.0.12. PROF. D: Bem, pegando nesse ponto da assiduidade, posso-vos dizer que, de certa 

forma, vem um pouco ao encontro do que temos vindo aqui a falar. Dou-vos um exemplo 

concreto de uma atividade que adotei aqui no EP. Tendo em conta os assuntos que temos vindo 

a debater nas nossas reuniões, nomeadamente o problema da assiduidade – consequência de 

situações judiciais, familiares ou até pessoais dos reclusos e do facto de estarem numa cadeia, 

privados da liberdade, e da desmotivação que tudo isto lhes causa –, «às tantas» dou por mim a 

pensar, porque não recorrer a outro tipo de estratégias, de modo a tornar as minhas aulas mais 

interessantes e motivadoras? – A este respeito, digo-vos. Há duas semanas a esta parte que não 

faço nada! (novo momento de estupefação) É verdade! 

 

3.1. MEDIADOR: Como assim? 

 

3.1.1. PROF. D: Como assim? – Olha, pus nos computadores dois ou três jogos. E tem sido o 

que eles têm feito nas aulas. Mas, atenção! Não são quaisquer jogos. Ainda hoje esteve lá a 

técnica [reeducação], algum tempo a apreciar o «panorama». Até que se virou pra mim e disse: 

“Isso é muito interessante. Sem dúvida.” Aqui o colega [PROF. E] também já viu o que lá se 

passa. 

3.1.2. PROF. E: (Virando-se para os professores) Sim. São aqueles jogos tipo «quebra-

cabeças»… 
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3.1.3. PROF. D: Exato. Posso-vos dizer que um destes jogos é conhecido, salvo erro, por 

Travessia do Rio460 e, para além de o estar a usar nas minhas aulas,461 é, normalmente, utilizado 

em testes de QI a candidatos a um emprego, em países como a China ou o Japão… 

3.1.4. PROF. A: Estou a ver. É daqueles jogos que desenvolvem o raciocínio lógico e é mais 

direcionado prá Matemática. 

3.1.5. PROF. D: É. E agora estão sempre a pedir-me mais jogos do género: “Professor traga 

mais um, traga mais um.” 

3.1.6. PROF. E: Inclusivamente o chefe dos guardas esteve lá a ver. Deu os parabéns pela 

iniciativa e, até, levou uma cópia pra ele. 

 

3.2. MEDIADOR: (Continuando a inquirir PROF. D) Com esta estratégia, que decidiste pôr 

em prática, denotas maior interesse nas tuas aulas? 

 

3.2.1. PROF. D: Ah, sem dúvida. Não só vão às aulas, como também, levam outros reclusos 

com eles. Claro está, que a prioridade é sempre para os formandos. No entanto, alguns, que não 

são formandos pedem-me para ir às aulas e eu, obviamente, desde que existam computadores 

disponíveis, não me oponho. 

3.2.2. PROF. E: Ele não deixa de ter razão. Porque o pior que nos pode acontecer é de, por 

vezes, estarmos ali, somente, com um ou dois formandos. Nós, que estamos habituados e 

gostamos de trabalhar com a sala cheia, às vezes, sucede, termos pouco público. Isto, pra nós, 

é algo frustrante. Quando temos muitos formandos, até aprece que o tempo corre melhor. Até 

mesmo pra eles. Às vezes só notamos que está no final da aula, quando nos aparece o guarda, 

pra fechar a porta [período de almoço ou jantar]. Por isso, esta é uma boa iniciativa, por parte 

do PROF. D, e que está a colher os seus frutos. 

3.2.3. PROF. A: Exatamente. Este era, também, um testemunho, que gostaria, aqui, de deixar. 

Muitas vezes, ou é o vigilante que nos aparece à porta [para fechar a porta da Escola], ou são 

eles que têm de tratar de um ou de outro assunto, antes de irem almoçar ou jantar e me chamam 

à atenção para o avançado da hora. É impressionante. E é algo que, muito sinceramente, só 

                                                           
460 Relativamente a este jogo, o objetivo consiste em atravessar todas as pessoas de uma margem de um rio para a outra, de acordo com as 

seguintes regras, a saber: 1 - Somente o pai, a mãe e o polícia sabem pilotar o barco; 2 - A mãe não pode ficar sozinha com os filhos; 3 - O pai 

não pode ficar sozinho com as filhas; 4 - O preso não pode ficar sozinho com nenhum membro da família; 5 - O barco só pode transportar duas 
pessoas de cada vez; 6 - Pode-se ir e vir, de uma margem para a outra, com as pessoas, quantas vezes for necessário. Disponível em: 

<http://www.njogos.pt/travessia_do_rio.html> [acesso em: 25 mar. 2013]. 
461 Refere-se à área de competências-chave TIC (Nível B2) – unidade de competência: TIC_B_2B “Realizar, em segurança, operações várias 
no computador”; critério de evidência: “Usa alguns dos acessórios do sistema operativo: calculadora; leitor de CDs, gravador de áudio, jogos, 

etc.” (Alonso et al., 2002: 111). 

http://www.njogos.pt/travessia_do_rio.html
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aqui, no EP, me acontece. Inclusivamente, tenho tido o privilégio de ter alguns formandos, ao 

longo de todos estes anos que trabalho no EP, como é o caso de um, este ano (refere o nome), 

que se vira pra mim e me diz: “Olhe, eu gosto muito, de vir às aulas, porque tenho aprendido 

muito, mas muito mesmo. Passo aqui melhor o tempo e, sobretudo, de uma forma útil.” 

3.2.4. PROF. D: (Interrompendo PROF. A) Isso, pra nós, é o melhor elogio que nos podem 

fazer. 

3.2.5. PROF. C: Infelizmente existem poucos formandos como esse que referiste. Era bom que 

houvesse mais. 

3.2.6. PROF. B: Ainda, ontem, estive com este formando mais de meia hora na sala, depois da 

aula terminar. A conversar, sobre isto, sobre aquilo. Sem pressa nenhuma deixou-se ali estar. É 

muito interessado, participativo e tem uma história de vida riquíssima. Isto com alunos do 

ensino regular é, praticamente, impossível de acontecer. 

3.2.7. PROF. E: (Interrompendo PROF. B) Este é o exemplo do aluno modelar. Seria ótimo 

que fossem todos assim. Mas, infelizmente, não são todos iguais. E é com essa realidade que 

temos de lidar. 

3.2.8. PROF. A: Inclusivamente, este formando já me disse que tentou, por mais do que uma 

vez, levar o colega de cela prás aulas [recluso que não está inscrito no curso], mas que ainda 

não conseguiu. Mas que, mesmo assim, vai continuar a tentar. E eu não me oponho, muito pelo 

contrário, até incentivo, isto é, desde que haja lugar pra todos, como é óbvio. (Virando-se para 

PROF. D) De certa forma, isto vem um pouco ao encontro do exemplo da estratégia que 

implementaste para as tuas aulas e da adesão que tiveste, por parte dos reclusos (formandos e 

não-formandos). 

 

3.3. MEDIADOR: (De modo a concluir a discussão iniciada com a questão n.º 2, coloca uma 

última pergunta, com a finalidade de aferir da existência de algum processo de transformação 

a nível pessoal e profissional nestes docentes) Posso depreender, pelos vossos comentários, 

que se consideram professores “diferentes” porque lecionam num estabelecimento 

prisional? Já agora, de que forma se consideram como tal? 

 

3.3.1. PROF. D: Claramente. No meu caso, fez-me refletir mais sobre muitas coisas da vida. 

Posso-te dizer que uma delas, talvez a principal, é a apreciar mais a liberdade. Sem dúvida. Um 

indivíduo, lá dentro, quer queira, quer não, vai sentindo os problemas deles como sendo nossos 

e aquilo mexe connosco. Nós não somos imunes a isso. Todos sabemos que a sua situação 
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psicológica tem influência na frequência à Escola. Quantas vezes dou por mim a pensar que, 

em certos aspetos, o facto de estar a trabalhar com reclusos numa cadeia, me modificou como 

pessoa e como professor. É verdade! E, quando estou na escola (ensino regular), perante alguns 

miúdos, sinto que a forma de me dirigir a eles, a abordagem que tenho de ter com eles, vai mais 

no sentido de prevenir que estes, no futuro, venham a «falhar» na vida. Por, de certa forma, 

conhecer o «outro lado», tento valer-me dessa experiência para melhor encaminhar estes 

miúdos para um futuro melhor, longe de alguns vícios e malefícios da sociedade, sabendo, de 

antemão, que não é tarefa fácil e que, infelizmente, um ou outro, poderá vir a incorrer numa 

situação destas. Deus queira que não! 

3.3.2. PROF. A: Eu acho que me tornei muito mais solidária. Passei a ter outro tipo de 

sensibilidade para lidar com as pessoas, de um modo geral, e com os reclusos, em particular. 

Julgo, também, que me tornei mais rica em termos pessoais e profissionais, pois passei a olhar 

o mundo e a sociedade com «outros olhos». Posso-vos dizer que me tornei muito mais 

compreensiva, perante determinadas situações e indivíduos, embora não deixe de pensar que há 

ali pessoas ou outras, que por ali já passaram, que cometeram crimes horríveis que, de algum 

modo, ultrapassam a compreensão humana. 

Pela experiência que tenho no prisional, quase que posso afirmar que já me «passaram pelas 

mãos» todo o tipo de reclusos. E que, de uma coisa tenho a certeza: não é o crime que define a 

pessoa, mas a sua atitude perante a vida! 

Apesar de saber que o nosso trabalho não é o de julgar, mas sim o de ensinar e, neste caso, fazê-

lo o melhor possível, porque é pra isso que ali estamos, posso-vos dizer que têm passado por 

ali pessoas com um carácter, uma maneira de ser e uma postura, que não há reclusão que os 

mude. E este é um ensinamento que retiro da minha experiência aqui no EP. 

3.3.3. PROF. C: Eu, no meu caso, julgo que me tornei num professor diferente num aspeto. 

Sou mais tolerante perante certas situações na sala de aula. Provavelmente por lidar com 

reclusos aqui no EP e por conviver com a realidade de uma prisão, acho que na sala de aula 

(ensino regular) me tornei mais compreensivo para com os meus alunos. É óbvio que estamos 

a falar de realidades distintas, não é? – Mas, sem dúvida que isto aqui nos dá uma maior 

preparação para enfrentarmos situações de alguma desmotivação ou até de indisciplina na sala 

de aula (ensino regular). Porque olhamos para aquelas criaturas e pensamos: “Bem, tenho de 

fazer algo mais por este aluno, não vá este voltar a ser meu [aluno], mais tarde, no prisional.” 

3.3.4. PROF. B: Isso é um facto. (Virando-se para PROF. C) Neste aspeto concordo 

plenamente contigo. No meu caso, posso dar como exemplo uma turma de um Curso de 
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Educação e Formação (CEF) [curso destinado a jovens do 3º CEB], que leciono [escola 

associada], e no qual tenho lá alguns alunos, que, a continuarem assim, com todos os problemas 

que têm causado e as confusões em que se têm metido, a menos que algo seja feito, correrão 

sérios riscos de, um dia mais tarde, virem a ter de «prestar contas» com a Justiça. E a nossa 

experiência é um pouco esta. Estamos perante duas realidades de um mesmo problema, ou seja, 

uma, em que temos formandos que se encontram, já, diante de um facto consumado, isto é, 

estão presos e outra em que poderão vir a enfrentar uma situação do género. Deus queira que 

tal não aconteça, obviamente. Por isso, muitas vezes, os alerto para as consequências que os 

seus atos podem ter para o seu futuro. 

3.3.5. PROF. E: Bem, a meu ver, a questão que, aqui, se coloca é um pouco mais abrangente 

e passa pelo sentido de utilidade ao próximo. Ou seja, se nós, através do nosso trabalho, 

conseguimos contribuir, na medida do possível, para o bem-estar do recluso, para o aumento 

das suas competências e para a sua reinserção na sociedade e no mercado de trabalho, o que, 

objetivamente, é o que se pretende com o ensino nas cadeias, de certa forma, teremos cumprido 

a nossa «missão». 

Mas, a este respeito, dou-vos, como exemplo, o que se passou comigo no ano passado 

(2011/12). Como sabeis, depois de ter estado, cerca, de 24 anos na Educação de Adultos, 

imaginem como foi o meu «regresso» ao [ensino] regular.462 Não foi nada, mas mesmo nada, 

fácil. Contudo, e como se tal não bastasse, tinham-me entregue a ‘pior’ turma daquela escola. 

Imaginem só: num 2º ano de escolaridade, a maior parte dos miúdos não sabia ler nem escrever. 

É verdade. Estão a ver o filme? – Há tantos anos fora do regular e ainda por cima apanho com 

uma turma daquelas… Bem, a minha sorte foi que tive na escola colegas que foram excecionais. 

Sabiam que há muito que não trabalhava no regular, sobretudo, com crianças e ajudaram-me 

imenso, principalmente no início. Depois, enfim, a experiência e o saber vêm ao de cima e 

quem se põe ao trabalho, tanto o faz aqui na cadeia, como numa escola qualquer.  

Por isso vos digo, em conjunto com os miúdos, desenvolvemos lá trabalhos, que nem vos passa. 

As pessoas até pasmaram. Estão a ver aquelas atividades que nós costumamos desenvolver aqui 

na cadeia [no âmbito do Projeto Educativo do EP e dos ‘Temas de Vida’ dos Cursos EFA], ou 

seja, ciclos de conferências, palestras, celebrações do S. Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, 

Páscoa (Via Sacra), Dia do Pai, Dia Mundial da Poesia, bem como as atividades integradoras 

dos ‘Temas de Vida’? – Pois, lá fizemos algumas do género. 

                                                           
462 No ano letivo de 2011/12, este docente do 1º Ciclo do Ensino Básico não lecionou no EP de Bragança, tendo sido substituído por outro 

professor. 
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Por exemplo, na época de Natal, fizemos um ‘Auto de Natal’, algo que eles, lá na escola, nunca 

tinham feito. As pessoas deliraram. Por alturas do S. João, o que é que eu e os miúdos fizemos? 

– Lembram-se daquele trabalho relativo às festas Juninas para o ‘Tema do Vida’ do EFA-B3 

de 2009/10, em que organizámos aquele colóquio sobre “A influência do religioso-pagão nas 

gentes de Bragança” e trajámos os reclusos de S. António, S. João e de S. Pedro? – Então, levei 

essa ideia pra lá e eu e os miúdos organizámos uma atividade assim. Arranjei os fatos pra vestir 

os garotos, tal como fazia aqui. Digo-vos – Foi um sucesso! 

E tudo isto só é possível porquê? – Porque a gente cria aqui semelhante tarimba, que só nos 

facilita pôr em prática noutros contextos e com outros públicos. Não há dúvida. Pra nós 

professores, isto aqui [prisão] é uma Escola de vida! Quem consegue aqui, consegue em 

qualquer lado! 

 

3.4 MEDIADOR: Gostaria, agora, de vos perguntar se, através desta experiência em 

contexto prisional, sentem que têm vindo a acrescentar algo «mais» ao vosso saber 

profissional? E, já agora, de que forma é que tal se tem concretizado? 

 

3.4.1. PROF. D: Olha, eu, tendo em conta a disciplina que leciono, podia começar por dizer, 

por exemplo, os poucos recursos que temos à nossa disposição na Escola do EP. Então, na 

minha disciplina é uma coisa por demais. E nem me estou a referir à situação da Internet, 

embora compreenda as razões de segurança, mas a falta dela [Internet], claro que dificulta a 

minha ação nas aulas, mas, acima de tudo, a aprendizagem dos formandos. Mas, também, não 

é por esse motivo que deixo de as dar o melhor que posso e sei. Agora, faço-o é de maneira 

diferente. 

 

3.5. MEDIADOR: Mas sentes que as tuas aulas são «diferentes» por esse motivo? 

 

3.5.1. PROF. D: Sem dúvida. Mas também te digo que, para os computadores que lá temos, 

aceder à Internet seria praticamente impossível… 

 

3.6. MEDIADOR: Importas-te de concretizar? 
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3.6.1. PROF. D: Então?(!) Aqueles computadores estão completamente obsoletos. Ligação à 

Internet?(!) – Está bem, está. E, aqui, já nem me refiro a questões de segurança. Com aquelas 

máquinas, que lá estão, o melhor, mesmo, é esquecer... 

 

3.7. MEDIADOR: (Continuando a questionar PROF. D) Tendo em conta a área de 

competências-chave que lecionas [TIC], importas-te de nos descrever como foi a tua 

primeira reação perante, segundo as tuas palavras, “os poucos recursos” existentes na 

Escola do EP e como procuraste ultrapassar essa situação? 

 

3.7.1. PROF. D: Olha, a minha primeira reação, como deves calcular, foi de estupefação. De 

seguida, comecei a pensar: “O que é que faço agora?” – Alguma coisa tinha de fazer. Então, 

preparava, e continuo a preparar, fichas [de trabalho] em casa para trazer prá Escola do EP, em 

suporte de papel ou às vezes em CD quando necessário. Mas acima de tudo, e dadas as 

limitações, comecei a apostar num ensino mais individualizado, da minha parte, e com várias 

fichas de trabalho em [suporte de] papel. Mas, atenção! Dava-lhes, e dou-lhes, somente, 

exercícios que possam ser feitos por aquelas máquinas. Nada de demasiado complexo, que exija 

muita capacidade de memória ou rapidez de processamento, caso contrário elas bloqueiam e já 

não se consegue fazer nada. 

3.7.2. PROF. A: Pois, eles [reclusos-formandos] não podem ter pens. 

3.7.3. PROF. E: Eles não. Nós sim. 

3.7.4. PROF. C: Olha, o formando (refere o nome) gostava de ter uma [pen]. Ele até já me 

disse que precisava de uma para gravar os poemas e os textos que escreve, durante os períodos 

em que não tem aulas. 

3.7.5. PROF. E: E tem-na. Só que utiliza e devolve-a todos os dias à técnica [de reeducação]. 

3.7.6. PROF. A: É verdade. É-lhe entregue e é-lhe retirada diariamente. 

3.7.7. PROF. E: (Virando-se para o PROF. D) Mas, eles trabalham com pens nas tuas aulas?  

3.7.8. PROF. D: Não, não. Com disquetes. 

3.7.9. PROF. E: Com disquetes?(!) 

3.7.10. PROF. B: Meu Deus. 

3.7.11. PROF. D: Mas, o que é que eu acabei de dizer? – Então eu não disse que os 

computadores estavam obsoletos? Que é que estavam à espera que fizesse? Cruzava os braços 

e ficava ali a olhar pra eles? 

3.7.12. PROF. C: Pois, então. Temos de trabalhar com os recursos disponíveis. 
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3.7.13. PROF. D: Claro. E qual é o problema? [Disquetes] São um suporte de armazenamento 

[de informação] como outro qualquer. Obviamente, muito mais limitado [relativamente a pen 

drives, CDs, DVDs].  

3.7.14. PROF. A: Mas quem lhes fornece as disquetes? 

3.7.15. PROF. D: Sou eu. Tenho lá um monte delas em casa e trago-lhas. 

3.7.16. PROF. A: Mas eles não ficam com elas. 

3.7.17. PROF. D: Não, claro que não. Acaba a aula e recolho-as. 

 

3.8. MEDIADOR: (Decidindo continuar no mesmo tema, visto este estar a concentrar as 

atenções dos professores, assumindo-se como (mais) uma situação a terem de lidar no seu «dia 

a dia» na prisão, coloca a seguinte questão) De acordo com as entrevistas individuais que me 

concederam no início deste trabalho, de um modo geral, foi referido o facto da escassez 

ou até mesmo da inexistência de determinados recursos materiais, nalguns casos de meios 

audiovisuais, bem como de um parque informático em desuso, tal como já aqui foi 

referido, os quais, a existirem ou em correto funcionamento, consoante as situações, vos 

permitiriam um outro tipo de abordagens e de estratégias de ensino em contexto de sala 

de aula. Por isso vos pergunto: Pese embora todos estes «contratempos», como têm 

conseguido desempenhar a vossa função? 

 

3.8.1. PROF. B: Olha, eu posso-te dizer que o meu primeiro impacto foi: “E agora como é que 

eu vou dar a aula?” – E, depois, logo vi que só recorrendo ao papel. [Fichas de trabalho em] 

Suporte de papel. O problema é que, por causa disso, se gasta muito papel e muitas vezes tiro 

fotocópias e… acabo por ficar com elas. 

3.8.2. PROF. D: (Interrompendo PROF. B) Um dos grandes problemas é mesmo esse e está 

relacionado com o facto de eles não virem às aulas. É que nós andamos a tirar fotocópias na 

escola [associada], a esgotar o nosso crédito e alguns deles como não aparecem, ele [crédito de 

fotocópias] vai-se num «abrir e fechar d’olhos».463 

3.8.3. PROF. B: (Continuando o raciocínio) … e as aulas também não se tornam tão atrativas. 

Por exemplo, eu gosto de projetar, mostrar imagens, esquemas,… e ali não posso fazer nada 

disso. [A Escola do EP] Tem um quadro minúsculo, que dificulta imenso o nosso trabalho e por 

isso, tenho de me desenrascar e, praticamente, fazer tudo em papel. 

                                                           
463 Refira-se que a cada docente foi atribuído, pela escola associada, um crédito em fotocópias por período letivo, a ser utilizado para todas as 

turmas que o professor tenha a seu cargo e não somente para utilização específica no EP. 
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3.8.4. PROF. E: Temos de nos adaptar às circunstâncias… 

3.8.5. PROF. B: Pois…, é mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. 

3.8.6. PROF. C: Olha, por exemplo, temos lá um vídeo e eu já trabalhei com ele várias vezes. 

Era mais quando lecionava “O Homem e o Ambiente”.464 Dos poucos recursos disponíveis que 

lá tínhamos eu costumava trabalhar com aquele. Passava alguns filmes sobre certos assuntos 

relacionados com esta área. Era uma forma de tornar os conteúdos mais interessantes pra eles. 

Lembro-me que quando passava os filmes, eles ficavam mais entusiasmados com a matéria e, 

por isso, sempre que podia, recorria ao vídeo. Hoje em dia, já nem tanto, porque, às vezes, não 

funciona. E ficamos sempre na dúvida se é do vídeo ou da televisão. Por isso, prefiro não 

arriscar. Agora, se tivéssemos um projetor e um computador, tenho a certeza que as aulas se 

tornavam bem mais atrativas pra eles. Mesmo até prá Matemática… Talvez não faltassem tanto. 

3.8.7. PROF. E: Porque é que não temos ali um quadro interativo como tem a escola 

[associada]? – Podíamos pedir à escola que nos disponibilizasse um para lá. Afinal de contas 

eles também são alunos. Têm os mesmos direitos que os outros. 

3.8.8. PROF. B: Um quadro interativo dava-nos muito jeito. Ai, isso é que dava. 

3.8.9. PROF. D: Ui, um quadro interativo. Sonhais alto, sonhais… 

3.8.10. PROF. A: Ou pelo menos um projetor. Já nem digo um quadro interativo… 

3.8.11. PROF. C: Então, nem que se projetasse na parede. Qual é o problema? – Se não for 

possível um quadro interativo, pelo menos um projetor. 

3.8.12. PROF. A: As aulas são bem mais interessantes pra eles. E o facto da cor… A cor 

prende-os muito. Uma imagem vale mais que mil palavras. Olha, eu, por exemplo, até imprimo 

as cópias a cores em casa, porque na escola [associada], como sabeis, é mais complicado. Só 

que fica tudo muito caro. Por isso, imprimo um exemplar a cores e tiro as restantes cópias a 

preto e branco na escola. Apesar de saber que a cores teria outro impacto pra eles, só que, tudo 

isto, fica muito dispendioso… 

3.8.13. PROF. D: (Interrompendo PROF. A) E não só! A escola, também, não disponibiliza 

cópias a cores prós alunos. 

3.8.14. PROF. A: Claro. Olha tenho ali um quadro a cores que utilizei numa aula de Português, 

mas dei-lhes cópias a preto e branco. No entanto, mostrei-lhes o meu exemplar a cores e vi 

neles o efeito. Claramente diferente. Nós sabemos bem da influência dos materiais a cores em 

contexto de sala de aula. A adesão deles é bem diferente. 

                                                           
464 Área multidisciplinar integrante dos cursos do Ensino Recorrente (2º CEB) que este docente lecionou no EP, antes do ano letivo de 2007/08, 

data, a partir da qual passou a ser formador na área de competências-chave de “Matemática para a Vida” dos cursos EFA (B2 e B3). 
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3.8.15. PROF. B: Olha eu, por exemplo, vou começar, logo a seguir ao Carnaval, a unidade de 

competência “Ambiente e Saúde”. Se eu pudesse projetar, por exemplo, imagens de problemas 

ambientais, seria ótimo. 

3.8.16. PROF. C: Pois, ou através de PowerPoint… 

3.8.17. PROF. B: Exato. Agora assim, nestas condições, tenho de me cingir ao que tenho. 

Suporte de papel. Não tenho outra solução. E, fazer o melhor que posso… 

3.8.18. PROF. E: É verdade. Há muitos assuntos que seriam melhor abordados, não só pra eles, 

como para o professor também, que é o facto de lhes tentarmos mostrar algo de uma forma 

diferente, recorrendo a este tipo de materiais, que não só através do «clássico» papel. Caso 

contrário, damos-lhes as fichas de trabalho e falamos, falamos, falamos e, enfim… não saímos 

do mesmo. Até pra eles seria uma forma diferente de aprenderem os conteúdos, resguardando-

se o professor… 

3.8.19. PROF. A: Ou seja, é mais o método expositivo da nossa parte. 

3.8.20. PROF. D: Claro. Digamos que somos um determinado professor na escola e que quando 

estamos na Escola do EP somos outro. E tudo isto motivado pelos recursos que temos à nossa 

disposição, num lado e no outro. Não sei se concordais comigo, mas é o que eu sinto. 

3.8.21. PROF. B: Claro. Tens toda a razão. 

3.8.22. PROF. C: Olha, eu, por exemplo, em quase todas as minhas aulas [na escola associada] 

recorro ao projetor. Já quase não sei o que é dar uma aula sem este recurso. Quer dizer, sei! 

Porque no EP quase que sou «outro» professor… sou obrigado, tal como os colegas, a recorrer 

a fichas de trabalho em papel. 

 

3.9. MEDIADOR: (Perante estas reflexões decide intervir, no sentido de compreender como 

os docentes constroem tal proposição) E têm consciência da influência do contexto nessa 

vossa ‘transformação’ enquanto docentes? 

 

3.9.1. PROF. C: Pois, claro. Então, se saio dum contexto em que tenho tudo «à mão de semear», 

por assim dizer, e entro noutro em que, praticamente, tenho de me «virar sozinho», então isto 

não é ser diferente? 

3.9.2. PROF. D: Bem, relativamente ao que aqui está a ser discutido, eu, de certa forma, 

também compreendo, um pouco, a posição do lado de lá [Serviços Prisionais]. Afinal de contas 

estamos numa cadeia. E é bom que todos tenhamos consciência disso. Não estamos a falar de 

uma Escola qualquer. Nós trabalhamos numa Escola dentro duma Prisão! E, hoje em dia, é 
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perfeitamente possível «ludibriar» a segurança da Internet, por exemplo. Hoje em dia, e apesar 

de todos os dispositivos de segurança e de controlo da Internet, sejam eles através de passwords, 

filtros, ou o que quer que seja, é, perfeitamente, possível «dar-lhes a volta» e isto é relativamente 

fácil de fazer… e muito difícil de controlar. Ninguém pode garantir que qualquer tipo de 

controlo seja 100% eficaz. Ninguém! Por isso, de certa forma, é compreensível esta postura, 

por parte da Direção-Geral [de Reinserção e Serviços Prisionais], sobre o uso das novas 

tecnologias dentro de uma prisão. É compreensível e não os podemos recriminar por isso. 

3.9.3. PROF. A: Pois, claro. Mas, olhem lá, e, já agora, se pedíssemos à escola [associada] um 

projetor para a Escola do EP? Que é que acham? 

3.9.4. PROF. B: Ai, isso seria fantástico. 

3.9.5. PROF. A: É que, ajudava-nos imenso. Facilitava, e de que maneira, a nossa tarefa. 

3.9.6. PROF. C: Para além de ser bem mais útil, sob o ponto de vista da aprendizagem, para 

os próprios formandos. Sem dúvida. 

3.9.7. PROF. A: É um recurso de aprendizagem que lhes capta, muito mais, a atenção. Faz com 

que eles estejam concentrados… absorvem-se no que estão a visualizar e, tenho a certeza, que 

ao nível dos resultados, estes seriam bem mais positivos. 

3.9.8. PROF. D: Atenção. Vocês estão-se a esquecer duma coisa. É que não basta só o projetor 

é preciso, também, o computador. E, com aquelas condições, o melhor, mesmo, seria um 

portátil. 

3.9.9. PROF. A: Pois. O espaço é pequeno e tem mesmo de ser um portátil. Um computador 

de secretária ocupa ali muito espaço. 

3.9.10. PROF. C: Mas, assim teríamos de levar o nosso portátil, não é? 

3.9.11. PROF. A: Pois. Implica isso. 

3.9.12. PROF. D: Paciência! Pensa no seguinte: facilitava-nos, e de que maneira, o nosso 

trabalho e, sem dúvida, teríamos outro tipo de participação nas aulas, por parte deles. 

3.9.13. PROF. B: Se se conseguisse, era ótimo. 

3.9.14. PROF. C: Esperemos que sim. 

3.9.15. PROF. A: Ok, vamos aguardar, então. 

 

MEDIADOR: (Dando por concluído o encontro) Muito bem. De acordo com estas últimas 

intervenções, e valendo-nos de todos os argumentos, aqui, usados por vocês, iremos, então, 

solicitar ao órgão de gestão da escola (associada) a cedência de um projetor para a Escola 

do EP de Bragança. 
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Faremos o ponto de situação na próxima reunião. 

 

Uma vez mais, obrigado pela vossa colaboração. 

 

MEDIADOR: (Dando por concluída a reunião, agradece a colaboração de todos) Terminamos 

aqui a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa colaboração. 
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Anexo 17 

5ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(30.04.2013) 

 

MEDIADOR: Dá início à reunião comunicando aos professores que, de acordo com a 

problemática levantada no último encontro realizado (março 2013) – que se prendeu com a falta 

de meios audiovisuais ao dispor dos professores no EP –, foi solicitado ao órgão de gestão da 

escola associada um videoprojector para a Escola do EP de Bragança, tal como acordado. Mais 

referiu que tal solicitação foi atendida e que o mesmo seria concedido, a título de empréstimo, 

a esta instituição prisional, para uso dos professores, ao longo do corrente ano letivo (2012/13), 

bem como seguintes. (Todos os docentes se congratularam com esta medida). De seguida, 

formulou a primeira questão: 

 

1. MEDIADOR: Preparam e realizam as vossas aulas na prisão de forma diferente das 

aulas da escola [no exterior]? 

 

1.0.1. PROF. A: Eu tenho um certo cuidado na preparação das minhas aulas na prisão, porque 

em primeiro lugar, como sabeis, não há manuais, o que me obriga a elaborar, e eu faço-o 

constantemente, propostas de trabalho em casa, no computador. 

 

1.1. MEDIADOR: (Face à resposta da professora, coloca uma nova questão) Mas neste caso, 

o que referiste [não existência de manuais] também se aplica a cursos EFA fora do espaço 

prisional… 

 

1.1.1. PROF. A: Sim, sim eu sei. Mas eles ali [estabelecimento prisional] trazem algumas 

limitações, provavelmente… 

1.1.2. PROF. B: (Interrompendo) Pois, trazem muitas limitações. Isso é verdade. Mas eu, no 

meu caso, já dei formação em cursos EFA fora da prisão e utilizávamos a internet, o que, por 

si só, é uma grande diferença. E eles faziam, praticamente, tudo nos computadores… 

1.1.3. PROF. E: (Interrompe também) Está bem. Mas isso é uma limitação inerente a um 

espaço prisional, como bem sabes. 

1.1.4. PROF. B: E não é só isso. Há certos temas que eu, pura e simplesmente, não abordo ali 

na cadeia! 
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1.1.5. PROF. A: Mas essa é uma questão diferente, que tem a ver com a sensibilidade dos 

reclusos. Aliás, isso já aqui foi referido várias vezes. Vocês recordam-se de reuniões anteriores, 

em que falámos do facto de determinadas temáticas não deverem ser abordados na cadeia 

porque os preocupam, os chocam…, inclusivamente, posso referir-vos um caso, que se passou 

comigo, há uns anos atrás, num dos cursos EFA-B3, que tivemos aqui na prisão. Era eu a 

mediadora e numa das fichas de trabalho do módulo “Aprender com Autonomia” constava lá 

um tema, que um formando se recusou, terminantemente, a responder. É verdade. 

Nessa ficha, eles tinham de ir buscar vivências anteriores, relativas à sua história familiar e de 

vida, no caso dele, estas eram muito perturbadoras. Só pra vos enquadrar, ele tinha cometido 

um homicídio e essa pessoa era sua familiar e tudo aquilo estava, ainda, muito fresco na cabeça 

dele. Isto perturbou-o de tal maneira, que, inclusivamente, as lágrimas começaram a correr-lhe 

pela cara e desatou a chorar em plena aula. 

 

1.2. MEDIADOR: (Intervém novamente) E como lidaste com essa situação? 

 

1.2.1. PROF. A: Fiquei preocupadíssima, como deves calcular. Não estava nada à espera 

daquilo. Então, virei-me pra ele e disse-lhe, primeiro para se acalmar e aconselhei-o a não 

realizar aquele trabalho. E nunca mais voltei a abordar aquele tema! 

1.2.2. PROF. E: (Virando-se para PROF. A) Olha, não sei se te recordas, aqui há uns anos 

atrás, ainda no [Ensino] Recorrente, numa atividade extracurricular, em que organizámos uma 

palestra sobre ‘Toxicodependência’, para a qual convidámos um especialista (já não me lembro 

quem, mas, também, isso não é o que interessa agora), na plateia estava lá um recluso que a 

dado momento da conferência começou a transpirar. O homem transpirava, transpirava. 

Escorria-lhe água pelo corpo. E eu, ao vê-lo naquele estado, perguntei-lhe: “Então o que se 

passa?” – Virou-se pra mim e disse-me: “Não aguento mais estar aqui. Tenho de sair. Vou-me 

embora. Vou prá cela antes que rebente com tudo!” – E saiu.  

Sabem qual era o problema dele? – É que tinha sido consumidor durante anos. Já tinha deixado 

as drogas há algum tempo, mas o facto de lhe estarem ali a falar «na branca, na preta ou na 

castanha», enfim, aquilo pra ele era uma tentação e tudo isso fazia com que o apetite voltasse 

novamente. Então, o melhor a fazer era sair dali. E foi o que fez. 

Por isso mesmo, é que a partir daí (e a gente vai aprendendo com estas situações), houve sempre 

algum cuidado em se abordarem determinados temas. (Virando-se para o mediador) E, por isso, 

a questão que nos colocaste é pertinente e tem de haver algum cuidado com a preparação dos 



 

732 

conteúdos a lecionar, com as atividades curriculares ou extracurriculares propostas prá cadeia. 

Mas, também, isso, não significa que não se possam tratar certos assuntos. Pode e deve-se até. 

Mas se virmos que, efetivamente, estes se incluem no âmbito dos ‘Temas de Vida’ ou do Projeto 

Educativo do EP. No entanto, e, de certa forma, todos já sabemos disso. Previamente devemos 

certificar-nos que estes não ferem qualquer tipo de sensibilidades, visto que, ao os abordarmos, 

o principal objetivo é que o recluso participe, ativa e livremente no processo, e que não se afaste 

dele, por se sentir constrangido ou mesmo com sentimentos de culpa sobre o seu passado. 

 

1.3. MEDIADOR: (Virando-se para PROF. B) Dizias que preparas e realizas as tuas aulas 

de forma diferente na prisão… 

 

1.3.1. PROF. B: Sim, claro. A mim causa-me uma grande dificuldade o não usar a internet na 

cadeia. E isto é um grande contratempo porque, logo aí, se estabelece uma enorme diferença 

com a escola [no exterior], visto que sou obrigada a planificar e a elaborar as minhas fichas de 

trabalho adaptadas a um determinado contexto e público-alvo. Mas, também, e já agora, queria, 

aqui, referir um aspeto que entendo que é pertinente e que se prende, em minha opinião, com 

as limitações dos formandos do prisional. E digo-vos isto, comparando com outros formandos 

de outros cursos EFA cá fora, no exterior. Quando, por exemplo,… 

1.3.2. PROF. E: (Intervém discordando) Não creio. (Virando-se para PROF. B) Que limitações 

é que achas que tem o Sr. …? (refere o nome do formando). 

1.3.3. PROF. B: Está bem. Mas esse destaca-se claramente pela positiva. É a exceção que 

confirma a regra. Mesmo num curso EFA cá fora, julgo que também se destacaria. Mas não é 

isso o que eu estou a tentar dizer. O que eu quero dizer é que este tipo de limitações se aplicam, 

de um modo geral, a todos os formandos. 

1.3.4. PROF. D: (Interrompe também) Esse [formando], que vocês estão a falar, tem algumas 

limitações. Então a TIC tem, mesmo, muitas, apesar de alguns progressos recentes. O que não 

é de estranhar, principalmente, para quem nunca tinha lidado com um computador. 

1.3.5. PROF. A: Basta dizer que é uma pessoa interessada e muito motivada. É alguém que 

está ali [na cadeia] que quer aproveitar o tempo da melhor maneira. É uma pessoa 

interessadíssima que nos questiona sobre tudo e mais alguma coisa e, principalmente, em 

relação aos conteúdos que estejamos a lecionar. Quer saber tudo. Não quer deixar nada por 

aprender. É aquele formando, com o qual temos de ter especial atenção, não só aquando da 
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preparação das nossas aulas, bem como durante a execução das mesmas, porque dali podem 

surgir todas as perguntas possíveis e imagináveis. 

1.3.6. PROF. C: É verdade. Quando faço um intervalo, pra eles irem fumar um cigarro, ele 

nunca sai. Prefere ficar dentro da sala. 

1.3.7. PROF. E: É uma pessoa que dificilmente vai ao Bar, «enfia-se», sempre que pode, na 

Biblioteca a ler e a escrever os seus poemas. Enfim, todos os anos, aparece um ou dois 

formandos do género. E ainda bem que assim é. Só é pena é não serem mais. 

1.3.8. PROF. B: (Voltando ao mesmo assunto) Mas como eu estava a dizer, no meu caso, 

denoto que no prisional as limitações dos formandos são mais evidentes do que em qualquer 

outro lugar, muito provavelmente, devido ao meio familiar, económico e social de onde 

provêm. E tudo isto tem implicações no meu trabalho com eles, desde a planificação das aulas 

à sua execução, obviamente. 

1.3.9. PROF. E: Ok, nesse aspeto concordo contigo. Mas, também, repara no seguinte, quem 

não aprendeu cá fora dificilmente o faz lá dentro. E nós bem sabemos que a maior parte dos 

reclusos são provenientes de famílias, muitas delas desestruturadas e com enormes dificuldades 

económicas, que tiveram pouco acesso à escola e que, na maior parte dos casos não concluíram 

o ensino básico. Alguns deles, nem mesmo o 1º Ciclo. 

Por isso, a minha discordância em relação a esse assunto. Contudo, a estes, eu não lhe chamaria 

tanto “limitações”, acho que é um termo forte e é estar a rotular as suas capacidades mentais de 

forma deficiente, mas sim «falta de conhecimentos escolares», que procuramos trabalhar a 

partir das experiências de vida que trazem – riquíssimas de muitos deles. 

1.3.10. PROF. A: Por exemplo, no caso da preparação das minhas aulas para os formandos do 

curso do EP, embora me baseie mais em manuais dos 5os e 6os anos, tenho o cuidado de escolher 

textos que vão mais ao encontro do seu horizonte de expectativas. 

E, já agora, uma nota que aqui gostava de deixar. E que, pelo menos, estas nossas reuniões 

sirvam, também, pra isso. É que, no referencial para a área de competências-chave de 

Linguagem e Comunicação (LC), são muito poucas as referências feitas ao “conhecimento 

explícito da língua”, que é agora a designação da (antiga) gramática. 

Ora, como posso eu transmitir-lhes certas noções, como por exemplo, a passagem do discurso 

direto para o indireto e vice-versa, se eles desconhecem os verbos e respetivos tempos verbais? 

Mesmo até ao nível da escrita? 

Por isso, há noções do “conhecimento explícito da língua” que tenho, antecipadamente, de lhes 

fornecer, caso contrário a abordagem a certos conteúdos torna-se missão quase impossível. Sei 
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perfeitamente que, de acordo com a abordagem comunicativa da língua, muito em voga 

atualmente, o objetivo não é tanto o formando dominar a componente linguística (léxico, 

semântica, morfologia, sintaxe e fonologia), mas sim a capacidade de, através da comunicação, 

entender o outro e de, igual modo, fazer-se entender. E é por isso que, uma vez mais, aqui 

menciono o referencial para LC, porque parte de um princípio, em minha opinião, demasiado 

otimista, de que o formando domina já muitos destes conteúdos, o que, na maior parte dos casos, 

não corresponde, de todo, à realidade. 

1.3.11. PROF. E: Concordo plenamente. Então como é possível que um formando que, 

praticamente, não sabe ler nem escrever, tenha no caso do [EFA] B1, pouco mais de 400h de 

formação para reunir essas competências? 

 

1.4. MEDIADOR: (Visto o debate se estar a centrar em apreciações relativas ao domínio de 

competências por parte dos formandos dos cursos EFA, decide colocar aos docentes a seguinte 

questão) Consideram suficientemente consistente o plano curricular desenhado para os 

cursos EFA [EFA-B1 e EFA-B2]? 

 

1.4.1. PROF. E: Sinceramente, não. E digo não, porque não vejo como certificar determinadas 

competências num tão curto espaço de tempo e em relação a alguns formandos. Porque é tudo 

muito «pela rama». E não só. É que, para além do tempo de formação ser escasso, alguns são 

preventivos e a qualquer momento podem sair da cadeia, não concluindo os seus cursos. 

1.4.2. PROF. A: Está bem. Mas esses têm sempre a possibilidade de pedir a transferência do 

processo para uma outra instituição cá fora e concluírem a sua formação. 

1.4.3. PROF. E: Está bem, está. Estou mesmo a ver os meus de etnia cigana, ou até outros, a 

fazerem-no. A partir do momento que saem, acabou! A menos que sejam obrigados a isso, por 

causa do RSI [Rendimento Social de Inserção] ou de situações do género, caso contrário adeus! 

Antigamente, tínhamos o Ensino Recorrente que, no caso do 1º Ciclo, durava, em média, dois 

anos [letivos]. Aí trabalhava-se de modo a que adquirissem os conhecimentos básicos 

essenciais, principalmente ao nível do Português e da Matemática. Agora em cerca de meio ano 

pretende-se que saiam com as competências do 1º Ciclo, ou seja, de dois anos reduziu-se para 

¼ o seu tempo de aprendizagem. Assim é tudo muito complicado. 

1.4.4. PROF. A: Sim, nesse aspeto concordo contigo. Eu, também, sou de opinião de que era 

preferível o anterior Ensino Recorrente. Porque se encontrava melhor estruturado, 

nomeadamente contendo orientações programáticas específicas para as várias disciplinas, do 
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que o que temos agora, isto é, um ensino mais virado para a aquisição/desenvolvimento de 

competências de acordo com ‘Temas de Vida’, à volta dos quais se desenvolvem os programas 

de formação. Enfim, demasiado facilitista, em meu entender. Mas, mais grave do que isso, 

assenta numa conceção de base que, em minha opinião, não é a mais acertada, como, também, 

já aqui vimos, e que é a de remexer no passado dos formandos através das suas experiências de 

vida. E esta conceção é, no mínimo, questionável, porque pode colocar em risco o seu processo 

de formação e, em consequência disso, o seu próprio PIR [Plano Individual de Readaptação]. 

1.4.5. PROF. C: Sem dúvida e sem comparação com o que sucede atualmente. Com programas 

propostos para as nossas disciplinas, sabíamos o que tínhamos de ensinar. Os reclusos 

[formandos] sabiam quais os conhecimentos que tinham de possuir, se quisessem concluir com 

êxito os seus estudos. Ou seja, havia um conjunto de orientações devidamente clarificadas em 

termos de aprendizagens a concretizar. 

O que hoje se verifica é que, enfim…, de acordo com as suas experiências de vida, se procura 

criar uma área temática que seja demasiado abrangente a esta população, o que já vimos que 

pode ser problemático. Por isso, se fosse possível, não sei se é, mas se fosse possível, uma 

alteração aos cursos na prisão, talvez um regresso ao Ensino Recorrente, fosse uma ideia a ter 

em conta. Não sei se é exequível, mas se for, aqui fica a sugestão. 

1.4.6. PROF. A: Posso dizer-vos, por exemplo, que tive formandos que fizeram o 2º Ciclo 

através do Ensino Recorrente aqui comigo e, posteriormente, vieram novamente cá parar e 

concluíram o 3º Ciclo através de um curso EFA-B3. E sabem o que é que eles me diziam? – 

Que preferiam, de longe, o Ensino Recorrente aos cursos EFA. Mais. Muitos dos formandos 

dos cursos EFA, não gostam de participar na apresentação das atividades integradoras dos 

‘Temas de Vida’. E sabeis porquê? – Pelo simples facto de não gostarem de se expor perante 

os colegas da prisão. E isto é um grande problema para eles, como por exemplo (e refere o 

nome de alguns formandos), porque… 

1.4.7. PROF. E: (Interrompe PROF. A) E se nós não os prepararmos bem para estas atividades, 

então aí as coisas falham de certeza, com repercussões para os próprios ao nível da sua 

autoestima, da aceitação na comunidade prisional, nomeadamente por parte dos outros reclusos 

do EP e até mesmo para a sua própria continuidade em projetos de formação dentro da prisão. 

E nós bem sabemos que isto é verdade, porque já temos experiência disso. 

1.4.8. PROF. D: Acho que, de um modo geral, serão mais os que têm receio de se expor perante 

os restantes reclusos do que os que não têm. Mas, isso já vai da personalidade de cada um. No 
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entanto, existem alguns que não têm qualquer tipo de problema em o fazerem (refere alguns 

nomes). Mas concordo convosco. Ali são mais os que preferem não o fazer, do que o contrário. 

 

2. MEDIADOR: Quando é que sentem que uma aula correu bem? 

 

2.0.1. PROF. A: Eu acho que já aqui disse uma vez, mas volto a repetir. Quando, por exemplo, 

o guarda chega pra fechar a porta da Escola. É aí que todos nos apercebemos (eu e os 

formandos) de que já é hora do almoço ou do jantar. Ou seja, quando perdemos completamente 

a noção do tempo e não nos damos conta de que a aula já devia ter terminado. Graças a Deus, 

de todos os anos que levo de prisional, tenho tido poucos casos de formandos que vão para as 

aulas e lá se encontram apenas como figurantes. Nesse aspeto, faço o meu melhor para os 

motivar para a aprendizagem dentro e fora da Escola. Não quero ali ninguém contrafeito. Enfim, 

tal como no provérbio: “Mais vale um voluntário que cem forçados”… 

2.0.2. PROF. B: Eu julgo que, no meu caso, quando se envolvem e participam ativamente em 

debates e não nos apercebemos que o tempo passou a correr. Quando não os vemos olhar para 

o relógio em plena aula. Quando me pedem para fazer um intervalo para irem fumar um cigarro, 

o que normalmente faço, mas às vezes, pelo facto de a aula estar tão interessante, me esqueço. 

Contudo, neste caso, é mais por uma necessidade fisiológica que o fazem, do que propriamente 

uma estratégia para passar o tempo. 

2.0.3. PROF. E: Pois então, tal como a PROF. A disse, quando nos aparece o guarda à porta a 

avisar que é hora do almoço ou jantar, por exemplo. Quando muitos deles aprendem noções 

básicas de cálculo e conseguem-no fazer mentalmente, bem como no papel. Quando aprendem 

a escrever pela primeira vez ou, então, quando conseguem escrever mais do que o próprio nome. 

Um outro exemplo, que posso aqui referir, quando recebem uma carta de algum familiar 

(esposa, filhos) e conseguem ler sozinhos sem ter de pedir aos outros reclusos que o façam, 

evitando, assim, que estes fiquem a saber da sua vida. É óbvio que não o fazem na sala de aula, 

mas vejo que modificam a sua disposição para a aprendizagem, porque foi através dela que 

conseguiram algo, do qual há muito haviam perdido a esperança, ou seja, terem aprendido a ler 

e a escrever. 

2.0.4. PROF. C: Então, quando nos apercebemos que estão a assimilar bem os conteúdos e, 

por isso, participam nas aulas, quase sem lhes pedirmos. Quando, relacionado com a matéria 

que estamos a abordar, nos transmitem exemplos das suas experiências de vida, naturalmente. 

É isto, basicamente, o que eu acho de uma aula que corre bem. 
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2.0.5. PROF. D: Bem, no meu caso. É quando lhes entrego uma ficha de trabalho e, depois de 

explicar o que pretendo, estes a fazem sem qualquer tipo de problemas e sem precisarem muito 

da minha ajuda. Ou, então, quando os ouço dizer: “Ah, isto, afinal, não é tão complicado como 

parecia!”. Ou, depois de fazerem, com sucesso, um exercício, dizem todos contentes: “Eh pá, 

eu até percebo umas coisas disto.” 

 

3. MEDIADOR: O que é que acham que funciona bem nas vossas aulas? 

 

3.0.1. PROF. E: Eu, no que me diz respeito [EFA-B1], posso referir, por exemplo, o caso de 

um formando meu (refere o nome) que revela muitas dificuldades ao nível da leitura. Mas, por 

exemplo, quando estou a dar Matemática aos outros, noto que ele está sempre com atenção. Ele 

sabe melhor a tabuada que os outros. E atenção que ele já tem uma certa idade. No entanto, 

divide melhor do que qualquer um dos colegas. Na multiplicação passa-se o mesmo. 

Inclusivamente, às vezes, quando estou a dar fichas diferentes aos colegas, vira-se pra mim e 

diz. “Dê cá, também, esse trabalho a mim.” – E é mais rápido do que os outros a fazê-lo.  

A vida dele foi sempre trabalhar no campo e negociar no mercado. Portanto, dada a sua 

experiência de vida, foi obrigado a desenvolver o cálculo mental e demonstra-o nas aulas. Mas, 

sente-se mais à vontade na Matemática do que no Português [Linguagem e Comunicação]. E, 

por isso, tendo em conta que no Português, embora com menos vontade, vai «com muito 

trabalhinho meu à mistura», revelando algumas competências, acabo por o recompensar com 

exercícios de Matemática. O que ele adora. 

3.0.2. PROF. B: Noto que os assuntos que gostam mais de abordar nas aulas se prendem com 

discussões sobre temas do seu interesse, como por exemplo, o “Ambiente” ou a “Saúde e o 

Bem-Estar”, dirigindo, quase sempre, a discussão para o que se passa na cadeia e os seus 

problemas nestas áreas. O problema do tabaco, precisamente por a cadeia ser um espaço 

demasiado fechado e por afetar todos os reclusos, principalmente os que não são fumadores. O 

Desporto é outro dos seus temas preferidos, neste caso a falta de condições, nesta cadeia, para 

a sua prática. As doenças, principalmente as infetocontagiosas, que os preocupam muito, 

também. Enfim, de uma maneira geral, são estes os temas que mais gostam de debater e que 

melhor funcionam nas minhas aulas. 

3.0.3. PROF. A: Na minha área de competências-chave tenho o hábito de fomentar a leitura de 

textos, visto que, normalmente, denoto algumas deficiências dos formandos nesta matéria. E 

refiro-vos que eles, regra geral, também gostam de o fazer. Por exemplo os Srs. … (refere os 
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nomes) falam um pouco «espanholado», tendo em conta que passaram parte das suas vidas, 

aqui ao lado, na vizinha Espanha e, por isso, adoram quando os mando ler em voz alta, de forma 

a treinarem a entoação, o ritmo, a fluência, a dicção e, também, a terem em atenção a pontuação. 

Por vezes, recorro à gravação da sua leitura e depois confronto-os com o que acabaram de ler, 

dando-lhes os parabéns pelo que leram bem e corrigindo-os, no que houver para corrigir, em 

conjunto com estes. Uma outra estratégia, a que recorro nas minhas aulas, e que eles gostam 

muito de fazer, é a descrição de imagens, sendo que aqui o objetivo é o desenvolvimento da 

oralidade ou a realização de um exercício de produção escrita a partir do significado que lhe 

atribuem. Um outro exercício que faço, e eles gostam também, é o de “Ler para Resumir”, 

sabendo eles, de antemão, que, o que se pretende é, essencialmente, desenvolver a sua 

capacidade de síntese e objetividade, segmentando um texto e reunindo à sua volta as principais 

ideias do autor. 

3.0.4. PROF. D: No meu caso, talvez os jogos didáticos. Foi uma forma de os interessar pelas 

TIC e de combater alguns dos seus receios em relação aos computadores. Posso mencionar, 

como exemplo, o Sr. … (refere o nome), que já tem uma certa idade, e que inicialmente não ia 

às aulas de TIC nem por nada. Virava-se pra mim e dizia: “Não percebo nada disto. O que é 

que eu venho cá fazer? – Computadores, isto não é pra mim!” Neste momento o homem é dos 

primeiros a chegar à sala. Vira-se pra mim: “Então professor, o que é que vamos fazer hoje?” 

3.0.5. PROF. E: Oh, mas esse anda muito empenhado. Talvez, porque se está a aproximar o 

meio da pena e quer fazer boa figura perante o juiz do TEP. Pode ser que o mande pra casa mais 

cedo [liberdade condicional]… 

3.0.6. PROF. C: No caso da Matemática, as aulas correm sempre bem, desde que os exercícios 

sejam o mais simples possível (risos). Enfim, infelizmente, nas escolas o grande problema dos 

alunos é a Matemática. Na cadeia passa-se o mesmo. Os reclusos [formandos] não fogem à 

regra. Então, o que é que eu faço? – Exercícios abstratos de aplicação prática duvidosa ou 

subjetiva, eles não vão lá, nem lhes interessam. A essa conclusão já eu cheguei há muito. Por 

isso, tento, sempre que possível, dar-lhes exercícios práticos relativos ao dia a dia. Coisas pelas 

quais eles se interessem de facto e que os motivem à aprendizagem e que já me referi em 

reuniões anteriores, nomeadamente em áreas como construção civil, carpintaria, mecânica, 

entre outras do seu interesse. 

 

3.1. MEDIADOR: E o que ainda não está bem? 
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3.1.1. PROF. A: A escrita. Sem dúvida alguma. Eles gostam pouco de escrever. É a menos 

gostosa, por assim dizer, para eles, apesar de ser a que mais necessitam. Talvez porque tal 

implique mais atenção, reflexão e empenhamento da sua parte. Eu noto que, realmente, 

possuem pouca riqueza vocabular. Muitas vezes, na estruturação frásica evidenciam lacunas ao 

nível da coerência e da coesão textual, nomeadamente na repetição constante de ideias e de 

palavras; ao nível da concordância sujeito-predicado, referente temporal/tempo verbal, na 

conjugação dos verbos, etc.  

Evidenciam, também, dificuldade em planificar o que vão escrever. Por conseguinte, além de 

lhes de fornecer informação sobre as tarefas a realizar, dou-lhes dicas para os auxiliar a uma 

mais cuidada produção escrita, sendo esta mais guiada do que propriamente livre. E é, por isso, 

na escrita que se encontram as suas maiores dificuldades e que me «obrigam» a um maior 

acompanhamento e a insistir mais nesta componente, nas minhas aulas. Sinto que ainda tenho 

um grande trabalho pela frente. Mas, também, a vida, e já agora a nossa profissão, são feitas de 

pequenas vitórias e, por isso, o que já se conseguiu, em termos de escrita, é muito bom, 

comparativamente com o estado deles, no início do curso. 

3.1.2. PROF. E: Mas isso é recorrente neles. Não nos podemos esquecer que a maior parte 

provém de ambientes socioculturais pouco enriquecidos, ou então caracterizados por uma 

cultura marginal que se reflete na sua personalidade e no seu modo de vida. Por exemplo, os de 

etnia cigana escrevem tal e qual como falam. Vocês não fazem a mínima ideia do trabalho que 

eu tenho com eles. São hábitos já instalados há anos e anos e é extremamente complicado de os 

corrigir. Quantas vezes me questionam: “E porque é que é assim? – E toda a vida fiz assim. E 

sempre escrevi desta maneira. Porque é que agora tenho de fazer diferente?” Como podeis 

calcular, não é nada fácil combater isto. 

3.1.3. PROF. D: Ainda bem que falas nisso, porque nas minhas aulas, às vezes dou-lhes fichas 

de trabalho, em que lhes peço para digitarem um texto no Word, com o objetivo de consolidar 

o seu conhecimento ao nível do processador de texto. Meu Deus! Aquilo é erros atrás d’erros. 

É impressionante. Inclusivamente, e de forma a ultrapassar estes constrangimentos, já lhes 

expliquei que, quando as palavras aparecem sublinhadas a vermelho, devem aceder ao corretor 

ortográfico e ensinei-lhes como o fazer para que eles consigam, por eles próprios, corrigir esses 

mesmos erros. E, quando isso acontece, ficam todos satisfeitos, porque já são capazes de o fazer 

sozinhos. 

3.1.4. PROF. C: No caso da Matemática uma das suas grandes dificuldades centra-se nas 

operações de cálculo e destas a que sobressai, mas pela negativa, é a divisão. Digamos que é 



 

740 

um dos seus «calcanhar de Aquiles». Por isso, e tendo em conta as suas deficiências nesta área, 

vejo-me na obrigação de dedicar várias aulas somente a operações de divisão, com exercícios 

práticos do quotidiano, tal como já referi, e alguns até relacionados com a sua vida na cadeia, 

nomeadamente o cálculo das horas de faxinagem e o seu pagamento ou, por exemplo, a 

correspondência entre onças (tabaco) e os cigarros que fumam, de forma a tornar estes 

conteúdos, ainda, mais simples e apelativos pra eles. 

3.1.5. PROF. B: Olhem, algo que eles não gostam, ou então, gostam muito pouco de fazer é o 

seu Curriculum Vitae. Talvez, por os remeter para o seu passado..., não sei. O que sei é que não 

gostam e é algo em que tenho dificuldade em trabalhar com eles. Por exemplo, a sua experiência 

profissional – ou porque não lhes correu bem, ou porque estão há muito tempo desempregados. 

A parte das habilitações académicas – talvez, por os remeter para a escola e para o início de um 

processo de que não se orgulham nas suas vidas. Sinceramente, é algo que, por norma, evitam 

fazer. 

3.1.6. PROF. E: Mas isso é perfeitamente compreensível. Seja porque muito cedo 

abandonaram a escola: uns, porque tiveram más experiências, por exemplo, de aprendizagem; 

outros, porque a «má vida» começou, precisamente, na escola e que depois se refletiu nas suas 

vidas profissionais; e por aí adiante… 

Não é fácil pô-los a falar sobre estes assuntos, e eu entendo a tua dificuldade. Ou seja, é estar a 

obrigá-los a remexer no seu passado contra a sua própria vontade. 

 

4. MEDIADOR: Sempre que ocorre algum imprevisto durante uma aula o que costumam 

fazer? (PROF. C recebe um telefonema e tem de se ausentar, não participando neste momento 

do debate) 

 

4.0.1. PROF. A: Bem, sobre isso, posso começar por contar uma situação que aconteceu na 

minha aula. Uma vez, tive um formando que era epilético. Facto que desconhecia. Então, um 

certo dia, numa aula, deu-lhe um ataque. Eu olhava pra ele e via-o transpirar, transpirava muito, 

mas não me apercebia do que se estava a passar. Entretanto começou a espumar-se, a espumar-

se e eu só depois me apercebi do que lhe estava a acontecer. Então, retirei-o da sala, trazendo-

o para um espaço mais aberto, e com lenços de papel limpei-o, tentando acalmá-lo. Mas mais 

nervosa estava eu. Só mais tarde é que caí em mim e me interroguei como é que tive tanta frieza 

naquele momento e, também, coragem para agir daquela maneira. 
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Uma outra situação que, também, aconteceu comigo, foi, por assim dizer, o princípio de uma 

luta entre dois reclusos [formandos]. Um começou por implicar com o outro e depois, lá está, 

numa prisão, como todos sabemos, andam sempre com os nervos «à flor da pele», quando dou 

por mim estava já no meio deles a tentar separá-los. Só quando me viram no meio é que se 

acalmaram e, então, aí pararam. Depois, a muito custo, lá consegui apaziguar a situação.  

Mas, sobre isto queria, ainda, dizer o seguinte: 

– Sempre que acontece algo mais grave na aula, o que, felizmente, é muito raro no EP, resolvo 

sempre os problemas com eles na sala de aula. Até ao momento, nunca foi necessário chamar 

a vigilância. Salvo se for algo de muito grave, o que até à data nunca aconteceu. Então, aí sim, 

tem mesmo de ser. E porquê? – Porque, como bem sabemos, se, porventura, chega ao 

conhecimento dos guardas eles são severamente castigados, ou seja, cela disciplinar e depois 

podem ter [saídas] precárias cortadas, liberdade condicional protelada no tempo,… Coitados, 

castigados já eles estão por natureza, não há necessidade de os punir ainda mais. A menos que, 

volto a dizer, seja algo de muito grave e, então, aí não há outra solução, tem mesmo de ser dado 

conhecimento à vigilância. 

4.0.2. PROF. D: Faço minhas as palavras da PROF. A. Se, porventura, acontece algo que 

ultrapasse o normal funcionamento das atividades na sala de aula, procuro resolver as coisas, 

logo ali, no momento. Não deixo que estas atinjam um nível demasiado complicado para as 

solucionar. Até à data, nunca tive qualquer situação mais problemática, por assim dizer. No 

entanto, convém não esquecer que, apesar de reclusos, lidamos com adultos, com homens e, 

por isso, a resolução de determinadas situações é-nos bem mais fácil do que quando lidamos 

com jovens na escola. 

4.0.3. PROF. B: No meu caso, por exemplo, quando em plena aula estou a explorar um tema e 

vejo que eles conhecem mais sobre esse mesmo tema do que eu. Calo-me e ouço-os. Ficam 

todos contentes com o que me estão a transmitir. O aluno a ensinar o professor. Pra eles é uma 

alegria. Têm consciência de que há uma troca de papéis na sala de aula. Aquele é o momento 

para o professor aprender com eles. De transmitirem algo, que sabem que o professor considera 

útil. Nem sei se isto será propriamente um imprevisto, de qualquer forma é algo que, à partida 

«não fazia parte dos nossos planos» prá aula, mas que eles introduzem e que acham importante 

que seja abordado «à sua maneira», por assim dizer. 

4.0.4. PROF. E: Pois claro, ali ninguém os ouve ou, melhor dizendo, mesmo ouvindo poucos 

os levam a sério e, por isso, para além de desabafarem, porque as aulas e os professores, 

também, servem pra isso, sentem uma enorme felicidade porque estão a ensinar o professor. 



 

742 

Alguém que, no seu entender, é possuidor de douto conhecimento. Sentem um prazer enorme 

e nós devemos escutá-los porque nos estão a ensinar, porque nos estão a transmitir saberes que 

a nós só nos enriquecem. E isso, comigo, também acontece. 

Ali, na cadeia, contactamos com todos, de uma forma geral, e com cada um, individualmente. 

E cada caso é um caso. Aprende-se tanta coisa. Mas, enfim, quem nunca por aqui passou, quem 

nunca contactou, de perto, com reclusos, nunca saberá o que isto é e, provavelmente, também 

nunca compreenderá o verdadeiro significado destas palavras. 

 

5. MEDIADOR: Costumam avaliar as vossas aulas? 

 

5.0.1. PROF. A: Eu faço-o. 

5.0.2. PROF. D: Claro. 

5.0.3. PROF. E: Sem dúvida. 

5.0.4. PROF. B: Claro. 

5.0.5. PROF. C: Eu também. 

 

5.1. MEDIADOR: Já agora, como é que o fazem?  

 

5.1.1. PROF. A: No meu caso, no decurso da aula. Por exemplo, quando sinto que os 

formandos não estão a compreender o que lhes estou a transmitir, mudo de estratégia, indo 

buscar exemplos concretos relacionados com as matérias que estou a abordar. Não tenho 

qualquer problema em o fazer. Também costumo chamar a atenção para as suas experiências, 

no intuito de relacionar os conteúdos que estão a aprender com algo que vivenciaram, tentando 

interligar a Teoria, ou seja, os conteúdos que estão a aprender, com a Prática, isto é, aquilo com 

que são confrontados ao longo das suas vidas. 

Como é que eu o faço? – Reparem, eu olho para eles na aula e, pelas suas expressões, apercebo-

me logo se, efetivamente, compreendem o que lhes estou a transmitir ou não. Por exemplo, 

quando estou a abordar noções mais difíceis e que da sua parte é exigida uma maior 

concentração, digo-lhes: “Agradeço que se, por acaso, não estão a compreender perguntem, que 

eu explico novamente. Não tenham problemas quanto a isso.” E… 

5.1.2. PROF. E: (Interrompendo) Quando não são os próprios a dizer: “Não estou a perceber 

nada do que está a dizer! Não compreendi!” 
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5.1.3. PROF. A: (Continuando) E não só. Vocês sabem que alguns, ali, têm um certo receio e 

“receio” talvez não seja a palavra mais indicada, vergonha, é mais adequado, em perguntar, 

porque podem estar a mostrar parte fraca perante os outros reclusos. Por isso é que eu, já tendo 

isso em conta, tento explicar as coisas da melhor maneira possível.  

5.1.4. PROF. E: (Concordando) Claro. Porque muitos podem estar a dizer que compreenderam, 

mas não. Simplesmente não querem estar a pedir mais esclarecimentos ao professor, 

precisamente por causa disso mesmo. 

5.1.5. PROF. A: (Concluindo) E mais. No final da apresentação de um conteúdo, ou até da sua 

explicação, pergunto-lhes se compreenderam, ou não. Mesmo que me respondam que sim, 

lanço-lhes questões para me certificar se realmente compreenderam ou, então, faço um ou outro 

exercício no quadro, para eles visualizarem e resolverem, com a mesma finalidade. 

5.1.6. PROF. C: Por exemplo, na Matemática abordo assuntos do seu interesse relacionados 

com o seu dia a dia. Contudo, quando noto que não estão a entender, altero a minha estratégia, 

recorrendo a exemplos concretos relacionados com eles e com as suas vidas. Alguns deles até 

os registo no quadro, para eles verem e para terem, portanto, o referente visual. E procuro 

concentrar as minhas estratégias em algo que, efetivamente, funcione com eles. O que não 

significa que, algumas vezes, não surjam dificuldades. E surgem várias. O que faz com que me 

levem a ponderar, no próprio momento ou depois da aula, optar por um outro tipo de abordagem 

e passar a lecionar aquele conteúdo de uma forma diferente, que resulte em termos da sua 

aprendizagem, tendo em conta que, ali na cadeia, há coisas que não funcionam da mesma 

maneira com todos e em todas as aulas.  

5.1.7. PROF. D: Olha, eu acho que nas TIC as coisas tendem a melhorar, porque ao termos 

conseguido o videoprojetor, já é uma enorme ajuda pró nosso trabalho. Às palavras junta-se a 

imagem. Sem dúvida. No entanto, e mais concretamente respondendo à tua pergunta, com muita 

paciência e compreensão. É que tenho ali indivíduos que, praticamente, nunca tinham visto um 

computador à sua frente ou, se o tinham visto, não faziam a mínima ideia pra que é que aquilo 

servia ou, então, sabendo, aquilo não era pra eles. Ou seja, pessoas que, durante toda a sua vida, 

viveram da agricultura, pessoas que sempre andaram de feira em feira, como os de etnia cigana, 

ou pessoas que, apesar de já terem visto computadores a funcionar, aquilo pra eles era «um 

bicho-de-sete-cabeças» e nunca imaginariam que, algum dia, iriam aprender a trabalhar com 

um. E, já agora, devo dizer que esta atitude, perante as TIC e, sobretudo, perante os 

computadores, aplica-se tanto a indivíduos do [EFA] B1 como do [EFA] B2. 
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No que diz respeito às minhas aulas, posso dizer que a avaliação é uma constante, como é óbvio. 

Se temos algo que corre menos bem numa aula, se há uma estratégia que não funciona na 

perfeição é evidente que não a vamos repetir. Agora, relativamente aos formandos com menos 

conhecimentos de Informática, já experimentei pôr, por exemplo, ao lado de um destes um 

outro que saiba um pouco mais, no sentido de o ajudar na realização de determinados exercícios. 

O problema é que esta estratégia dificilmente funciona. E porquê? – Porque os que sabem 

menos não gostam de ver um colega a ensiná-los. Não querem, ou não podem mostrar «parte 

fraca». Estamos numa prisão. Preferem que seja o professor a fazê-lo. Ou seja, ali as teorias de 

aprendizagem colaborativa «aluno-aluno» estão, à partida, condenadas ao insucesso. Se bem 

me recordo, tentei esta estratégia por duas ou três vezes e nunca mais o fiz. É contraproducente! 

Por isso, fomento nas minhas aulas um ensino mais individualizado. Um a um, vou explicando, 

demonstrando como se faz, pra depois, quando vejo que já estão preparados, serem eles próprios 

a fazer. 

5.1.8. PROF. B: No meu caso, normalmente, a avaliação é feita no momento e depois da aula. 

Quando estou a lecionar um conteúdo e vejo que não estão a entender bem, altero a estratégia 

simplificando-o ou recorrendo a um exemplo do dia a dia deles. Depois da aula faço uma 

avaliação do que correu bem e menos bem, para numa próxima não voltar a repetir o que esteve 

menos bem. Por exemplo, e tal como já aqui foi referido, alguns assuntos já não abordo ou, 

então, tento relacioná-los com outros temas que não os choquem ou lhes causem qualquer 

incómodo. 

 

6. MEDIADOR: (Tendo em conta a relação sequencial das questões que se seguem, decide 

colocá-las num mesmo alinhamento) Quais têm sido as maiores dificuldades, que têm 

encontrado no exercício desta vossa atividade? E, já agora, como têm procurado 

ultrapassá-las? (Em virtude do telefonema anteriormente recebido, por motivos pessoais, o 

PROF. C teve de se ausentar, concluindo a sua participação na reunião). 

 

6.0.1. PROF. A: Quando, por exemplo, levam para as aulas problemas vários, pessoais, 

familiares, judiciais ou, então, problemas com outros reclusos. E eu ouço-os. Nessas alturas 

quando os vemos naquele estado o melhor a fazer é ouvi-los e muitas das vezes aconselhá-los, 

porque, a maior parte deles, não tem mais ninguém com quem conversar ou, então, mesmo 

tendo, não confiam em mais ninguém ali dentro. No entanto, também é necessário ter um certo 

feeling, porque há situações em que eles não nos estão a dizer a verdade e isto acontece muitas 
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vezes. E fazem-no, no intuito de chamar a nossa atenção sobre eles mesmos, porque, alguns 

deles, sofrem de algum défice de atenção, ou para nos pedir algo. Por isso, impõe-se algum 

cuidado com estas coisas. Acima de tudo, tem de haver muita sensibilidade e bom senso da 

nossa parte, para lidar com estas situações. 

6.0.2. PROF. D: (Virando-se para PROF. A) Olha, relativamente à confiança que depositam 

em nós, isso é um «pau de dois bicos», porque isso pode voltar-se contra nós. O melhor é, às 

vezes, a gente nem se meter nisso, porque se têm muita confiança connosco, abrem-se e contam-

nos coisas que… enfim. O melhor é a gente nem saber delas, porque não são da nossa conta. 

Eu até compreendo, porque, muitos deles, não têm mais ninguém com quem desabafar ou, 

então, não confiam, mesmo, em mais ninguém… 

Ainda há dias o Sr. … (refere o nome) me contou a sua situação e eu fiquei espantado, sem 

saber muito bem o que lhe dizer. E é uma situação nada, mas mesmo nada fácil. Compreendo, 

agora, a sua angústia nas aulas, nos últimos tempos. E este é só um caso. Como este, ali dentro, 

já tive a experiência de vários. E este é talvez um… 

6.0.3. PROF. E: (Interrompendo) Olha mas se to contou a ti, é porque confia em ti. Porque, se 

calhar, tu sabes, mas mais ninguém, ali dentro, o sabe. 

6.0.4. PROF. D: (Continuando) Sim, eu sei disso. E, então, como estava a dizer, as situações 

deles são, porventura, as mais difíceis de lidar da nossa parte. Ao longo destas reuniões, que 

fomos tendo, fomos referindo algumas, que ali ocorrem, como por exemplo, o problema do 

absentismo, que vamos combatendo como podemos; dificuldades de recursos prás nossas aulas, 

a que, de certa forma, vamos tentando resolver; o (não) uso da internet, que, também, vamos 

remediando. Enfim, todo um conjunto de problemas que, de uma maneira ou de outra, vamos 

tentando ultrapassar. No entanto, quando os problemas residem no interior do próprio 

indivíduo, aí é que já não é tão fácil de resolver, da nossa parte. Tal como a PROF. A referiu, 

problemas de saúde, judiciais, familiares ou com alguém ali dentro… Aí é bem mais 

complicado pra nós. Sem dúvida. No entanto, e respondendo à tua pergunta, ultrapassámo-las, 

ou tentamos ultrapassá-las, demonstrando capacidade e disponibilidade para os ouvir, o que já 

é uma forma de os ajudarmos neste processo. 

6.0.5. PROF. B: Eu também acho que um dos nossos principais problemas ali, para além dos 

já aqui referidos, são, sem dúvida, as questões judiciais ou familiares. Muitos aproveitam as 

aulas para poderem desabafar. Os temas para debate, como ainda há pouco disse, e que eles 

mais gostam de discutir, servem para trazer à discussão situações que se passam ali dentro e 

que eu, na medida do possível, os tento ajudar, cumprindo o meu papel, ouvindo-os. Por isso, 
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nas minhas aulas são discutidos temas do seu interesse e eu procuro aconselhá-los o melhor que 

posso e sei. No entanto, acho que uma das nossas maiores dificuldades é que há ali coisas que 

não dependem de nós e que, sinceramente, nos ultrapassam. Por isso, às vezes, por mais que a 

gente os queira ajudar, também estamos um bocado limitados, não é? – Tal como eles, nós ali 

dentro, também, cumprimos regras.  

6.0.6. PROF. E: Olhem, a título de exemplo, posso referir aqui um caso concreto, que já se 

passou com alguns de nós e por várias vezes. Quando nos pedem para os ajudar na interpretação 

de uma ‘Nota de Acusação’, por exemplo. Por mais que a gente lhes diga que não temos 

formação jurídica, confiam em nós, de tal maneira (porventura mais até que nos próprios 

advogados), que nos pedem para lermos e dizermos o que achamos daquilo. 

(Virando-se para PROF. B) Agora, como tu disseste, e bem, há coisas que, pura e simplesmente, 

nos ultrapassam. As regras daquela casa, também se aplicam a nós e nós temos de as cumprir. 

Sem dúvida que os seus problemas, pessoais, familiares, judiciais, etc. são uma das nossas 

principais dificuldades ali dentro. E são-no porquê? – Porque se refletem na Escola! Como, por 

exemplo, nos casos de absentismo e, no limite, na própria desistência dos cursos. E contra isso 

o que podemos fazer? – Não os abandonar! Porque abandonados à sua sorte já estão muitos 

deles. Por isso, somente indo ao encontro deles, quando vemos que estão a faltar às aulas, 

conversando com eles e aconselhando-os, é que os podemos trazer de volta à Escola, apesar de, 

e sabendo de antemão, que nem sempre se consegue ter sucesso. E esta sim, é a nossa missão 

ali dentro. Com o nosso contributo, ajudá-los no caminho de regresso à sociedade. É, talvez, a 

parte mais difícil. Mas, também, nunca ninguém nos disse que o nosso trabalho ali dentro seria 

fácil. 

 

MEDIADOR: (Dando por concluída a reunião, agradece a colaboração de todos) Muito bem. 

Terminamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa colaboração. 
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Anexo 18 

6ª REUNIÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

(24.06.2013) 

 

1. MEDIADOR: Que formação específica pensam que deve ser proporcionada aos 

professores que lecionam em contexto prisional? 

 

1.0.1. PROF. C: Bem, no que me diz respeito, gostaria de receber formação na área da 

Psicologia, mais precisamente, e uma vez que trabalhamos com reclusos, em Psicologia 

Criminal. Julgo que é necessário ter em conta que lidamos com indivíduos com características 

bem específicas e que, a maior parte deles, apresentam comportamentos desviantes e, por isso, 

um pouco mais de preparação nesta área, seria importante para nós. Acho que nos ajudaria a 

compreendê-los um pouco melhor, visto que, muitos deles, têm personalidades bem distintas e 

extremamente complexas. Isto é, exprimem-se pouco, são muito fechados e é difícil, nas aulas 

apercebermo-nos se, efetivamente, estão a compreender o que lhes estamos a ensinar ou não. 

Por isso, em minha opinião, basearmo-nos só na nossa experiência e na troca de reflexões e de 

pontos de vista entre nós, sendo de enorme utilidade, por si só, não são suficientes para darmos 

uma resposta adequada a muitos destes casos. Talvez, alguma formação nesta área nos ajudasse 

a chegar melhor até eles… 

1.0.2. PROF. E: De acordo. Mas, também, devo dizer que, aos poucos e poucos, vamo-los 

conseguindo entender. Aos poucos e poucos, vamos fazendo a nossa própria avaliação e vamos 

vendo quem tem algumas hipóteses, mas, sobretudo, vontade de dar a volta por cima, e quem 

não consegue ou, simplesmente, não o quer fazer. E isto não é muito difícil de confirmar. Há 

reclusos que podem andar ali uma vida inteira, em que, ano após ano, se vão inscrevendo nos 

cursos, mas sem a mínima vontade de os frequentar. E nós, por mais que façamos, é-nos 

extremamente complicado combater este tipo de situações, principalmente, quando a vontade 

ou, neste caso, a falta dela, advém do interior do próprio indivíduo. 

1.0.3. PROF. A: Eu acho que, para estes casos, seria útil formação na área da “Motivação”, 

uma vez que o principal problema se prende com a falta de interesse e com a desmotivação, que 

é inerente ao facto de estarem numa prisão. Muitas vezes, observamos, em alguns deles, 

dificuldades várias em encontrar soluções para o seu futuro, uma vez que foram abandonados 

pelas famílias, sem perspetivas de arranjar um emprego que lhes permita subsistir cá fora, 

quando forem colocados em liberdade. Julgo que seria benéfica formação nesta área, porque, 
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por vezes, temos dificuldades em os motivar devido aos problemas que apresentam, o que os 

leva a quererem desistir da frequência escolar. E uma coisa é certa, não combatendo, desde 

logo, essa sua inação, o mais provável é que, mal saiam, voltem, novamente, a reincidir. 

1.0.4. PROF. D: Ora bem…, eu não acrescentaria muito ao que já, aqui, foi dito. Se bem que 

há uma coisa que me venho apercebendo do tempo que já levo disto e que gostaria de referir. 

Ou seja, no caso em concreto do EP de Bragança, noto que os reclusos-formandos provenientes 

desta zona de Trás-os-Montes são de trato mais fácil que alguns provenientes de outras regiões 

do país. Vejo que são indivíduos mais simples, mais humildes e que é mais fácil lidar com eles, 

talvez devido às suas origens, mais ligados ao campo ou oriundos de locais pequenos ou de 

média dimensão, apesar de existirem algumas exceções, como é óbvio. E, até mesmo, os 

próprios reconhecem isso, em relação aos que chegam de outras paragens, nomeadamente lá de 

baixo [litoral norte do país], porque segundo eles, talvez pelo seu estilo de vida diferente, se 

julgam superiores aos de cá e, por isso, são bem mais problemáticos, para além de menos 

confiáveis. 

1.0.5. PROF. A: (Interrompendo PROF. D) Não só isso, mas também, algo que tenho 

observado e que julgo que já, aqui, disse anteriormente, que é, quanto mais avançados na idade, 

maior é a sua apetência para frequentar a Escola. O que não significa que o rendimento seja tão 

bom como o dos mais novos. No entanto, uma coisa compensa a outra. E isto é algo importante 

que tenho verificado no EP. 

1.0.6. PROF. D: (Continuando) Mas, tudo isto para dizer o quê? – Que talvez uma formação 

mais direcionada para melhor lidar com estes «choques de mentalidades» ou diferenças entre 

culturas não fosse de menosprezar. E atenção! Estou, somente, a referir-me à realidade que 

conheço, que é a desta cadeia. Agora, imagino o que se deva passar em prisões com outras 

dimensões, como Custóias, Paços de Ferreira, etc. Todavia, tal não deve servir de desculpa para 

não se fazer nada. Ou seja, à falta de formação específica direcionada para os professores que 

lecionam nos EPs, entendo que devam ser os mais velhos a colmatar essa lacuna, 

nomeadamente a de assumir a responsabilidade de passar o conhecimento e a sua experiência 

a quem chega de novo. 

1.0.7. PROF. B: Eu julgo que um conhecimento da orgânica e funcionamento das cadeias que 

nos facultasse, a nós professores, uma perceção mais aprofundada dos nossos direitos e deveres 

dentro de uma prisão, seria o mais aconselhável. Tendo em conta que, entramos lá, quase, «de 

olhos fechados» sem conhecer muito bem o meio e as pessoas que nos rodeiam, acho que esta 

nos seria muito útil, porque evitaria alguns mal-entendidos ou, até mesmo, que cometêssemos 
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alguns erros por desconhecimento das regras da casa, por exemplo. Por isso, considero que, de 

toda a formação necessária, esta seria a mais indispensável, por assim dizer, pelo menos, para 

nos auxiliar a darmos os primeiros passos em segurança. 

1.0.8. PROF. E: Eu, sinceramente, penso que a formação a ser dispensada aos professores que 

trabalham nas cadeias, deve ser mais direcionada para a vertente social. E digo isto porquê? – 

Porque entendo que a Escola é um importante fator de ligação da prisão com a sociedade. Quero 

dizer com isto que me preocupam, sobretudo, as situações de reinserção social. E isto, porque 

conheço vários casos de indivíduos que, saindo cá pra fora, se voltam a perder novamente. E, 

quando falo de sociedade, estou-me a referir à família do indivíduo ex-recluído, bem como ao 

mercado de trabalho, sendo que a Escola deve assumir, aqui, um papel primordial ao envolver 

o recluso no seu próprio processo de readaptação. 

 

1.1. MEDIADOR: Mas não achas que isso é estar a desviar os professores da sua principal 

função, que é ensinar, e, assim, poderem estar a invadir uma área que compete ao 

tratamento prisional, designadamente aos Técnicos de Reeducação do EP? 

 

1.1.1. PROF. E: Não. Sinceramente não acho. E não vejo porque não possamos trabalhar todos 

em conjunto para um mesmo objetivo. É óbvio que cada um assume as suas funções, bem como 

a responsabilidade das mesmas. Não estaríamos nós a tratar de relatórios para os Conselhos 

Técnicos,465 de PIRs, de contactos com o IRS, etc., nem eles, no nosso lugar, a lecionar. Mais. 

Julgo que uma boa articulação entre ambos, ou seja, entre a Escola e o EP, neste caso, com os 

Técnicos [de Reeducação] dos Serviços de Educação e Ensino, no sentido de dar e, porventura, 

de receber alguma informação sobre o recluso só pode ser entendida como proveitosa para 

ambos. E digo isto, porque nem eles estão na sala de aula a observar o comportamento e a 

aprendizagem dos formandos, nem nós nos seus gabinetes a assistir às reuniões com os reclusos 

ou, então, presentes em determinados momentos em que não decorrem atividades letivas, como 

por exemplo, durante as férias escolares. Ainda por cima, há várias coisas que, se não forem os 

reclusos a contarem-nos, nós também não temos conhecimento. E muitas delas, como bem 

sabemos, podem ter muita influência na sua predisposição prá Escola. E quando digo isto, estou 

a referir-me a precárias cortadas, liberdade condicional adiada, não os colocarem nas brigadas, 

                                                           
465 Tal como estipulado no Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro), o “conselho 

técnico” é um órgão auxiliar do tribunal de execução das penas com funções consultivas a quem compete: emitir parecer sobre a concessão de 

liberdade condicional, de liberdade para prova e de licenças de saída jurisdicionais e sobre as condições a que devem ser sujeitas; dar parecer 
sobre os assuntos que, nos termos da lei, sejam submetidos à sua apreciação pelo juiz do tribunal de execução das penas (cf. art.º 142.º, pontos 

n.os 1 e 2). 
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na faxina, etc. ou, até mesmo, de problemas pessoais, familiares, com guardas, com outros 

reclusos, etc. 

 

2. MEDIADOR: Receberam já alguma formação nesta área? 

 

2.0.1. PROF. E: Bem, eu recordo-me de, há uns anos atrás, ter recebido formação, por parte 

da Direção-Geral [de Reinserção e Serviços Prisionais]. 

2.0.2. PROF. A: É verdade. Costumava ser, à volta de cinco dias. 

2.0.3. PROF. E: Sim. Isto foi, salvo erro, nos anos de 96, 97, 98 e consistia em módulos de 

formação. Ou seja, sempre que havia alguma alteração, em termos de legislação ou, até mesmo, 

de novas abordagens e metodologias para trabalhar com o recluso nas aulas, éramos chamados 

a Lisboa para receber formação. 

2.0.4. PROF. A: (Virando-se para PROF. E) Lembro-me de uma em que estivemos os dois, 

que se intitulava, Comportamentos Desviantes e Ensino em Meio Prisional; Continuidade e 

Dados Psicossociológicos da População; Pedagogia Diferenciada. Esta formação, se a 

memória não me atraiçoa, ocorreu em 1999. Recordo-me que durou cinco dias e foi lá em baixo, 

em Lisboa. 

2.0.5. PROF. C: Bem…, sempre tiveram mais sorte do que eu. Como só entrei em 2000, já não 

tive a sorte de ser contemplado com tais formações por parte da Direção-Geral. Mas também, 

de certa forma, este é um conhecimento que vai passando dos mais velhos para os mais novos, 

à medida que estes vão integrando a equipa pedagógica no EP. 

2.0.6. PROF. B: Sim, e eu, de certo modo, senti isso mesmo. Depois do enorme susto, que 

apanhei no início do ano letivo passado [2011/12], quando soube que vinha lecionar prá 

cadeia... A minha sorte é que tive uma colega que já tinha dado aulas num prisional e que me 

foi dando algumas dicas, do que devia ou não fazer. (virando-se para os colegas) Também 

vocês, aqui no EP, me foram pondo ao corrente das «regras da casa», o que, pra mim, foi uma 

grande ajuda, para lidar com esta situação, principalmente no início. De certeza que, sem todos 

estes conselhos, teria sido bem mais complicado. Eu, pelo menos, falo por mim… Irmos 

trabalhar para um sítio destes sem qualquer tipo de preparação é caso pra dizer… 

 2.0.7. PROF. D: (Interrompendo PROF. B) Ok, tudo muito bem. Mas também, por algum lado 

se tem de começar. Já sabemos que o Ministério da Educação, no que diz respeito à formação 

pra trabalhar nas cadeias, pouco, ou nada, se interessa por nós. Nós e vários outros professores 

espalhados por esse país fora, que lecionam nos EPs. E digo isto porque, se bem se recordam, 
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no Encontro, que organizámos há dois anos atrás [7º ENPLEP/2011], a maior parte dos nossos 

colegas, oriundos dos quatro cantos do país, referiu-se, precisamente, a este problema. Agora, 

o que é que fizemos? – Estivemos à espera que se lembrassem de nós e que nos viessem dar 

formação cá a Bragança? – Não. Metemos mãos à obra e organizámo-la nós mesmos. 

2.0.8. PROF. A: E não foi uma formação qualquer. Pela primeira vez, para um “Encontro” do 

género em Portugal, foi organizada formação creditada e bem sabemos do enorme trabalho que 

isso nos deu. Mas, também, e julgo que todos concordarão comigo, que valeu a pena. E, já 

agora, convém, também, aqui, referir os ciclos de conferências que organizámos nos anos 

anteriores [I, II e III Ciclos de Conferências – 2008, 2009 e 2010]. O que, sem dúvida, nos deu 

um certo traquejo para nos metermos, de seguida, numa tarefa destas. 

 

3. MEDIADOR: No vosso caso, existe alguma formação que vos interesse a curto prazo? 

 

3.0.1. PROF. B: Bem, tal como o PROF. C, a formação que eu gostaria de receber seria mais 

direcionada para a área da Psicologia Criminal. Julgo até que, no meu caso, seria a mais 

aliciante, visto que melhor me ajudaria a lidar com eles, pelo menos, com aqueles mais 

problemáticos ou, então, com aqueles que cometeram crimes hediondos, de modo a, talvez, 

poder compreender os seus motivos. Assim, gostaria de perceber a razão pela qual agiram 

daquela maneira, de forma a colocar em prática uma abordagem mais adequada, relativamente 

a algumas matérias a lecionar, para que estas, tendo em conta o(s) crime(s) cometido(s), não 

corram o risco de exercer uma influência negativa no formando, tal como uma barreira 

psicológica, dificultando a sua aprendizagem e, consequentemente, o seu rendimento no curso. 

3.0.2. PROF. E: Relativamente a este assunto gostaria de referir, aqui, o seguinte. O que está, 

neste momento, a ser praticado no EP de Bragança e, quase de certeza, em outros EPs, 

relativamente à constituição das equipas pedagógicas, não está a levar em linha de conta o que 

está estipulado na lei, tal como se fazia até há uns anos atrás, que era a permanência da mesma 

equipa de professores e por vários anos, salvo raras exceções, como é óbvio.466 E porque é que 

eu digo isto? – Como todos sabemos, e tal como temos vindo aqui a debater, é fundamental o 

conhecimento do terreno. Este conhecimento adquire-se com a experiência em contexto e esta, 

naturalmente, vai-se aprofundando com o passar do tempo. Ou seja, no contacto permanente 

com a realidade prisional. Mais. Ao terem acabado com a figura de destacamento do 

                                                           
466 Refere-se ao Despacho Conjunto dos Ministérios da Justiça e Educação n.º 451/99, de 1 de junho (determina, no seu ponto n.º 3, que deve 
ser privilegiada a continuidade das equipas pedagógicas, dando-se prioridade a docentes com experiência de lecionação em ambiente prisional 

ou, não se cumprindo este critério, experiência em educação de adultos). 
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coordenador pedagógico para os prisionais, de certa forma, desvirtuaram a função do professor 

nos EPs, tal como é o caso de muitos que, ano após ano, se deparam com a incerteza de ficar 

ou de terem de sair. E isto já não é de agora. Já vem de há uns anos a esta parte, nomeadamente 

de meados da década passada. Independentemente do Projeto Educativo elaborado para os EPs, 

tudo depende da distribuição de serviço que é feita por parte do órgão de gestão das escolas 

associadas. 

Por conseguinte, com a falta de formação especializada e ainda mais este obstáculo no caminho, 

é que vos digo que, para «levarmos este barco a bom porto», temos de o fazer em equipa. E é 

por isso que, o “trabalho em equipa” não só é importante, ele é fundamental a um bom 

desempenho da nossa parte. Ninguém, nem nenhum de nós, consegue nada sozinho. Ou seja, 

um bom/mau desempenho individual lá dentro é diretamente proporcional a um bom/mau 

trabalho em equipa. E vocês sabem disto tão bem como eu. E, se tal é verdade num qualquer 

local de trabalho, como por exemplo, e no nosso caso, numa escola, então, ainda mais evidente 

se torna numa prisão. Talvez, por isso, é que uma formação mais direcionada para o ‘potenciar 

do trabalho em equipa’, seja, em meu entender, a mais importante para um professor no EP, de 

modo a se conseguir obter o melhor rendimento de cada um dos seus elementos. 

3.0.3. PROF. A: Eu, no meu caso, acho que formação na área da Psicologia, designadamente 

no âmbito dos ‘comportamentos desviantes’ seria a mais indicada. Julgo que me apoiaria a lidar 

com eles, em muitas situações do dia a dia. E quando digo “com eles” não me estou, somente, 

a referir aos nossos formandos, mas aos reclusos, de uma forma geral. 

 

3.1. MEDIADOR: “aos reclusos, de uma forma geral”(?) – Importas-te de clarificar… 

  

3.1.1. PROF. A: Sim, claro. Por exemplo, em diversas situações, abordam-me para resolver 

este ou aquele problema e eu vejo-me na contingência de, muitas vezes, não saber muito bem 

o que lhes dizer ou fazer. Por vezes, há coisas que nos pedem que, pura e simplesmente, não 

são possíveis de realizar ou que ultrapassam as nossas competências ali dentro. Seja por colidir 

com as normas da instituição, seja por infringir as regras de segurança, seja por questões éticas 

e, até, por nos pedirem, quase, o impossível. Seja por que motivo for. Há coisas que, 

simplesmente, não podemos! 

No entanto, o principal problema não é esse. O problema prende-se com o facto de lhes explicar 

que, apesar de sermos professores e de virmos de fora, também nós, temos de nos sujeitar a 

essas mesmas regras. O que eles não compreendem muito bem ou, então, fazem de conta que 
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não compreendem, só para «levarem a deles avante» e, assim, conseguirem os seus intentos. E 

tudo isto, como bem sabeis, dificulta imenso o nosso trabalho. 

Só para referir um caso, que se passou recentemente, entre muitos que se têm passado ao longo 

de todos estes anos, que levo do EP. Na semana passada, um recluso abeirou-se de mim (referiu 

o nome do recluso) e começou a falar de religião. Até aí, tudo bem. O problema é que, sem 

qualquer motivo aparente, exaltou-se e disse que andávamos todos no caminho da perdição, 

que somos todos uma cambada de materialistas, e que Deus não nos perdoaria no dia do 

julgamento final, enfim… Estão a ver o filme. 

Volta e meia, aparecem-nos assim uns pela frente e nós temos de saber lidar com eles. O 

problema é que no dia em que esta situação ocorreu eu estava com alguma pressa, porque queria 

terminar o cartaz para a apresentação do ‘Tema de Vida’ [que teria lugar em julho de 2013] e 

tinha os formandos à espera para ir para a Escola. Bem, o homem não gostou que eu tivesse 

atalhado a conversa e, vai daí, começou a insultar a classe [docente] na minha pessoa: “Os 

professores não fazem nada! Só andam, aqui, pra meter dinheiro ao bolso. Não querem saber 

dos reclusos pra nada. Ganham 3000€ por mês e só pensam em dinheiro.” Enfim…, estão a 

ver... 

3.1.2. PROF. E: (Irritado com a situação interrompe PROF. A) Ai, nós é que somos 

materialistas? – Já agora, podias-lhe ter perguntado porque é que ele veio dentro. Podia ser que 

perdesse a vergonha e te respondesse. (Virando-se para os restantes professores) É que este já 

não é primário. E, segundo conheço «a peça», não deve ficar por aqui. É preciso ter lata. 

Sinceramente… Mas olha, isso não mo diz ele a mim. 

3.1.3. PROF. A: Eu sei. Eu sei. E até os outros reclusos, que presenciaram a situação, me 

disseram: “Olhe, não faça caso, porque ele é maluco”. Mas não é por esta situação, em concreto, 

que eu vos estou a comunicar isto. Mas por outras, em que, muitas vezes somos confrontados e 

às quais gostaria de poder dar uma resposta bem mais adequada. Todavia, e pelas mais variadas 

circunstâncias, tal nem sempre é possível. Uma coisa tenho por certa. É que dali a gente nunca 

sabe o que esperar. Por isso, é que considero que, formação em Psicologia, nomeadamente no 

âmbito dos ‘comportamentos desviantes’, seria a mais apropriada. Talvez, para melhor 

compreender a mente do recluso. Como ele funciona. O que o levou a cometer determinados 

atos, para melhor poder interagir com ele. Por conseguinte, e sabendo, de antemão, que, cada 

caso é um caso, no que, a mim, me diz respeito, era a que mais gostava de receber no imediato. 
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3.2. MEDIADOR: Já agora, e de acordo com o que acabaste de referir, lançar-te-ia uma 

última questão, que é, obviamente, extensível a todos e que é a seguinte: Tendo em conta 

a tua/vossa experiência em meio prisional, que conselhos darias/dariam a um professor 

que fosse, pela primeira vez, lecionar para um EP?  

 

3.2.1. PROF. A: Ora bem. A primeira coisa, que lhe diria, era para que não tivesse medo. 

Acima de tudo, isso. Que não fosse para lá constrangido. Sei que, num primeiro momento, é 

mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. O medo condiciona a nossa ação e, num estabelecimento 

prisional, é, seguramente, o nosso principal inimigo. Por outro lado, dir-lhe-ia para ter 

confiança. Confiança nas suas capacidades, porque o resto virá depois. E, já agora, algum 

sangue-frio, também. Sangue-frio e capacidade de adaptação, de forma a estar preparado para 

lidar com algumas situações com as quais, provavelmente, cá fora não estará tão habituado. 

3.2.2. PROF. C: Já agora, o aconselhamento em termos de Saúde, também. Como bem 

sabemos as cadeias são um local de risco. E quando falo em risco não me estou, propriamente, 

a referir a fatores de violência. Estou, sim, a referir-me ao perigo de podermos contrair uma 

qualquer doença infecciosa, que é o que mais há nas cadeias, como por exemplo, HIV, Hepatites 

(B e C) ou Tuberculose, que são as mais comuns. E nós temos tido vários casos desses nas 

nossas turmas. Inclusivamente houve até um ciclo de conferências, que organizámos [IIº Ciclo 

de Conferências: A Educação e Formação de Adultos em Contexto Prisional – Educar para a 

Saúde) – (cf. anexo 3)] e que sentimos necessidade de dedicar a esta temática. Por isso, um dos 

conselhos que daria era precisamente a prevenção, nomeadamente os testes clínicos que deve 

fazer logo de início – prova tuberculínica, análises sanguíneas (despistagem de HIV e Hepatites 

[B e C]) e, obviamente, depois de estar lá dentro, ter algum cuidado no contacto físico com os 

reclusos, uma vez que, relativamente a alguns, nós, enfim, lá vamos sabendo as doenças de que 

padecem. Mas não em relação a todos. 

3.2.3. PROF. E: Eu, no meu caso, e de uma forma geral, dir-lhe-ia para se aconselhar, primeiro, 

com quem lá está, isto é, com os professores que lá trabalham e que já têm algum conhecimento 

do contexto. Se, por acaso, for um colega que venha, aqui, para este EP, nós, os mais velhos, 

temos sempre o cuidado de receber quem vem de novo, para lhe fazermos «as honras da casa». 

É uma prática comum que temos cá e todos vós sabeis que assim é, porque o mesmo já sucedeu 

convosco, também. Aqui um colega novo nunca se sente sozinho ou abandonado. Graças a 

Deus, até à data tem sido sempre assim e, pelo menos, enquanto cá estivermos, estou certo que 

assim continuará a ser. 
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3.2.4. PROF. D: Algo que eu julgo ser importante é incutir-lhes a ‘obrigação’ do trabalho em 

equipa. O individual ali, por si só, pouco ou nada representa. Já sei que as teorias do ensino 

apontam para um modelo de trabalho em conjunto, por parte dos professores nas escolas, apesar 

de sabermos que na prática as coisas nem sempre funcionam assim. No entanto, num prisional, 

e de acordo com alguma experiência adquirida, a prática do quotidiano diz-nos, claramente, que 

tem mesmo de ser assim.  

Este é, até, um interessante ponto de análise, porque ao contrário do recluso em que, na prisão, 

regra geral, para sobreviver só pode contar consigo próprio, o professor ali só existe «na forma 

plural», ou seja, ele ali só funciona como equipa. Tal como o PROF. E referiu há pouco, esta 

conduta não só é necessária, ela é fundamental a um bom desempenho da nossa parte. E estas 

reuniões servem pra isso mesmo. São um complemento a essa aprendizagem, que fazemos dia 

após dia. Como bem sabeis, é procedimento corrente, não só neste como em anos anteriores, 

reunirmo-nos amiúde para refletirmos e analisarmos o nosso desempenho. De facto, é o que 

acontece nestes nossos encontros. Não só retiramos ensinamentos válidos do contexto, visto 

que, efetivamente, o prisional tem muito pra nos ensinar, e eu, posso-vos dizer que ali me 

surpreendo todos os dias com algo de novo, bem como aqui, em conjunto, e entre todos, 

aprendemos uns com os outros. E, atenção, não digo isto só «da boca pra fora». Digo-o porque 

é o que sinto na realidade. Num contexto daqueles, para além dos conselhos iniciais, que são 

necessários a um professor novo obter, de forma a melhor se enquadrar, o trabalho em equipa 

é fundamental. Até porque as próprias circunstâncias a isso nos obrigam. Quase que posso 

afirmar que, o trabalho de um qualquer professor, seja ele novo ou velho, com muita ou pouca 

experiência, se não estiver devidamente respaldado num trabalho conjunto, ali estará condenado 

ao insucesso. E este, quanto a mim, será o melhor conselho a dar a quem estiver interessado em 

vir trabalhar para um prisional. 

3.2.5. PROF. B: Olhem, foi precisamente o que aconteceu comigo, tal como referi ainda há 

pouco. E lembro-me bem dos conselhos que alguns colegas me deram, principalmente o PROF. 

D, quando me disse, que estava lá melhor do que na escola. Enfim, na altura achei aquilo um 

pouco estranho. Mas também, na altura, tudo era estranho pra mim. Mal me tinha refeito do 

choque e já me estavam a dizer que estava lá melhor do que numa escola. Enfim, naquele tempo, 

em que, tudo pra mim era um bocado confuso, não entendia algumas coisas lá muito bem. Agora 

sim. 
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3.3. MEDIADOR: Importas-te de explicar, um pouco melhor, o que queres dizer com 

isso? 

 

3.3.1. PROF. B: Então, ali [estabelecimento prisional], até ao momento, graças a Deus, nunca 

tive nenhuma chatice com nenhum formando. São respeitadores. Educados pra nós. Dá pra ter 

uma conversa fluída, apesar de alguns constrangimentos relativamente a alguns assuntos, tal 

como já, aqui, foi referido. Dá para ensinar e, sobretudo, para aprender com eles. Enfim, ali até 

parece que estou no céu, por assim dizer. É uma autêntica paz de espírito. Enquanto na escola 

é, quase, todos os dias chatices com esta miudagem. Obviamente que isto não acontece com 

todos, mas, com muitos deles, é quase diariamente. Às vezes, mais parece que se invertem os 

locais… 

 

4. MEDIADOR: Ok. Em jeito de balanço final, gostaria de vos pedir para procederem a 

uma apreciação a todos estes encontros, que fomos realizando ao longo do ano, 

nomeadamente no que estes representaram para uma tomada de consciência do vosso 

papel, enquanto docentes e, em particular, enquanto docentes numa prisão, do que o 

contexto prisional representa para vocês, enquanto profissionais da educação, e do que 

toda esta experiência vos serviu, em termos de desenvolvimento como pessoas e como 

profissionais. 

 

4.0.1. PROF. A: Estes encontros, reuniões, por assim dizer, é o que a equipa de professores no 

EP tem feito desde sempre. É prática comum entre nós. Não é nada a que não estejamos 

habituados. Fazemo-lo por convicção e não porque tenhamos algum gosto especial em 

colecionar reuniões. Cheios de trabalho estamos todos, mas a necessidade a isso obriga. Por 

isso, o trabalhar em grupo é fundamental, porque em conjunto o «difícil torna-se mais fácil» e 

entre todos conseguimos melhor enfrentar situações e resolver os problemas do que cada um 

individualmente. Há sempre um ou outro que traz uma opinião diferente, mais experiência na 

resolução deste ou daquele problema e um background, por assim dizer, mais consolidado sobre 

determinadas assuntos, que é partilhado nestas reuniões, pois é para isso que elas servem. 

Já agora, voltando um pouco atrás, quando falo em necessidade, lembro-me, por exemplo, das 

primeiras reuniões, que realizámos este ano, em que um dos principais temas em discussão foi, 

precisamente, o combate ao absentismo dos formandos. É uma situação que, praticamente, 

sucede ano após ano, tendo este ano sido mais forte, dado as desistências verificadas, e que nós 
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professores, tentamos, a todo o custo, resolver. A este respeito, julgo que uma maior aposta em 

programas de formação para os reclusos, por parte do Ministério da Justiça, virá no bom sentido 

e será, seguramente, um importante contributo, senão para solucionar de vez, pelo menos para 

minimizar o problema. Aguardo para ver como se concretizará no terreno. 

Em minha opinião, a remissão de pena por dias de escola poderá ser uma possível solução, tal 

como sucede noutros países, Brasil, por exemplo. Mas, não somente pela simples presença dos 

reclusos nas atividades de formação. Tal deverá consistir, sobretudo, no seu aproveitamento. E 

atenção, porque este é um ponto importante, visto que, quando saírem daqui e forem para o 

mercado de trabalho, a sua assiduidade e pontualidade não chegam, por si só, para justificar o 

lugar.  

Por outro lado, e relativamente aos reclusos-formandos, considero que alguns deles, nos veem, 

a nós professores, como figuras «algo desconcertantes». Isto é, veem-nos numa posição de 

alguém que está ali para lhes transmitir conhecimentos, atitudes e valores através da Educação 

e não para os controlar, supervisionar ou disciplinar. Da nossa parte nada lhes é imposto. Com 

efeito, convidamo-los a participar num processo de regresso à sociedade através da Educação, 

sendo que, muitos só têm, realmente, consciência das consequências dos seus atos, e, aqui, 

volto, novamente, a referir-me ao problema do absentismo ou ao abandono da Escola, quando 

são confrontados com o facto consumado. O que resulta em precárias cortadas, liberdades 

condicionais adiadas ou a sua não integração em brigadas [de trabalho], faxinagem, bar, etc. de 

modo a ganharem uns cobres. Como bem sabemos, muitos ali, não têm qualquer outra forma 

de sustento. E, então, aí sim. Caem na realidade, culpando tudo e todos pelas opções, que eles 

próprios tomaram. 

Ainda em relação à tua pergunta, a experiência num meio prisional é algo que faz com que nos 

tornemos pessoas diferentes. Pelo simples facto de trabalharmos com uma população, também, 

ela diferente. Sem dúvida, diferente dos demais adultos, com que trabalhei, ao longo dos anos, 

no [Ensino] Recorrente. Simplesmente há coisas que os distinguem e que saltam à vista. Desde 

logo, o contexto e a sua situação de reclusão. Um historial ligado ao crime, que, provavelmente, 

se iniciou na escola, sendo que, para muitos deles o regresso [à Escola] significa o retomar de 

algo penoso nas suas vidas. 

E é aqui que nós entramos. 

A nossa tarefa é, de certa forma, fazer com que eles, psicologicamente, ultrapassem este 

obstáculo. Mostrar-lhes que não estamos ali para os punir. Que estamos ali, simplesmente, para 

fazer o nosso trabalho, tal como lhes costumo dizer: “Nós [professores] não vos podemos abrir 
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as portas da prisão. Isso compete à Justiça. Mas, em contrapartida, abrimos-vos algo bem mais 

valioso. As portas do conhecimento.” 

Contudo, devo referir que, não é fácil trabalhar num contexto destes. De certa forma, fazemos 

aquilo que outros colegas de profissão evitam a todo o custo. Mas não é por isso que lá trabalho. 

Acima de tudo, o desafio que significa, dia após dia, lidar com aquele público é, por demais, 

estimulante. E já nem falo na falta de recursos materiais ou de dificuldades várias, 

nomeadamente do parque informático existente e no constrangimento da internet, a 

dificultarem, sobremaneira, o seu processo de aprendizagem, quando comparados com outros 

que estudam cá fora. Os nossos lutam com armas desiguais. E é preciso, aqui, dizê-lo! Se, o 

objetivo destes cursos «intra e extramuros», é preparar as pessoas para o mercado de trabalho, 

convenhamos que o princípio da equidade está aqui, claramente, posto em causa. 

A nível profissional, noto que esta experiência me tem ensinado muita coisa. Acima de tudo, 

tornou-me numa pessoa mais compreensiva e solidária. Tenho uma outra postura com eles nas 

aulas. Mais calma, mais paciente, ouço-os muito, aconselho-os, também, e, posso dizer que, 

tenho aprendido muito com eles. E tudo isto se reflete com os outros alunos do [ensino] regular. 

É interessante. Agora, que penso nisso, acho que aperfeiçoei esta capacidade no prisional. 

4.0.2. PROF. D: No que me diz respeito a mim, considero que estes encontros me 

possibilitaram uma maior consciência daquilo que faço. Sinceramente, não tinha a perceção que 

alguém valorizasse o nosso trabalho ao ponto de o querer estudar tão aprofundadamente. 

Talvez, por sermos uma minoria representativa da classe docente e poucos conhecerem a nossa 

atividade nas cadeias, sempre julguei que, de certa forma, tal como os reclusos, também 

estivéssemos, somente, entregues a nós próprios. Como é o caso da formação específica que 

nos prometeram467 e que se não formos nós a promovê-la, nomeadamente em iniciativas de 

autoformação, pois bem, não teríamos recebido nenhuma. 

Quando soube que ia dar aulas prá cadeia, posso-vos dizer que nesse dia nem almocei. Não sei 

se já aqui o referi ou não. Mas, também, não interessa. Não consegui. E porquê? – Por causa do 

«friozinho no estômago» que, um lugar daqueles, causa em nós. Pensamos sempre: “Ok, tudo 

bem, mas não pra mim. Prós outros.” O problema é quando nos toca a nós. Ainda há pouco a 

PROF. B tocou na tecla do abandono a que nos sentimos votados. É um facto. E, sinceramente, 

senti-me quase que atirado para um buraco. “Desenrasca-te”, pensei. E, assim, fiz. Procurei 

pelos colegas que já lá trabalhavam (olhando à sua volta) à exceção de uma, todos os outros, 

                                                           
467 Refere-se ao ponto n.º 9 do Despacho Conjunto dos Ministérios da Justiça e Educação n.º 451/99, de 1 de junho (já analisado anteriormente). 
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que aqui estão, são os mesmos de então, e aconselhei-me. (Virando-se para os professores) A 

ajuda de então, ou seja, a vossa ajuda, foi fundamental. E continua a ser. 

Como pessoa, já aqui o referi, mudou-me muito. Entender a condição humana, sob o ponto de 

vista da clausura. Sinceramente, até então, nunca tinha pensado muito nisso. Os sentimentos 

que aquela situação nos transmite… Quando, por exemplo, depois de terminada uma aula me 

despeço deles com um: “Até amanhã” e eles me respondem: “O professor vai mas a gente fica.” 

A forma como o dizem… Ou, então, em momentos de pausas letivas, como, Natal, Páscoa ou 

férias escolares de Verão em que, por lapso, lhes desejamos umas boas férias... Estamos tão 

habituados na escola cá fora a dizê-lo aos nossos alunos que ali, às vezes, nos esquecemos… 

Ao que nos respondem “Boas Férias?(!) Mas nós não vamos a lado nenhum. Aqui todos os dias 

são iguais, professor. O de hoje igual ao de ontem e, assim, sucessivamente. E, ainda por cima, 

passam todos devagar, devagarinho. Demasiado até, pró nosso gosto.” 

Mas, o que mais me custa, mesmo, é a época de Natal. Muitos deles homens casados, pais de 

filhos, ali enclausurados, longe das suas famílias. Não é fácil. Olhar pra eles e ver o sofrimento 

e a tristeza no seu olhar… Palavras para quê?  

Estarmos perto deles nestes momentos, principalmente no dia da festa de Natal, que é 

provavelmente a época do ano em que mais se sentem fragilizados. Muita gente, cá fora, não 

faz a mínima ideia do que é passar um Natal na cadeia. É mesmo triste. Se isto não é transformar 

uma pessoa... Mas, enfim…, como diz o povo: “O que não nos mata, torna-nos mais fortes”. 

Como profissional, posso-te dizer que, a partir do momento em que comecei a trabalhar no 

prisional o sentido de «desenrascanço» veio ao de cima. A falta de recursos, com que nos 

debatemos no EP, é gritante, mas, também, é algo a que nos temos de habituar. Pelo respeito 

que nos merecem os nossos formandos, aquele não é lugar para carpir mágoas. Longe de nos 

desencorajarmos, ali só temos de pensar em trabalhar de acordo com as condições que nos 

oferecem e com a maquinaria à nossa disposição. Pode parecer um paradoxo estar aqui a afirmá-

lo, mas até parece que redescobri o significado da minha profissão. Ali sinto-me útil. O mesmo 

nem sempre acontece na escola, em alguns momentos [ensino regular]. Ali, sinto-me à-vontade 

pra criar. Experimentar um sentimento de liberdade e de criatividade num local de reclusão e 

com tamanhas limitações, em termos de recursos, até parece irónico, estar a dizê-lo. Mas é 

verdade. Ali, sem dúvida, sou «outro» professor.  

4.0.3. PROF. C: Pois..., estas reuniões serviram para apresentarmos alguns pontos de vista e 

para discutirmos ideias sobre o nosso trabalho no EP. Embora, não sendo um formato novo, 

visto ser costume nos encontrarmos com regularidade. Este é, sobretudo, um formato em que a 
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sua originalidade teve a ver com o facto de a discussão dos assuntos estar relacionada com o 

que fazemos na cadeia, o que pensamos sobre o nosso trabalho, sobre a sua influência em nós 

e na nossa profissão. Enfim, espaços destes são sempre interessantes para partilha de estratégias 

na sala de aula, de metodologias de ensino, de aprendizagens conjuntas ou, até, para nos pormos 

ao corrente das últimas novidades do EP ou da Direção-Geral, que podem ter influência prás 

nossas aulas. 

Agora…, parece fácil estar, aqui, a fazer um resumo, mas não é. Tem mais do que parece à 

primeira vista. No meu caso, e no caso da disciplina que leciono, não é fácil despir a pele de 

uma ciência exata e, como que «por artes mágicas», passar a aceitar uma operação ‘mais ou 

menos aritmética’ ou a permitir a apresentação de um qualquer resultado contabilístico. A 

Matemática não funciona assim. Ou está certo ou está errado! Por exemplo, nas outras 

disciplinas, nomeadamente nas línguas, se não encontramos o termo certo para uma 

determinada situação, podemos, sempre, arranjar um sinónimo e a questão fica aí resolvida. Na 

Matemática não. Quando, nas aulas, lhes peço para raciocinarem com precisão, faço-o para o 

bem deles e eles sabem-no. Ou seja, se nas profissões que desempenharam, ou vão desempenhar 

quando saírem da cadeia, por exemplo, ao fazerem uma obra, não é a mesma coisa construir 

uma casa com uma área de 100m2 ou uma com 200m2. Errar no cálculo não é opção! E isto é 

válido, tanto para os meus formandos na prisão, como para os meus alunos cá fora. 

Procuro, por isso, que as minhas aulas funcionem como pequenos espaços, onde sejam testadas 

situações concretas do dia a dia, seja da sua rotina diária na prisão, seja em situações concretas 

do mercado de trabalho. Exercitar a mente é preciso. Principalmente quando se encontram num 

espaço em que a ociosidade predomina. Se julgam que isto é ser intransigente com certos modos 

de vida, se julgam que isto é ser exigente, para melhor os preparar para a vida ativa, uma vez 

que não vão ficar presos pra sempre, então, sim sou tudo isso. Apesar de saber que estou a 

lecionar a reclusos numa prisão. 

Sobre o que trabalhar numa prisão mudou em mim. Algumas coisas. Não muito, uma vez que 

o pensamento racional a isso me obriga, apesar de compreender que este é um lugar com 

características bem específicas. E, por isso mesmo, é que tal facto me motiva a trabalhar ainda 

mais e, de certa forma, a exigir mais deles. Faço-o em consciência e pelo seu bem, de modo a, 

quando saírem em liberdade, se sintam, melhor, preparados pra lutar por um emprego, 

competindo com outros que já lá estão. Quer queiramos, quer não, é esta a realidade que vão 

encontrar fora da prisão. Nem que, para isso, tenhamos de queimar etapas durante a sua 

formação. É esta a minha filosofia de trabalho. No final do curso têm de estar aptos! Ter pena 
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deles é um sentimento a que não me posso dar ao luxo. Ajudá-los a vencer na vida e, já agora, 

que o meu trabalho contribua para tal desiderato? – Absolutamente. Ao fim e ao cabo, é pra 

isso que lá estamos. 

4.0.4. PROF. B: No que a mim me diz respeito, julgo que o facto de refletirmos sobre o nosso 

trabalho e de o fazermos entre todos, em muito contribui para uma melhoria do nosso 

desempenho no prisional. Estas reuniões, tal como aqui os colegas já referiram, são algo que 

costumamos fazer. A inovação, por assim dizer, reside no facto de os temas, que analisamos, 

nos serem propostos para discussão tendo por base o carácter específico da nossa profissão. Por 

isso, estas reuniões serviram para pensar sobre o que é que o meu trabalho no prisional significa 

pra mim, pessoal e profissionalmente. No entanto, não são só as reuniões que, por si só, que 

contribuem para muito daquilo que fazemos. Sem dúvida que o debatermos e refletirmos aqui 

sobre assuntos em conjunto é importante, mas não deixa de ser menos importante o trabalho 

prévio, que realizamos individualmente, de preparação das nossas aulas, da investigação que 

fazemos para a elaboração de propostas de trabalho, de acordo com os conteúdos a abordar, da 

sua lecionação e da reflexão e avaliação sobre todo este processo. Por isso, e tendo isto em 

conta, devo dizer que é bem diferente lecionar na cadeia e numa escola [no exterior]. Não há 

comparação!  

Em primeiro lugar, e tal como já referi, o local. Não é a mesma coisa, por exemplo, o simples 

entrar dentro de uma escola, em que passamos pela portaria e dizemos um “bom-dia” ou uma 

“boa-tarde” a quem lá está e dirigirmo-nos à sala de professores, aproveitando para pôr a 

conversa em dia com os colegas, antes de ir prá aula.  

No prisional, e compreendendo os motivos, as coisas não funcionam tanto assim. O controlo 

começa logo na portaria (chaves do carro, telemóvel, etc.). Depois, na entrada da cadeia 

passam-nos o detetor de metais, revistam a nossa pasta e, somente, após todos estes 

procedimentos é que nos deixam entrar lá pra dentro.  

Ao passarmos o gradão, em vez de assistirmos a miúdos correndo desenfreados pelos 

corredores, com os funcionários atrás deles, o que é que vemos? – A primeira coisa com que 

somos confrontados é, desde logo, com o intenso cheiro a tabaco na ala prisional. Uma nuvem 

de fumo. Impressionante! Se não somos fumadores, ali passamos a ser. De seguida, deparamo-

nos com os reclusos a andar de um lado pró outro, exercitando as pernas, em comparação, aqui 

já não vemos os guardas a correr atrás deles (risos). Dirigimo-nos para a Escola, não sem antes 

pedir ao guarda de serviço que nos abra a porta. Ao subir as escadas, aproveitamos pra apreciar 

aquele edifício por dentro. Arrepiante. Comparando com a escola [associada], também este tem 



 

762 

muitas portas. Contudo, ao contrário desta, não são, propriamente, portas que deem pra salas 

de aula, mas prás celas dos reclusos. Já agora, bem mais robustas. 

Sobre o público-alvo, devo dizer, e vou, novamente, estar a repetir-me. São adultos. E isso faz 

toda a diferença. Independentemente do facto de serem reclusos. Alguns até, provavelmente, 

farão do crime o seu modus vivendi. Não sei. O que sei é que, ali, respeitam-nos. Têm-nos em 

consideração. Ali não lidamos com putativos candidatos a delinquentes, como, infelizmente, já 

sucedeu (refere o nome de um recluso, seu ex-aluno, que se encontra, naquele estabelecimento 

prisional, a cumprir pena). Ali a nossa capacidade de superação vem ao de cima. Ali somos 

Mensageiros – trazemos as (boas) novas de fora. Somos Psicólogos – escutamos e 

aconselhamos. E, obviamente, Professores – lecionamos as matérias, para as quais estamos 

habilitados. 

É verdade que, também, existem alguns contratempos. De certa forma, foram, aqui, referidos 

alguns, ao longo do ano. Por isso, não me vou alongar muito mais. Mas os recursos à nossa 

disposição são o que mais «salta à vista». Apesar de compreender as razões de segurança, a 

internet ou, neste caso, a falta dela, para além de significar um desperdício, em termos de 

economia de tempo de trabalho do professor, é, claramente, um grande obstáculo no propósito 

de fomentar uma maior autonomia, capacidade de pesquisa e de aprendizagem dos formandos. 

Mas, enfim... Temos de trabalhar com o que temos à nossa disposição e adaptarmo-nos. Isso é, 

também, um dos grandes ensinamentos, que retiro do prisional. Sobretudo, uma enorme 

capacidade de resiliência ao contexto, às condições oferecidas para a prática da nossa atividade 

e, obviamente, ao público, que temos pela frente. Por isso, é que acho que a primeira barreira a 

ultrapassar é a parte pessoal. Depois de superada, o profissional adapta-se. Tem de ser. Ali 

temos de ser fortes. Principalmente a nível mental. Por mais que nos custe, e algumas situações 

custam-nos mesmo. Num lugar de desesperança, que, pelo menos, o nosso trabalho represente 

algum alento. É o que eu acho. 

4.0.5. PROF. E: Pois bem. Eu gostaria de começar por referir os momentos de aprendizagem 

em que se revestiram estes encontros. Repito “momentos de aprendizagem”, para que não 

restem dúvidas sobre as várias horas, que passamos, ao longo deste ano letivo, reunidos. O que, 

de certa forma, não é, propriamente, uma inovação, como todos sabemos. A novidade este ano 

foi, precisamente, o trabalho de investigação que um membro da nossa equipa decidiu fazer 

sobre a nossa atividade na cadeia. Compreendo que seja algo que motive a curiosidade 

científica, tendo em conta os condicionalismos naturais, e perfeitamente compreensíveis, de 

acesso ao universo prisional.  
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Mas…, prosseguindo, o nosso principal segredo, por assim dizer, é o trabalho em equipa. E 

estas reuniões em grupo proporcionaram-nos importantes momentos de análise, de discussão e 

de reflexão, fundamentais para o desempenho do nosso trabalho no EP. Isto é o que nós somos. 

Como podemos fazer um bom trabalho sem conversar com os outros membros, sem ouvir a sua 

opinião, sem desabafar algumas dificuldades que não consigamos ultrapassar, e ali há tantas, 

como é possível sermos professores, na verdadeira aceção do termo, se não nos dispusermos a 

aprender? – Uma simples palavra [aprender], do tamanho da vontade humana. (Virando-se para 

os restantes membros) Alguém conhece outra forma? (voltando a questionar os colegas) 

Vamos. Se conhecerem digam. É da maneira que nos poupamos a tanto trabalho e, já agora, a 

tantas horas de convívio de que privamos as nossas famílias. 

(Virando-se para o Mediador) Dou-te um exemplo: o ‘Tema de Vida’ [Desporto e Atividades 

de Lazer: jogos tradicionais] que estamos a preparar para o final das aulas [julho de 2013] e 

que vai ser enquadrado na Semana Cultural,468 de forma a, conciliarmos, tal como costumamos 

fazer, com as atividades de animação sociocultural no âmbito do Projeto Educativo do EP. Se, 

porventura, cada um de nós trabalhasse individualmente, cada um pró seu lado, no final não 

sairia nada de jeito. Garantido. Seria uma salgalhada tal, que ninguém se entendia. Por isso, 

mais explicações pra quê? Obviamente que não somos todos iguais. Sobre o significado destes 

momentos em conjunto, cada um retém o que achar mais importante. Cada um tira as suas 

próprias ilações. Cada um aprende à sua maneira. O objetivo, aqui, é tão simples quanto isto: 

que cada um coloque o que de melhor tem ao serviço da equipa. É da maneira que todos saem 

a ganhar. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida.  

Agora há, também, uma coisa que não deixa de ser importante e que se prende com o facto de 

quem chega de novo. Ou seja, da nossa parte, serem-lhe proporcionadas todas as condições 

possíveis de adaptação (apesar de vir lecionar para um prisional). Porque, se por um lado, para 

além de procurarmos receber bem e de tudo fazermos para que se sinta bem – como por 

exemplo, logo no início do ano, procedermos à apresentação da equipa pedagógica em conjunto, 

aos formandos, ou, mediante a disponibilidade dos «mais velhos», de marcarmos presença nas 

suas primeiras aulas, de modo a lhes transmitirmos um sentimento de maior segurança e 

tranquilidade –, por outro lado, também, gostamos de saber o que de novo, isto é, de diferente, 

tem para oferecer à equipa. Por isso, estas reuniões revestem-se de carácter vital a um bom 

desempenho individual/coletivo. E, efetivamente, este é o segredo do nosso sucesso, se assim, 

se lhe pode chamar. 

                                                           
468 Apresentação das atividades integradoras do ‘Tema de Vida’ / Semana Cultural no EP de Bragança (término do ano letivo 2012/13). 
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Por conseguinte, é esta noção de individual/coletivo, que atribuo à nossa função, que não 

consigo dissociar do conteúdo social, em particular aquilo que somos e o que fazemos na cadeia. 

Pois a nossa, é mais do que uma mera atividade profissional. Ela é, se quiserem, uma «nova 

forma de vida» que começa dentro da pessoa e se prolonga ao professor, orientando-o na sua 

ajuda ao próximo. Sendo o próximo, neste caso, o recluso. E quando falo em cadeia, digo-o 

com todo o ênfase para que não restem dúvidas sobre o que somos e o que fazemos. Nós somos 

professores que lecionamos num prisional! E não devemos ter qualquer pejo em assumi-lo! 

Não, é uma atividade de segunda, como alguns colegas de profissão teimam em achar! 

Bem sei que, alguns até se interessam e perguntam o que lá fazemos. Outros, por seu turno, 

mostram indiferença, não querem saber quem «aquela gente» é ou qual é o nosso trabalho lá. E 

outros até gozam com a situação, perguntando-nos se os instruímos para se tornarem melhores 

criminosos… Enfim…, pra todos os gostos. 

O que é importante, aqui, reter é que ali dentro modificamos a nossa maneira de ver a realidade, 

bem como todos aqueles que fazem parte da mesma. O que aconteceu a muitos dos que lá estão, 

pode, perfeitamente, acontecer a qualquer um de nós. Ninguém está livre! Por isso, o contacto 

com aquele lugar faz-nos pensar. Faz-nos questionar sobre muitas e variadas situações que nos 

vão acontecendo, ao longo da vida. Mas, de uma coisa podem ter a certeza, só conseguimos ser 

melhores pessoas e, naturalmente, melhores profissionais, se fizermos o esforço de 

compreender ou de, pelo menos, tentar compreender o que se passa à nossa volta e, depois, 

proceder em conformidade. Só assim é que evoluímos. Tal como a PROF. B disse há pouco, 

muda a pessoa, muda o profissional. E quem disser o contrário, sinceramente, ou é incompetente 

(e digo-o com todas as letras, porque não sabe o que anda ali a fazer) ou, então, está a faltar à 

verdade. Num prisional, seja ele onde for, não dá pra fingir. É a «prova dos nove» da nossa 

profissão. Absolutamente! 

Finalmente, e para concluir, visto que a minha intervenção já vai longa, não gostaria de terminar 

sem deixar de agradecer a oportunidade, que nos foi dada, de, através deste trabalho, mostrar a 

todos os interessados um especial retrato dedicado a este «submundo do ensino». E atenção, 

porque ao referir-me a “«submundo do ensino»” não o faço em sentido pejorativo. Muito pelo 

contrário. Faço-o, sim, de forma intencional, tendo em conta algumas situações, aqui, 

apontadas, bem como outras que foram sendo descritas ao longo do ano e que servem o 

propósito de lançar um alerta a quem de direito neste país, designadamente a quem tem 

responsabilidades específicas nesta área e que, pelos vistos, desconhece por completo ou, então, 
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aparenta desconhecer, o trabalho que, ao longo dos tempos e à custa de muito esforço, os 

professores, vêm desenvolvendo nos EPs. A maior parte das vezes, sabe Deus como. 

E é, principalmente, a esses que eu me dirijo, agora. Pedindo-lhes que saiam dos gabinetes. 

Venham ver. Há, ainda, muito por fazer. E todos temos tanto a aprender… 

Muito obrigado. 

 

5. MEDIADOR: Para terminar, há alguma coisa que desejem acrescentar…, alguma 

sugestão a fazer…? 

 

5.0.1. PROF. D: Da minha parte, nada. Julgo que já foi tudo dito.  

5.0.2. PROF. E: Faço minhas as palavras do colega. 

5.0.3. PROF. A: Eu, também, nada mais tenho a acrescentar. 

5.0.4. PROF. C: Não. Nada mais. 

5.0.5. PROF. B: Da minha parte, também, não. 

 

MEDIADOR: Eu é que agradeço a todos, pela vossa paciência, persistência e, sobretudo, 

pelos contributos que, aqui, trouxeram, ao longo do ano. Sem a vossa participação este 

trabalho não teria sido possível. Muito obrigado. 


