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RESUMO  

O objetivo da presente investigação é conhecer e compreender o modo como um ex-

recluso perceciona os efeitos provocados pela exclusão na sua vida e o processo de 

reinserção social. Pretende ainda captar o significado atribuído pelo indivíduo à exclusão 

como ato de rotulagem e estigmatização social, bem como, a perceção do mesmo 

relativamente à eficácia da reinserção social e o seu impacto na sua vida. 

Para um maior suporte da observação empírica, ao longo de toda a investigação foram 

abordados e analisados conceitos como crime, comportamentos desviantes, prisão, 

exclusão, reinserção e toxicodependência. 

Como é que o ex-recluso perceciona o efeito da reclusão na sua vida? Qual o impacto da 

prisão nas relações familiares, na sociedade e no mercado trabalho? Como perceciona a 

reinserção social? Estas são algumas questões que fui tentando responder ao longo da 

investigação com o auxílio da metodologia qualitativa, nomeadamente a entrevista 

semiestruturada ao objeto, seguindo o fixado pelo chamado estudo de caso alargado.  

No decorrer da investigação foi percetível que, segundo o ex-recluso, a reinserção social 

modelada na lei penal portuguesa não passa da teoria, não se verificando a mesma na 

prática uma vez que após a saída do ex-recluso da prisão este fica à sua mercê não tendo 

quaisquer tipos de orientação ou ajuda. Numa face preliminar, quando tentei estabelecer 

contacto com o Estabelecimento Prisional de Vila Real, esta mesma ideia me foi passada 

por uma guarda prisional, que referiu: “Reinserção Social? Isso não existe”.  

 

Palavras-Chave: Estudo de caso alargado; reinserção social; reclusão; ex-recluso. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ABSTRACT 

The presente investigation aims to know and understand how a former ex-prisoner 

perceives the effect of the exclusion in his life and the process of social reinsertion. It also 

seeks to capture the meaning attributed by the individual to exclusion as an act of labeling 

and social stigmatization, as well as the perception of the same regarding the effectiveness 

of social reintegration and it`s impact on his life. 

For more support of empirical observation, over throughout the investigation, concepts 

such as crime, deviant behavior, imprisonment, exclusion, reintegration and addiction 

were approached and analyzed. 

How does the ex-prisoner perceive the effect os seclusion on his life? What is the impact 

of prision on family relationships, society and the labor market? How do you perceive 

social reintegration? These are some questions that I have been trying to answer 

throughout the investigation with the help of the qualitative methodology namely the 

semi-structured interview to the object, following the so called extended case study.  

In the course of the investigation, according to the former prisoner, the social reintegration 

modeled Portuguese criminal law is no more than theory, and it is not verified in practice 

since, after the ex-prisoner`s release from prison, he remains alone, without and kind of 

guidance or help. On a preliminar note, when I tried to establish contact wiht the prison 

of Vila Real, this same idea was passed to me by a prison guard, who said: “social 

Reinsertion? That does not exist”. 

 

Key-words: Extended case study; social reinsertion; seclusion; ex-prisioner. 
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Introdução 

 

A expressão reinserção social surge em Portugal nos inícios dos anos 80 do século 

passado com a obtenção da consagração jurídica. Deste modo, passou-se a entender que 

a Reinserção Social (RS) é: 

“todo o processo que envolvendo numa relação complexa o Estado, a Sociedade e o 

cidadão delinquente (…) visa criar condições que permitam àquele cidadão optar 

livremente por viver em sociedade sem cometer crimes, permitindo, 

simultaneamente e de forma equidistante, que a própria sociedade se modifique, se 

reforme, no sentido de eliminar os fatores criminógenos que contem” (Pereira, 

1987). 

Porém, e com o intuito de uma maior focalização na essência da RS daqueles 

que entram em conflito com a lei e com a prevenção da delinquência, surge a Direção-

Geral de Reinserção Social (DGRS) que vem substituir o extinto Instituto da 

Reinserção Social, e que se encontra sob a tutela do Secretário de Estado Adjunto e da 

Justiça. 

Deste modo, a DGRS tem como competências: contribuir para a definição da 

política criminal; assegurar o apoio técnico aos tribunais na tomada de decisões no 

âmbito dos processos penal e tutelar educativo; assegurar a execução das medidas 

tutelares educativas e de penas e medidas alternativas à prisão; colaborar com a 

Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) na preparação da liberdade condicional 

e assegurar o seu acompanhamento bem como o da liberdade para prova; assegurar a 

execução de penas e medidas com utilização de meios de vigilância eletrónica; 

assegurar a gestão do sistema de vigilância eletrónica; assegurar a gestão dos centros 

educativos e de outros equipamentos destinados à reinserção social de jovens; 

contribuir para a elaboração de instrumentos de cooperação judiciária internacional e 

assegurar os procedimentos resultantes de convenções em que a Direcção-Geral seja a 

autoridade central; contribuir para um maior envolvimento da comunidade na 

administração da justiça penal e tutelar educativa, através da cooperação com outras 

instituições públicas e particulares e com cidadãos que prossigam objetivos de 

prevenção criminal e de reinserção social1. 

                                                             
1 http://www.dgrs.mj.pt/web/rs/servicos 
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Todavia, apesar de a RS se encontrar planada legalmente, esta nem sempre se 

verifica na prática, sendo evidente alguma indiferença social no que respeita ao 

caminho dos ex-reclusos. 

Assim sendo, o presente trabalho de investigação, intitulado “Da exclusão 

severa à reinserção? Um estudo de caso alargado do quotidiano de vida de um cidadão 

pós-reclusão”, tem como objetivo principal realizar um estudo essencialmente de 

observação referente ao percurso de um ex-recluso. Para a concretização deste objetivo 

foram colocadas questões de partida, tais como: “Como é que o ex-recluso perceciona 

o efeito da reclusão na sua vida e o seu processo de reinserção social?”; “Quais as suas 

perceções relativamente aos técnicos e sobre as dificuldades/facilidades do processo 

de reinserção social?”. 

Para uma melhor contextualização do objetivo geral e das questões de partida 

mencionadas, seguidamente serão enunciados os objetivos específicos que serviram 

de base a este trabalho: i) compreender, através do sujeito da ação, da vivência dos 

processos de reclusão e o impacto que isto tem na sua vida, a sua perceção sobre o 

processo; ii) captar o significado atribuído pelo indivíduo à reclusão como ato de 

rotulagem e estigmatização social; iii) Captar qual a perceção do sujeito quanto à 

“eficácia” da reclusão como correção dos comportamentos desviantes; iv) perceber o 

papel das atividades internas e da própria lógica organizacional dos estabelecimentos 

prisionais na contribuição para a reinserção social; v) dar conta da forma como o 

indivíduo vivenciou o período da pós-reclusão, maiores dificuldades/facilidades. 

Após a escolha da temática, procedeu-se à seleção do tipo de estudo, que recaiu 

no método de estudo de caso alargado uma vez que foi difícil conseguir um ex-recluso 

que partilhasse a sua experiencia prisional, limitando assim o estudo a uma só pessoa. 

Pretendeu-se seguir de perto este método, desenvolvido sobretudo por Burawoy. Este 

autor defende que com a realização deste método se pode evitar simultaneamente o 

determinismo e o relativismo, estabelecendo uma causa múltipla e interativa para o 

fenómeno, ou seja, observa-se os fenómenos a partir de baixo tendo sempre em 

consideração as forças externas de os modelam. Isto é, não se trata de procurar os 

micro fundamentos da macro estrutura (Collins, 1981) nem o contrário (Fine, 1991), 

mas sim considerar ambas as dimensões como interactuantes, com vista a permitir que 

a experimentação no terreno possa obrigar à reformulação das teorias e hipóteses 

existentes sobre o contexto social mais amplo (Burawoy, 1991). 
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Neste sentido, um ex-recluso aceitou fazer parte deste estudo, ao qual se 

realizou uma entrevista que foi estruturada em cinco partes, a saber: i) antes do delito; 

ii) delito; iii) experiência prisional; iv) reinserção social; e v) expectativas de futuro, 

com questões relacionadas diretamente com o indivíduo, a sua experiência e trajeto de 

vida, por forma a poderem ser analisadas as suas respostas e a responder aos objetivos 

inicialmente propostos. 

Em concordância com o descrito, o presente trabalho estrutura-se em seis 

capítulos que se relacionam entre si. Os capítulos iniciais, nomeadamente os capítulos 

1 ao 5, são direcionados para a abordagem teórica e apresentação de conceitos. Sendo 

assim, no primeiro capítulo é abordada uma breve contextualização histórica sobre as 

prisões, seguida de uma caracterização do sistema prisional português. É abordada 

ainda a relação existente entre os Estabelecimentos Prisionais (EP) e os reclusos. 

O segundo capítulo analisa o conceito de crime e as abordagens explicativas 

das condutas criminais. No terceiro capítulo é feita uma abordagem teórica no que diz 

respeito ao conceito de prisão, exclusão social e reinserção social, ressaltando a 

importância da reinserção socioprofissional e familiar. O quarto capítulo deste trabalho 

refere-se ao conceito de toxicodependência e aos seus fatores estimulantes. 

Seguidamente, o quinto capítulo da presente dissertação consiste na 

apresentação do enquadramento metodológico onde consta o tipo de metodologia 

escolhida, as técnicas utilizadas para a obtenção dos resultados e sua interpretação e 

os procedimentos adotados ao longo do estudo. 

No sexto e último capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos 

ao longo da investigação.  
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Capítulo I -  O Crime a as Abordagens Explicativas das Condutas Criminais 

1.1. Crime e criminologia 

O ser humano é por natureza um ser relacional, que mediante o seu contexto 

relacional necessita de estabelecer relações sociais entre os seus pares. É então através da 

vida em sociedade que o indivíduo se realiza e expõe os seus pontos de vista e exterioriza 

a sua personalidade. Para um normal funcionamento da sociedade ou de um grupo de 

pessoas que estão reunidas e estabelecem relações entre si segundo características que as 

unem, são criadas um conjunto de normas vinculativas pelas quais os indivíduos se devem 

reger (Cusson, 2006). Os objetivos destas normas pretendem garantir que os interesses 

comuns da sociedade se enaltecem aos interesses individuais. Assim, as regras são 

estabelecidas em todas as sociedades e grupos sociais que fazem com que as mesmas 

sejam respeitadas. As regras sociais definem as situações sociais e o tipo de 

comportamento apropriado a essas sociedades, especificando algumas ações, como 

corretas e socialmente aceites, proibindo outras, como erradas e socialmente inaceitáveis. 

Quando uma pessoa transgride uma regra socialmente imposta pode ser vista como um 

desviante, um marginal, um criminoso. 

De acordo com Durkheim (1996), a criminalidade em geral só possuí significação 

quando se considera a sociedade ou tipo de cultura onde esta se produz. Para o autor, o 

crime é um fenómeno normal existente em todos os tipos de sociedade. Segundo o 

mesmo, uma sociedade livre de crimes seria uma sociedade idealista. Os indivíduos que 

de forma frequente praticam crimes são considerados, em muitos dos casos, como 

socialmente desajustados, uma vez que os seus comportamentos são mais ou menos 

inadequados aos objetivos ou normas da vida coletiva. 

O termo “Criminologia” refere-se ao estudo do crime, todavia, o conceito de crime 

não é um conceito claro. Contudo, apesar da dificuldade na conceptualização do crime, 

Dias e Andrade (2013: 84) fazem referência à existência de “um núcleo comum aos 

diversos conceitos criminológicos de crime. Todo o conceito criminológico de crime 

assenta necessariamente numa dupla referência: uma referência jurídica e uma referência 

sociológica”. 

Segundo Pires (1993) a Criminologia surgiu com o estudo das causas do crime e 

das soluções para o mesmo. Neste sentido, ao longo da história as explicações para o 

âmbito do crime sofreram modificações, sendo influenciadas pelo contexto espacial e 

temporal em que estas surgiram. É, portanto, na viragem do século XVIII que a natureza 
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e os motivos do crime passam a ser o centro dos estudos ao nível da Criminologia (Costa, 

2013), surgindo desta forma as chamadas ciências positivas, expressão do positivismo, 

que pretendia produzir conhecimento fundado num entendimento restrito do método 

científico. 

Neste sentido, as ideias positivistas podem ser sintetizadas através de cinco 

características principais, sendo elas: (i) a criação da Criminologia Clínica como ramo da 

Criminologia que estuda de forma integrada o criminoso, desde a génese até ao término 

dos seus comportamentos desviantes; (ii) a interpretação do crime segundo Émile 

Durkheim como desvio da norma social resultante da rutura, da diminuição das medidas 

dissuasoras ou da impossibilidade de se reger segundo as normas sociais; (iii) o caráter 

perpetuador do comportamento criminoso entre os pares, que pode ser transmitido e 

apreendido entre as pessoas de um grupo criminoso; (iv) uma maior ênfase ao estudo da 

reação social perante o crime como violação das normas estabelecidas pelo direito penal 

e (v) o estudo das motivações e do modo de atuação do comportamento criminal (Cusson, 

2006: 73-74). 

Com o aparecimento do Positivismo, surge uma maior consciencialização do 

fenómeno criminológico, surgindo, por consequência, a Criminologia, cuja ciência 

pretende clarificar o fenómeno do crime, descrevendo e esclarecendo detalhadamente as 

suas características, os seus atores e os seus atos, uma vez que se trata de um fenómeno 

complexo que depende de múltiplos fatores.  

Para Lombroso, o fenómeno criminal pode ser explicado através do atavismo. Este 

consiste no reaparecimento de características pertencentes a antepassados, mas que 

durante as gerações seguintes não se manifestaram (Costa, 2013). Desta forma, os atos de 

um criminoso resultam da herança de traços de personalidade das gerações que o 

antecederam e que influenciam a sua inclinação natural para os comportamentos 

desviantes. Em concordância, a corrente positivista baseava-se, necessariamente, na 

teoria do determinismo, a qual defendia que todos os fenómenos observados surgem em 

consequência de um fator causal que o justifica (Costa, 2013). Assim sendo, defendia-se 

que os indivíduos eram providos de características biológicas que tornavam os seus atos 

previsíveis. 

Com o surgimento da Criminologia, observou-se o aparecimento de uma 

diversidade de definições e visões sobre o crime (Cusson, 2006). Desta forma, mostra-se 

urgente que a noção de crime se torne o mais objetiva possível, uma vez que sendo o 

núcleo da Criminologia, é nele que se fundam os alicerces que compõem os diversos 
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pontos de vista apresentados por pensadores das diversas áreas do saber, como a Filosofia 

ou a Sociologia (Nunes, 2010). Para Leauté (apud Cusson, 2006) o fenómeno 

criminológico é visto como um continuum que engloba o estabelecimento do desvio, a 

violação da norma e a reação social face às normas. 

Enrico Ferri defende que na origem do crime se encontra uma concordância entre 

causas biológicas e sociológicas, rejeitando que o fenómeno esteja pré-estabelecido e com 

características imutáveis (apud Nunes, 2010). O mesmo autor refere que a delinquência 

resulta da conjunção de fatores biológicos, psicológicos e sociais, designadamente o 

ambiente onde o indivíduo se encontra inserido, bem como as suas interações sociais, as 

suas convicções e condições económicas, entre outros fatores. 

Segundo Merton, o crime surge através da divergência existente entre o que é 

exigido culturalmente pela sociedade e o que essa mesma sociedade disponibiliza para se 

atingir esses mesmos fins (Gonçalves, 2002). De outro modo, Cohen reforça esta ideia, 

apresentando o crime como uma resposta à falta de correspondência das expectativas das 

pessoas perante a sociedade, nomeadamente materializada nas desigualdades sociais 

(Moyer, 2001). 

De acordo com Wauters (2003), o crime é uma conduta intrínseca à natureza 

anómala de alguns indivíduos, sendo uma realidade variável no tempo e no espaço, 

dependendo dos aspetos socioculturais de cada indivíduo. A mesma autora acrescenta que 

não existe um conceito exato para definir o que é crime, pois este pode ser compreendido 

e analisado a partir de diferentes conceções. Assim, “o crime pode ser definido como uma 

transgressão à norma legal, como uma manifestação de anormalidade do criminoso, ou 

como o produto de um funcionamento inadequado de algumas partes da sociedade” 

(Wauters, 2003: 21). 

Tendo em consideração Giddens (2000), o conceito de crime depende das 

organizações sociais de uma determinada sociedade. O mesmo autor refere que “um dos 

aspetos mais importantes do pensamento sociológico sobre o crime é a enfase colocada 

nas interconexões entre a conformidade e o desvio em diferentes contextos sociais. As 

sociedades modernas contêm muitas subculturas distintas; um comportamento conforme 

com as normas de um contexto subcultural específico pode, em contexto diferente, ser 

visto como desvio” (Giddens, 2000: 219). 
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1.2. Abordagens Explicativas das Condutas Criminais 

Tendo em consideração Gonçalves (2002: 21-22) “um comportamento desviante 

não é necessariamente um comportamento patológico e só passa a sê-lo quando as 

instituições através dos seus técnicos, após efetuarem um diagnóstico, começam a 

constituir um dossier/processo, que passa a identificar esse comportamento como tal, em 

função de um conjunto de referentes de ordem jurídica, científica, ideológica ou política, 

que esses mesmos técnicos veiculam”. Assim, antes de encarar determinados atos como 

compatíveis com um trilho criminal, será produtivo “aceder à compreensão do 

fenómeno”, isto é, “tentar descobrir quais as causas remotas ou mais próximas, que o 

desencadeiam” (Gonçalves, 2002: 32). 

Como em todas as áreas científicas a evolução e o conhecimento de novas teorias, 

trouxeram novos argumentos explicativos. Atualmente, estas teorias não ocupam um 

lugar central, tendo apenas alguma relevância na compreensão de comportamentos 

desviantes. De acordo com alguns estudos realizados, é evidente que “haverá uma 

influência genética se tivermos em conta que ela é produto, em grande parte, de 

características que dificultam a socialização da criança, nomeadamente, a impulsividade, 

a agressividade, a busca de sensações.” (Gonçalves, 2002: 41). Ou seja, estas explicações 

podem contribuir para o esclarecimento de algum tipo de comportamento, no entanto, não 

podem, de todo, ser vistas como explicações conclusivas.  

Neste sentido, e numa tentativa de perceber a origem das condutas criminais, 

abordar-se-á a teoria da frustração-agressão e a teoria de Feldman, ambas ligadas à 

Sociologia. A teoria da frustração-agressão explica o comportamento criminoso como 

sendo uma reação, uma vez que os pressupostos que expõem demonstram que: 

 “qualquer agressão é sempre uma consequência de uma frustração e esta precede 

sempre um comportamento agressivo. (…) A força da inibição de qualquer ato agressivo 

é tanto maior quanto maior é a quantidade de castigos que o sujeito antecipa como 

consequência desse ato. A instigação para a agressão aumenta ou é mais forte quando o 

sujeito está perante o agente a que é atribuída a responsabilidade da frustração.” 

(Gonçalves, 2002: 71). 

Por outro lado, a teoria de Feldman vai procurar informações à teoria da rotulação 

com vista a “explicar a aquisição dos comportamentos delinquentes em função da 

interação e dos diferentes pesos que cada um daqueles detém em relação aos outros” 

(Gonçalves, 2002:75). Assim sendo, e tendo em consideração o mesmo autor, “as 
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predisposições individuais exercem mais impacto sobre a etapa da aquisição enquanto as 

variáveis relacionadas com a rotulação afetam predominantemente a manutenção da 

conduta delitiva”. Portanto, no que cabe ao delito primário, este encontra-se relacionado 

com as características do indivíduo ou com acontecimentos casuais, enquanto a 

reincidência, pode encontrar-se, de alguma forma, associada à influência da rotulagem 

social. 

Não esquecendo a importância da socialização, Feldman (1977) diz-nos que “a 

aprendizagem pode influenciar o sujeito de dois modos: por um lado, podemos aprender 

a não-delinquir devido ao efeito da socialização, cujo poder restritivo é mantido à custa 

das consequências positivas derivadas do cumprimento das normas e às punições que 

ocorrem quando transgredimos e, por outro lado, a aprendizagem da delinquência pode 

surgir por via da modelagem e do reforço vicariante e naturalmente pelas recompensas 

advindas das próprias atividades delituosas, que ajudam à manutenção do comportamento 

antissocial.” (Gonçalves, 2002: 75). 

Shaw e McKay (1931) explicavam o crime baseando-se nas mudanças sociais e 

familiares que danificou significativamente os laços de coesão existentes no seio das 

comunidades urbanas. Os autores ilustram a situação com o “enfraquecimento das redes 

de controlo da família convencional e da comunidade, permitindo a emergência de uma 

tradição delinquente que, por sua vez, lançava as sementes para a eclosão dos bandidos 

delinquentes” (Gonçalves, 2002: 101). Para os autores, em determinados contextos as 

instituições tradicionais tornam-se incapazes de manter a solidariedade social e de 

promover a defesa e transmissão de valores convencionais e, na ausência destes, acaba 

por surgir a delinquência que por sua vez vai perpetuar uma subcultura 

desviante/delinquente, particularmente ativa no seio de grupos marginais. 

Miller (1958) produziu “uma teoria em torno do ambiente familiar das classes 

sociais mais desfavorecidas” onde a predominância é a figura feminina, uma vez que os 

homens não asseguram o sustento económico do lar e são figuras frequentemente 

ausentes. Mais tarde, a análise sociológica dos chamados ‘bairros de lata’ (Clinard, 

1966/1970) contribuiu para reforçar a explicação da existência de contextos sociais 

fechados, fortemente estruturados em torno de valores, normas e costumes de uma 

subcultura desviante/delinquente. Mais recentemente, com o desenvolvimento dos 

estudos de etnografia urbana, têm sido chamados ‘bairros sociais’ a responder pela 

alcunha de ‘espaços perigosos’ (apud Fernandes, 1995, 1997). Nesta linha de 

pensamento, a criminologia ambiental enfatiza sobretudo as variáveis do meio físico que 
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podem contribuir para a ocorrência de um crime, assim, o contexto urbano é o mais 

estudado.  

As condutas criminais podem igualmente ser explicadas através das teorias da 

anomia (Merton, 1968). Estas referem que “é a sociedade que pela sua estrutura encoraja 

o indivíduo a praticar os atos passíveis de sanção” (Gonçalves, 2002: 104), isto é, o ser 

humano é educado em torno de padrões culturais que realçam a ambição e o sucesso e, 

dessa forma, a competição e a vitória. Porém, em contrapartida, os meios institucionais e 

legítimos dispostos ao alcance do indivíduo para cumprir essas mesmas aspirações, como 

por exemplo a obtenção de um bom emprego, em termos de igualdade/oportunidades, não 

se encontram ao alcance de todas as classes sociais. Logo, “o indivíduo encontra-se 

perante uma contradição: ter uma legítima aspiração de ser bem-sucedido na vida e a 

impossibilidade de realizar esse desejo por meio das regras convencionais aprendidas. 

Daí a pessoa ‘ser forçada’ a transgredir, para resolver esta ‘dissonância cognitiva’” 

(idem). De acordo com esta teoria, não deveria existir criminalidade nas classes altas, 

uma vez que a mesma pressupõe que estes têm ao seu dispor todos os meios disponíveis 

para atingir os seus objetivos, sendo que dessa forma não necessitariam de recorrer à 

delinquência/criminalidade, existindo assim, a meu ver, uma certa carência para a 

explicação da criminalidade nas classes mais altas. 

Becker (1963/64) Kitsuse (1962) Erikson (1966), no que diz respeito à 

etiquetagem social, demonstram que o comportamento de cada indivíduo está 

constantemente a ser codificado pelos outros que com ele interagem e vice-versa, havendo 

deste modo um processo contínuo de atribuição de significados às nossas ações e é 

mediante esses significados que o indivíduo orienta o seu comportamento. Portanto, “a 

forma como os outros ‘rotulam’ ou ‘etiquetam’ o nosso comportamento far-nos-á agir em 

conformidade e, interactivamente, provocará reações de maior ou menor conformidade 

dos outros em relação a nós” (Gonçalves, 2002: 114). 
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Capítulo II – Exclusão e Reinserção Social 

2.1. Punição, prisão e exclusão social 

A pena privativa de liberdade tem vindo a ser posta em causa pela sociedade em 

geral, e segundo Gonçalves (2009), existem duas posições distintas em relação à mesma 

que podem distinguir-se. Por um lado, a posição “clássica”, que defende a pena privativa 

de liberdade como forma privilegiada de punir, uma vez que desempenha um papel 

dissuasor e reeducador do recluso; por outro, uma posição “alternativa” que defende a 

aplicação de penas alternativas à prisão, ou seja, que não retirem o recluso do meio 

familiar e social. Neste sentido, o autor refere que ambas as conceções apresentam 

argumentos válidos e difíceis de contestar. Contudo, relativamente à socialização dos 

reclusos e à sua reintegração social, a pena privativa de liberdade tem falhado amplamente 

(Foucault, 1987; Gonçalves, 2009; Western, 2009). 

Nesta linha de pensamento, e uma vez que a prisão pode ser encarada como sendo 

a forma mais categórica de exclusão social permitida por lei, entende-se que no meio 

prisional coexistem e se contradizem dois princípios: o princípio punitivo e o princípio 

reabilitativo. Assim, e segundo Gonçalves (2009) este fenómeno pode ser esclarecido 

tendo em consideração Smith e Stewart (1997), referindo que se por um lado o princípio 

punitivo enfatiza a segurança e o controlo, por outro, o princípio reabilitativo defende a 

reinserção social dos reclusos.  

Contudo, Bitencourt (2006) afirma que a permanência na prisão com o objetivo 

de preparar a inserção social, além de não bastar, é ineficaz. Acrescenta ainda que as 

atividades desenvolvidas no meio prisional não são adequadas ao que se pretende com a 

reintegração social, uma vez que estas são desenvolvidas de forma programada e usual, o 

que leva à transformação do recluso num simples executor de ordens, retirando-lhe a 

iniciativa ou a responsabilidade. Por esta razão, os autores defensores da posição 

“alternativa” defendem que a entrada do indivíduo na prisão marca o início do “processo 

de reeducação dessocializadora”. 

A este respeito Manzanos (1991) distingue cinco etapas: rutura com o mundo 

exterior; desadaptação social e desintegração pessoal; adaptação ao meio prisional; 

desvinculação familiar; e desenraizamento social. Face a esta realidade, a criminologia 

tem mostrado que a prisão não só produz efeitos negativos ao nível de dessocialização, 

como posteriormente também cria problemas aquando do regresso dos reclusos à 

comunidade. Assim, com a aplicação da pena não privativa de liberdade, sempre que esta 
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se revele suficiente para a promoção da recuperação social do recluso e satisfaça as 

exigências de reprovação e prevenção do crime, pretende-se uma redução da 

estigmatização, um menor custo e um impedimento dos efeitos dessocializadores 

provocados pela prisão, isto sem diminuir as condições de proteção públicas (Ferreira, 

1999). 

É de referir que o agravamento das desigualdades sociais entre os indivíduos e, 

consequentemente, da exclusão social é, sem dúvida, um dos fenómenos que mais tem 

marcado as sociedades contemporâneas. Para este efeito existem vários fatores que levam 

à marginalização dos indivíduos os quais se relacionam com as suas condições de vida e 

com a disfuncionalidade das famílias. A marginalização é marcada por estigmas 

construídos de criminalidade, sendo o indivíduo alvo de uma rotulação negativa, que é 

alterada na prisão, onde é substituída por outra. Contudo, esta marginalização e as 

desigualdades sociais não estão só relacionadas com as condições económicas dos 

indivíduos, mas afetam também negativamente as oportunidades profissionais e 

educativas. Para além disso, segundo Merton (1968), o facto de o indivíduo desejar ter 

um estatuto social diferente, pode ser um estímulo à delinquência que por sua vez pode 

levar à criminalidade. 

Como já mencionado, a vida social é organizada por regras e normas, e o não 

cumprimento dos requisitos pré-estabelecidos pela sociedade podem ser encarados como 

um desvio social. Nesta perspetiva, Merton (1968) apoia-se no conceito da anomia para 

elaborar a teoria do desvio, explicando a pressão cultural que é imposta ao 

comportamento dos indivíduos no momento em que se verifica um conflito entre normas 

e a realidade social. Assim, para o autor, o desvio resulta das desigualdades económicas 

na sociedade. Porém, Becker (1985) refere-se ao desvio como sendo a transgressão das 

normas de um grupo, referindo que as sociedades modernas complexas são compostas 

por inúmeros grupos, podendo um indivíduo pertencer a vários. O mesmo autor refere 

também que é pouco provável que exista um conjunto de normas que sejam reconhecidas 

por todos, ou seja, universais. 

Nesta linha de pensamento, Silva (2005) entende que a exclusão social é uma 

situação de não inclusão e de não integração de indivíduos ou grupos no acesso a todo o 

tipo de direitos. A desigualdade e a exclusão social podem representar assim, dois níveis 

distintos que, embora se reforcem mutuamente, pressupõem que a desigualdade detém 

prioridade analítica sobre a exclusão social, embora esta última recrie e reforce 
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determinadas formas de desigualdade, sendo ela própria, um produto do sistema de 

desigualdades sociais. 

Para Durkheim (1977), a anomia surge no momento em que a ausência ou o 

enfraquecimento das regras provoca desregulações sociais favoráveis à desestruturação 

dos indivíduos, logo, à exclusão social. Na perspetiva de Goffman (1981) o desvio não é 

percecionado como uma qualidade do indivíduo desviante, mas como consequência da 

interação dos indivíduos que transgrediram a regra e dos ditos indivíduos considerados 

como normais que reagem negativamente à transgressão. 

Segundo Castel (2006), os excluídos não constituem um grupo homogéneo, sendo 

considerados como conjuntos de indivíduos separados por atributos coletivos, e que 

acumulam desvantagens sociais, nomeadamente pobreza, falta de trabalho, condições 

precárias de habitação, sociabilidade restrita, entre outros. 

O indivíduo encontra-se inserido numa determinada sociedade, todavia, muitas 

vezes, é esta mesma sociedade que o exclui. Deste modo, pode dizer-se que, numa 

perspetiva sociológica, “o conceito de exclusão social tem subjacente a ideia de que as 

sociedades, no seu processo de desenvolvimento, tal como o conhecemos, marginalizam 

e, no limite, excluem indivíduos ou grupos sociais da participação nos frutos do progresso 

económico-social, inviabilizando o seu acesso a direitos humanos constitucionalmente 

garantidos” (Silva, 1999). 

De acordo com Xiberras (1993), a exclusão social concretiza-se através de 

múltiplas formas, nomeadamente, a exclusão económica, a exclusão institucional, o 

insucesso escolar, a conflitualidade conjugal, problemas de saúde, entre outros, 

conduzindo à rutura do indivíduo com a sociedade.  

Neste sentido, Costa (2007) refere que as «exclusões» são reconhecidas como 

problemas sociais, que de uma maneira geral exigem ações e políticas de 

integração/inclusão social, porém, raramente são analisadas na perspetiva dos direitos 

humanos. O autor menciona ainda, que este conjunto de direitos não pode ser visto como 

disperso ou isolado, mas sim como um conjunto coerente e coeso, devendo ser 

compreendido como um todo indivisível.  

De acordo com Emmanuelli e Frémontier (2002) o conceito de exclusão social foi 

introduzido por René Lenoir em 1974 em Les exclus, un Français sur dix: 

“O termo «excluído» foi criado com o objetivo de descrever uma situação social que 

abrangia três categorias de população: (…) as pessoas idosas (…). (…) as pessoas 
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portadoras de deficiências (…). Enfim, todos aqueles que se incluem no vasto e 

complexo mundo da inadaptação social: os marginais, as crianças e jovens de risco 

social, (…) [e] os grupos vulneráveis” (Emmanuelli e Frémontier, 2002: 11). 

 

Os autores referidos afirmam que a situação de exclusão social abrange o conjunto 

de pessoas que não têm emprego e que não estão enquadradas no conjunto de mudanças 

sociais positivas que caracterizam a evolução de uma sociedade. É certo que existem 

diferenças entre a realidade francesa e a realidade portuguesa, no entanto, é de destacar 

que no que se refere aos três tipos de exclusão social mencionados, existe correspondência 

à nossa realidade social. 

Na linha do pensamento de Emmanuelli e Frémontier (2002: 13) pode afirmar-se 

que a exclusão social «… não descreve uma situação de facto, mas antes um processo»,  

com causas múltiplas e difíceis de avaliar. O processo de exclusão social tem início com 

uma primeira fase denominada pelos autores de fragilidade social, que se concretiza pela 

perda do emprego, que por sua vez dá início a uma situação de perda da interação social, 

acompanhada ao nível doméstico por uma situação de desânimo e resignação. 

Seguidamente, surge a fase de dependência da assistência e serviços sociais, ou seja, a 

pessoa excluída fica dependente dos instrumentos e intervenções previstos pela política 

social da sua comunidade. Por fim, a última fase do processo de exclusão social, 

correspondente à rutura total: 

Nesta fase, as pessoas sofrem um conjunto de incapacidades, têm o sentimento de 

que são “inúteis à sociedade” e, de certa forma, elas apagam-se face ao olhar das 

instituições de socorro [social] e pouco a pouco desaparecem por elas próprias 

(Emmanuelli e Frémontier, 2002: 14). 

É de referir que a exclusão é um processo complexo e multifacetado que só existe 

em relação à inclusão como sua parte constitutiva, ou seja, é um processo que envolve 

tanto o indivíduo como as suas relações com os outros. Deste modo, e apesar de a 

expressão «exclusão social» ter um uso generalizado, ainda não existe um consenso 

relativamente ao seu significado. Assim, como referido anteriormente, e do ponto de vista 

de Costa (2007), a noção de exclusão social pertence à tradição francesa, em que Castel 

(1990) define «exclusão social» como sendo uma realidade distinta da pobreza uma vez 

que nem sempre coexistem. Assim, para o autor: 
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“Exclusão social é a fase extrema do processo de «marginalização», entendido este 

como um percurso «descendente», ao longo do qual se verificam sucessivas ruturas 

na relação do indivíduo com a sociedade. Um ponto relevante deste percurso 

corresponde à rutura em relação ao mercado de trabalho, a qual se traduz em 

desemprego (sobretudo desemprego prolongado) ou mesmo num «desligamento» 

irreversível face a esse mercado. A fase extrema – a da «exclusão social» - é 

caracterizada não só pela rutura com o mercado de trabalho, mas por ruturas 

familiares, afetivas e de amizade” (Costa, 2007: 10). 

 

Por fim, pode considerar-se que a reclusão é uma forma de exclusão social, que 

produz efeitos negativos na vida dos indivíduos problematizando as questões da 

reinserção social.  

2.2. Reinserção Socioprofissional e Familiar 

Considerando a temática da reclusão e da reinserção pós-reclusão, mostrou-se 

pertinente abordar a reinserção socioprofissional e familiar, no sentido em que o trabalho 

e a família são encarados como sendo o suporte essencial para a plena reintegração do ex-

recluso na sociedade. 

Neste seguimento, a Reinserção Social (RS) propriamente dita representa-se 

através do apoio prestado aos indivíduos que se envolveram com o mecanismo da justiça, 

no âmbito das medidas privativas de liberdade, aquando do seu regresso à sociedade 

(Griffiths, Dandurand e Murdoch, 2007).  

Desta forma, a RS refere-se ao processo de reintegração social e psicológico de 

alguém no seu meio social. Este processo é frequentemente utilizado na prevenção da 

criminalidade e da justiça, utilizando-se para o efeito diversas formas de intervenção e 

programas, envolvendo os indivíduos, como forma de prevenir o ato criminógeno ou caso 

este já se encontre em conflito com a lei, a intervenção pretende reduzir e desmistificar 

essa possível ofensa. As intervenções da RS passam pelo envolvimento dos técnicos, 

pertencentes à área da justiça, em parceria com várias instituições, repercutindo-se nos 

vários sistemas de pertença dos indivíduos, nomeadamente no seio familiar, 

escolar/profissional, na comunidade, de modo a que a reinserção do indivíduo que 

cometeu o ato criminoso seja bem-sucedida, diminuindo o risco de reincidência. 

A RS é implementada em várias instituições, nomeadamente em EP, tratando-se 

de um programa específico que visa uma intervenção planeada para ajudar os infratores. 
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Relativamente ao EP, o programa incluí a reabilitação e a educação, oferecido ao recluso, 

durante o tempo em que este se encontra em reclusão. 

Assim sendo, de acordo com Arza e Comas (2000) a RS deve atuar tanto ao nível 

individual como ao nível microssocial e macrossocial. Ao nível individual pretende-se 

promover no indivíduo uma situação de estabilidade emocional, pessoal e relacional. No 

nível microssocial a intervenção é realizada fundamentalmente com a família e outros 

elementos significativos da vida do indivíduo. Por último no nível macrossocial, a 

intervenção é realizada junto da comunidade, do coletivo e na dinamização de programas 

conducentes à integração. Deste modo, trata-se de uma intervenção que considera a 

relação do indivíduo com o seu meio e que sensibiliza esse mesmo meio para as condições 

necessárias à plena reinserção. 

Relativamente à temática da inserção socioprofissional esta é feita em simultâneo 

com a integração social, cultural, familiar, em função das necessidades da própria pessoa 

e não do sistema produtivo. Neste sentido, um percurso de inserção socioprofissional é 

um processo construído por uma pessoa, que usufruindo de alguns apoios reduz as suas 

necessidades e a sua condição atual.  

É de considerar que para os ex-reclusos, a reinserção é um processo que tem início 

na prisão, onde têm a possibilidade de se inserirem em formações e alguns trabalhos. 

Portanto, é no momento da sua saída, podendo, em alguns casos, ser durante a sua 

permanência na prisão, que o indivíduo recebe apoio de instituições apropriadas e de 

organizações adequadas aos seus problemas. Posteriormente poderão ter que lutar pela 

sua autonomia na reinserção, não só profissional, mas a todos os outros níveis sociais.  

O emprego é, para a maioria dos cidadãos, a atividade que mais ocupa as suas 

vidas, tendo em consideração que ter um emprego significa, nas sociedades modernas, 

preservar o respeito por si próprio, elemento que estrutura a constituição psicológica dos 

indivíduos (Santos, 2003). A obtenção e manutenção de um emprego são consideradas 

como um fator importante para a reintegração e prevenção da reincidência dos ex-

reclusos. São muitos os benefícios associados à obtenção de um emprego, tais como o 

aumento da autoconfiança e da estima, bem como à prestação de assistência financeira à 

própria família, e associados aos benefícios para o ex-recluso em comunhão com a 

comunidade, que se identifica pela menor criminalidade, mais segurança pública e 

redução de custos para o governo devido às mais baixas taxas de reincidência. No 

contexto de trabalho ao nível da inserção socioprofissional, estamos frequentemente 

perante um grupo com características de vulnerabilidade que tem suportes sociais 
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insuficientes. Sendo de referir que a própria sociedade é produtora de indivíduos 

desadaptados à normatividade existente, torna-se necessário a realização de um trabalho 

de reconstrução identitária e de laços sociais. 

Nesta linha de pensamento, a inserção traduz-se num “processo de transição 

profissional socialmente estruturado (…) um processo de luta pela classificação social 

por parte dos indivíduos” (Rosa (2010: 77). Desta forma, para a inserção profissional de 

ex-reclusos demonstra-se relevante o apoio prestado pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, uma vez que cabe a este organismo a execução de políticas de 

emprego e formação profissional, contribuindo assim para a inserção do ex-recluso no 

mercado de trabalho. Numa sociedade profundamente ancorada à valorização de 

atividades profissionais, o trabalho demonstra-se como um dos principais mecanismos de 

integração social ou de organização da vida social. 

No que respeita aos contextos familiares, os efeitos da reclusão podem fazer-se 

sentir nos mesmos, tendo um impacto significativo nos agregados familiares dos reclusos 

(Carmo, 2009). Segundo Dias (2002: 88), a família é a “(…) primeira instância de 

socialização fundamental”. Neste sentido, tudo o que ocorre neste microssistema pode ser 

importante na vida das pessoas que nele se encontram inseridas. Deste modo, a família 

assegura a ligação dos reclusos à vida social durante a reclusão e podem ser fontes de 

estabilidade e apoio durante a difícil transição da prisão para a vida em liberdade. 
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Capítulo III – A Toxicodependência 

3.1. Conceitos e definições 

Mostrou-se pertinente abordar a temática da toxicodependência, uma vez que o 

ex-recluso entrevistado era consumidor de estupefacientes. Assim, e no que respeita ao 

conceito de toxicodependência, este difere de autor para autor, uma vez que devido à 

grande complexidade pelo qual se caracteriza o comportamento humano, ainda não existe 

um consenso alargado sobre esta problemática. 

Porém, segundo Rosa, Gomes e Carvalho (2000), na história conceptual da 

dependência podem ser indicadas três fases. A primeira fase, situada no seculo XVII, é 

dominada pelo modelo “unifactorial”, que considera que a dependência se explica a partir 

de uma variável: o produto; a segunda fase ocorre no século XX, entre os anos 30 e 60, e 

é caraterizada pelo modelo “bi-factorial”. Este explica-se através do envolvimento da 

substância e do indivíduo; por último, a terceira fase (que atualmente se encontra em 

vigor), diz respeito ao modelo “tri-factorial”, que sugere a existência de uma interação 

entre o produto, o consumidor e o meio, passando a chamar-se de “biopsicossocial”. É de 

realçar que foram os trabalhos de Olievenstein que contribuíram fortemente para este 

modelo, destacando a necessidade de destacar que, “a toxicodependência é o encontro de 

uma personalidade, de um produto e de um momento sociocultural” (Morel; Hervé e 

Fontaine,1998: 19).  

O conceito de toxicodependência está intimamente ligado ao de droga. A OMS 

define a droga como “substância natural ou sintética que modifica o funcionamento do 

organismo no qual é introduzida” (Ferreira, 2001: 52). A mesma define 

toxicodependência como “uma condição na qual a droga produz um sentimento de 

satisfação numa pulsão psíquica que exige uma administração periódica ou contínua da 

droga para produzir prazer ou evitar um estado depressivo [...] e um estado de adaptação 

que se manifesta por perturbações físicas intensas quando a administração da droga é 

suspensa” (Morel et al.,1998: 74). 

Segundo Costa (2009) a toxicodependência é caracterizada por um 

comportamento que resulta da compulsão de consumo com o intuito de experimentar o 

seu efeito em termos psíquicos, assim como o de evitar o desconforto provocado pela sua 

ausência. Assim, pode ser considerada uma doença fatal, por provocar gradualmente a 

destruição do organismo do indivíduo, sendo potenciadora de danos irreversíveis. (Costa, 

2009). 
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De acordo com Rosa et al (2000), o percurso da dependência química é 

progressivo e ao longo do tempo vai-se desenvolvendo. Deste modo existem os 

experimentadores que normalmente usam a droga por curiosidade ou por pressão grupal; 

os consumidores ocasionais, que consomem regularmente ou periodicamente, geralmente 

em grupo; os consumidores regulares, a droga torna-se regular, em geral é uma fase de 

ocultação da dependência; e os consumidores compulsivos onde o indivíduo centra toda 

a sua vida na droga. 

Tendo em consideração Schuckit (1998), entende-se que a dependência é uma 

“habituação ou utilização compulsiva, que implica uma necessidade psicológica e/ou 

física da substância”. O que pressupõe que o consumo de drogas estimula a dependência 

física e psicológica relativamente às mesmas. No que cabe à dependência psicológica esta 

diz respeito ao abuso de todas as substâncias, ou seja, quando o indivíduo não tem a droga 

à sua disposição provoca-lhe uma sensação de vazio e de desconforto. Já a dependência 

física mostra que o corpo se adaptou fisiologicamente ao consumo habitual da substância, 

aparecendo dessa forma sintomas quando o uso da droga acaba ou é diminuído, 

manifestando-se através da síndrome de abstinência física. 

Segundo o mesmo autor, existem dois aspetos importantes na dependência física: 

a tolerância e a abstinência. A tolerância é “a aptidão para suportar doses cada vez maiores 

da substância ou, por outras palavras, a necessidade de doses cada vez mais fortes para 

obter os mesmos efeitos” (Schuckit, 1998: 7). E a abstinência é “o aparecimento de 

sintomas psicológicos quando o consumo da substância termina demasiado 

abruptamente” (Schuckit, 1998: 7). 

Atualmente, em vez de se falar em toxicodependência fala-se em dependência de 

drogas ou substâncias, no entanto, também se pode confundir dependência com abuso de 

drogas. Deste modo, e de acordo com a DSM-IV, os transtornos referenciados com o uso 

de substâncias são divididos em dois grupos: abuso de substâncias e dependência de 

substâncias. Assim, o “abuso de substâncias é um padrão desadaptativo de utilização da 

substância manifestado por consequências adversas, recorrentes e significativas, 

relacionadas com a utilização repetida das substâncias” (APA, 2000: 86). A mesma fonte 

refere que a “dependência de substâncias é um conjunto de sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos indicativos de que o sujeito continua a utilizar a 

substância apesar dos problemas significativos relacionados com esta” (APA, 2000: 180). 

Tendo em consideração estas definições apresentam-se de forma sucinta os critérios de 

dependência e de abuso de substâncias, com base no DSM-IV (Anexo A).  
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Para Nowlis, droga “é toda a substância que, pela sua natureza química, afeta a 

estrutura e o funcionamento do organismo vivo quando em contacto com ele” (Rosa et 

al., 2000: 26). Também Jervis (1997; cit. in Fernandes, 1997: 8) sugere uma definição de 

droga que vai para além da natureza química e farmacológica da substância e afirma que 

droga é “todo o conjunto de substâncias químicas introduzidas voluntariamente no 

organismo com o fim de modificar as condições psíquicas e que, enquanto tal, criam mais 

ou menos facilmente uma situação de dependência no sujeito”. 

Segundo Lourenço (2011), é no período da adolescência que existe um maior 

induzimento para iniciar o consumo de drogas, uma vez que o indivíduo poderá estar 

exposto a situações de maior vulnerabilidade, como por exemplo, situações depressivas, 

ansiosas e aditivas, relativas às possíveis mudanças que poderão ocorrer ao nível familiar, 

psíquico e físico. 

É de mencionar que o consumo de substâncias químicas apresenta efeitos nocivos 

na vida do consumidor, nomeadamente a dependência psicológica e física, como referido 

anteriormente, tornando-se num problema individual ou até mesmo coletivo quando esse 

comportamento afeta a sociedade como um todo, constituindo-se num problema social, 

na medida em que não corresponde às expectativas sociais, havendo a possibilidade de 

ocorrer a transgressão de normas sociojurídicas. Desta forma, a dependência e o consumo 

de substâncias químicas alteram o comportamento dos indivíduos, acabando por ter 

repercussões ao nível pessoal, social, cultural e socioeconómico (Pita, 2011). 

Tendo por base o mesmo autor, o tratamento à problemática da toxicodependência 

assume-se como um papel crucial no combate ao fenómeno da droga, sendo que o mesmo 

se processa através da vontade e motivação do toxicodependente, ou quando este é 

ordenado pelo despacho de um tribunal como alternativa a outras medidas de coação, 

tendo o acompanhamento e a supervisão das Equipas de Reinserção Social e de comissões 

de dissuasão. 

Ainda o mesmo autor esclarece que os consumidores de substâncias químicas 

tendem a adotar um estilo de vida muito próprio, podendo conduzir a outros problemas 

sociais, designadamente “a exclusão social, a impossibilidade de trabalhar, a insegurança, 

a desestruturação das famílias, a prostituição, o aumento da criminalidade organizada e 

da delinquência dos consumidores, entre outros” (Pita, 2011: 3). 

O toxicodependente que pratica comportamentos criminosos mobiliza-se num 

contexto de violência, passando por várias etapas em que carece de recursos para manter 

o seu vício, “dedicando-se ao delito aquisitivo, desencadeando atos criminosos sobre o 
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efeito tóxico de substâncias e simultaneamente também se apresenta como alguém 

vulnerável à vitimização, podendo mesmo oscilar entre os papéis de ofensor e de vítima, 

dependendo da fase em que se encontra e da fase em que esteja no processo de 

convergência droga-crime” (Nunes 2011: 41). 

Giddens (2000) explica o comportamento adotado pelo consumidor de substâncias 

químicas como sendo uma não conformidade em relação a um determinado conjunto de 

normas aceites por um número considerável de pessoas de uma sociedade ou comunidade. 

Peres et al. (2002; cit. in Pita 2011) consideram a família como o primeiro agente 

de socialização que tem um papel ativo na construção da personalidade do indivíduo. 

Mencionam ainda que fatores de risco, como a carência de habitação, a precaridade 

económica, a instabilidade laboral, a existência de conflitos familiares e a dificuldade 

comunicacional intrafamiliar ou ainda a falta de suporte emocional e afetivo podem 

conduzir ao refúgio do indivíduo no mundo das drogas. 

Stanton e Shadish (1997; cit. in Pita, 2011: 15) demonstram-nos ainda que “a 

família desempenha um papel importante e, por vezes, um antídoto aos comportamentos 

aditivos, quando possui um modelo familiar coerente de comportamentos, como relações 

familiares dominadas pelo afeto”, utilizando estratégias alusivas à resolução de conflitos, 

através da negociação e conciliação. Contrariamente a esta ideia, Moreira (2001; cit. Pita, 

2011) avança a ideia de que num contexto familiar em que existe uma predominância do 

poder materno e um distanciamento e um autoritarismo da figura paterna pode levar à 

adoção de comportamentos reativos relacionados com a adição. 

 

3.2. Abordagens teóricas da toxicodependência 

De acordo com Santos (2004) a toxicodepêndia é um fenómeno bio-psico-social 

que se encontra nas múltiplas dimensões na vida do ser humano, resultando do encontro 

de um produto tóxico (droga), de um indivíduo (personalidade) e de um momento 

sociocultural. 

Morel et al. (1998) no que se refere a esta temática apontam três tipos de 

abordagens: biológicas, psicológicas e sociais. As abordagens biológicas referem-se à 

influência das drogas nos sistemas de regulação. Nas abordagens psicológicas evidencia-

se o modelo psicodinâmico, o modelo sistémico e o modelo cognitivo. A abordagem 

social refere-se a aspetos culturais. 
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Coelho (1985) faz referencia a três correntes: (i) corrente psicanalítica ou corrente 

que evidencia que a toxicodependência não está na droga mas sim no sujeito, pois não é 

o agente tóxico que faz o indivíduo num toxicodependente mas sim o desejo que este tem 

de o tomar; (ii) a corrente fenomenológica  considera que o toxicodependente é uma 

pessoa em estado de vulnerabilidade que recorre à droga com a intenção de preservar a 

sua integridade; (iii) corrente behavorial refere que para a psicologia da modificação do 

comportamento, “o uso de uma substância psicotrópica é um reflexo condicionado 

associado a um estímulo positivo ligado aos gestos que acompanham o seu consumo”. 

Para Nowlis (1990) e Dias (1980) existem quatro modelos e formas que permitem 

observar a utilização da droga e os seus três componentes interativos, nomeadamente a 

substância, o utilizador e contexto, sendo eles o modelo jurídico-moral, o modelo médico 

ou de saúde pública, o modelo psicossocial e o modelo sociocultural. Porém, de acordo 

com o objeto de estudo o que nos interessa aprofundar são os modelos psicossocial e 

sociocultural. 

No modelo psicossocial o indivíduo e o seu comportamento assumem o papel 

central, pois procura-se compreender como a pessoa e o seu comportamento se 

relacionam com o meio interpessoal, social e cultural onde se situa. Já no modelo 

sociocultural o foco central está no contexto, uma vez que este pode influenciar atitudes, 

comportamentos destrutivos, quer individualmente quer em grupo. Estes dois modelos 

relacionam-se entre si, uma vez que não se pode estudar o indivíduo sem perceber o 

contexto no qual este se encontra inserido. 

3.3. Fatores estimulantes da toxicodependência  

Na perspetiva de Morel et al. (1998: 181) “a toxicodependência é então um 

problema interativo e dinâmico que se inscreve nas dimensões da «trindade» do homem: 

o seu corpo biológico, a sua vivência psíquica e a sua sociabilidade”. Contudo ainda tem 

de ser realizada muita pesquisa sobre esta temática. 

Rosa et al. (2000), identifica três grupos de fatores que podem favorecer a 

toxicodependência, nomeadamente: Fatores familiares que incluem todas as relações no 

seio familiar, bem como potenciais abusos físicos e sexuais, e respetivos estilos de 

educação, no uso de tóxicos pela família; Fatores sociodemográficos que envolve a 

situação escolar/ou profissional, a idade, o sexo, o local de habitação, a origem social, a 

influência do grupo. Neste fator são inseridas todas as particularidades sociais e 

comunitárias que podem levar ao desenvolvimento de um comportamento de consumo; 
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Fatores pessoais que engloba atitudes relativas às drogas, a estrutura da personalidade e 

respetivos traços e os conflitos emocionais. Estas variáveis estão relacionadas às 

experiências relacionais, familiares e sociais de cada indivíduo. 

É de referir que os fatores familiares no que respeita à problemática da 

toxicodependência são de extrema importância e, assim sendo, Rosa et al (2000) 

salientam que é na família que se concretiza o processo de socialização e interação a fim 

de satisfazer as necessidades mais elementares, sendo que esta é a mais antiga e a mais 

importante das instituições sociais humanas. 

Tendo em consideração Fleming (1995: 71), os padrões característicos das 

famílias confrontadas com problemas de toxicodependência segundo resultados obtidos 

em diferentes investigações, são os seguintes: alcoolismo e abuso de psicotrópicos nos 

pais; antecedentes psiquiátricos nos pais; separação precoce do meio familiar; conflitos 

intrafamiliares em grande escala; desentendimento entre as diferentes gerações, 

designadamente avós, filhos, pais; problemas conjugais graves. Todavia, é de salientar 

que nem todas as famílias com problemas (disfuncionais) têm filhos toxicodependentes, 

mas todas as famílias com toxicodependentes são famílias com problemas (disfuncionais 

ou pelo menos que se tornaram…) (Areias, 1996 cit. in Rosa et al., 2000: 69).  

É de referir que existem outros potenciadores que fazem parte do quadro da 

toxicodependência, e neste sentido, Patrício (1995: 85) afirma que as motivações, tanto a 

nível grupal como individual, podem ser diversas tais como: curiosidade/experimentação, 

moda, depressão, frustração, integração grupal, pressão grupal, entre outras. 

A participação de um adolescente no grupo de pares é necessária e indispensável 

face às relações sociais do adolescente, é uma necessidade para o desenvolvimento da 

adolescência (Braconnier e Marcelli, 2000). Assim, o grupo de pares “parece ser 

determinante para influenciar as atitudes do adolescente em relação ao álcool e drogas” 

(Carvalho, 1991: 207). Atualmente, para a maioria dos jovens, divertir-se significa estar 

com os amigos em locais ligados à dança e à música, tornando a recreação noturna numa 

ligação intrínseca com o consumo de drogas e álcool (Calafat, Fernandes, Juan e Becona, 

2005; Calafat, Juan, Becona e Fernandes, 2007, cit. Lomba; Apóstolo; Mendes e Campos, 

2011: 4), contribuindo assim para um grande potenciador ao consumo de substâncias 

psicoativas em ambientes recreativos.  

Atualmente, face à crise que o país atravessou, será de considerar que a incerteza 

do futuro dos jovens da nossa sociedade, a falta de emprego e a insegurança do mesmo 

em todas as faixas etárias, poderá tornar-se num fator potenciador ao consumo de drogas, 
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relevante até para haver uma dissociação das toxicodependências associadas à 

adolescência e se assistir a um crescimento de consumos noutras idades, pois “nos anos 

90 surgiram estes novos consumidores e dependentes que começaram no uso de droga já 

em adultos, chefes de família, alguns na década dos 30 anos de idade” (Patrício, 1995: 

92).  
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Capítulo IV – O Sistema Prisional: enquadramento histórico a situação em 

Portugal 

4.1. Evolução e caracterização 

Na história da Criminologia, a pena de prisão possui um lugar de destaque, visto 

tratar-se de uma medida corretiva com grande visibilidade ao longo dos tempos. Todavia, 

o poder judicial no que respeita à tomada de medidas perante atos criminais não se sujeita 

apenas à restrição de liberdade, uma vez que existe uma multiplicidade de soluções para 

se obter punição e/ou correção de comportamentos desviantes. 

Atualmente, a principal prática punitiva consiste na restrição de liberdade, o que nos 

leva de encontro ao conceito de “instituições totais” defendida por Goffman (2007), que 

refere que as prisões se inserem neste conceito pois apresentam-se como um isolamento 

em relação ao exterior, fechadas sobre si mesmas, afirmando que:  

“uma instituição total pode ser definida 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” (Goffman, 2007: 11). 

O mesmo autor, refere ainda que neste tipo de instituição o “…seu carácter total 

é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída 

que muitas vezes estão incluídas no esquema físico” (Goffman, 2007:16).  

Embora a finalidade deste tipo de instituições tenha deixado de ser somente a 

punição, combinando-a com a reabilitação, e passando a atuar por forma a reeducar, as 

consequências e marcas provocadas são de certa forma dolorosas para os indivíduos que 

as vivenciam, pois, existe uma mortificação do eu, onde o indivíduo “…é obrigado a 

executar uma rotina diária de vida que considera estranha a ele – aceitar um papel com o 

qual não se identifica.” (Goffman, 2007: 31). 

Porém, nem sempre a prisão foi o modo mais usual de condenação de crimes, uma 

vez que até ao início do seculo XVIII a penalização era realizada através de castigos 

corporais, exílio, trabalhos forçados, pena de morte e privação da liberdade. É com a 

Revolução Francesa que surge a pena de prisão como sendo o modelo correto de castigo, 

podendo ser graduada e repartida, contendo em si fins não apenas punitivos, mas também 

regeneradores. Nesta época acentua-se a necessidade de acabar com os suplícios e 

reservar a pena de morte para casos de violência extrema (Gonçalves, 2002). A punição 
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passa a ser identificada como o resultado de um procedimento legal, que é construído na 

base de uma lógica que só o direito pode proporcionar. O alvo da punição deixa de ser o 

corpo, e passa a centrar-se mais na “alma” do indivíduo, considerando-se que através da 

reflexão o poderemos levar a reconsiderar e a corrigir os seus comportamentos e os seus 

hábitos (Eiras, 2007; Gonçalves, 2002). 

É então em finais do século XIX que se realizam as principais medidas 

reformadoras do sistema penal. A prisão passa a ser o elemento fundamental do sistema 

prisional e a principal pena prevista nos códigos penais passa a ser a privação da 

liberdade. De acordo com Vaz (2003: 19), esta pena era “considerada recomendável e 

útil, pois permitia aliar ao sofrimento que a perda de liberdade implicava a regeneração 

do indivíduo pelo trabalho, pela educação e pela reflexão interior, recuperando, desta 

forma, o indivíduo delinquente para a vida em sociedade”. 

As reformulações da lei penal existente surgiram nos inícios do século XX para 

que as prisões pudessem contemplar não só o carácter corretivo do recluso, mas também 

um modelo reeducador para moldar o seu comportamento através de atividades de ensino, 

trabalho e atividades para os tempos livres. Estas reformulações para além de serem bem-

vindas eram ainda essenciais para a promoção de reflexão por parte dos reclusos 

relativamente ao crime e suas repercussões. Tendo por base Ramos (2011), é então neste 

século que as prisões passam a servir como centros de integração com o intuito de 

preparar a reintegração do recluso na vida em sociedade após este ter cumprido a pena. 

Segundo Lefebvre (1979), o sistema prisional teve durante a história diversas 

valências. Sendo que a primeira, o sistema jurídico-social, se reconhece pela ideologia do 

castigo, da pena, da dívida, da transgressão à norma. A segunda, o sistema religioso e 

moral, apoiado em dois aspetos cruciais, o isolamento e a moralização, pois o retiro 

possibilita o autoexame da consciência e a presença de sacerdotes reveste o poder 

moralizante. A terceira, o sistema económico baseia-se na reeducação dos reclusos, ora 

pela mão-de-obra barata ora pelo combate à preguiça. A quarta, o sistema técnico-médico 

resulta da introdução das ciências humanas, havendo a crença que os reclusos possuem 

uma anomalia, nomeadamente psíquica, o que leva à criação de um processo para cada 

sujeito, com informações de cariz sociológico, médico e psicológico que serve de suporte 

na gestão da pena. Finalmente, o sistema sociopedagógico, representado pela procura da 

ressocialização e da readaptação, visto existir a perceção de que o recluso tem uma 

formação educacional, profissional e social carenciada. A missão é a reinserção social do 

indivíduo no meio, após este adquirir competências educacionais que não possuía. 
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Segundo Gonçalves (2002: 14), a prisão é “uma forma de punição cujo 

aparecimento, mudanças e atual permanência, devem ser enquadrados em toda uma 

ideologia”. Vários autores concordam que um dos objetivos da prisão é a limitação da 

liberdade, o isolamento social temporário, a ressocialização, e não necessariamente a 

ideia de castigo. 

No ambiente prisional, os reclusos são sujeitos a um processo de “prisionização”, 

na medida em que, é imposta ao recluso uma (sub)cultura prisional (Clemmer, 1940). 

Tratando-se assim de um processo de aprendizagem baseado numa “dessocialização” do 

ser humano. Este processo é demorado e gradual, em que o recluso passa a encarar o 

trabalho, a roupa lavada e passada, a comida e o alojamento como algo que a instituição 

lhe deve. Esta alteração de pensamentos conduz, depois, a uma não acomodação com 

qualquer trabalho, mas a desejar algo que seja mais vocacionado e que aumente as 

desavenças com outros reclusos. De seguida, dá-se a fase do familiarizar com crenças e 

costumes do sistema prisional, ou seja, surgem por vezes, os jogos de azar, as práticas 

homossexuais e a interiorização de rancores e ódios por alguns guardas prisionais 

(Clemmer, 1940). 

A vida no meio prisional tem associada a si fatores relacionados com a condição 

do recluso, como a necessidade de aceitação do papel de subordinado; novos modos de 

vestir; diferentes rotinas e hábitos, como dormir em horários fixos e desempenhar 

trabalhos diversificados; tensões acumuladas no dia-a-dia e maior fragilidade em termos 

de saúde física e mental; adoção de uma “gíria prisional”; com as características dos 

Estabelecimentos Prisionais (EP), como a sobrelotação, e com a população reclusa 

(Clemmer, 1940; Moreira, 2008). 

Contudo, importa salientar que com a inclusão de práticas preventivas e de 

desenvolvimento pessoal, além das punitivas, dá-se uma mudança do paradigma vigente. 

Uma vez que proporcionar à população prisional uma RS consistente, através de opções 

facultativas de carácter educativo, formativo e profissional, constitui uma preocupação 

atual neste contexto. 

Considerando que nos dias de hoje, a prisão tem o propósito de cumprir as medidas 

de privação de liberdade, Foucault (1987) refere que a prisão é a pena por excelência, 

uma vez que implica a perda da liberdade, e esta deve ter o mesmo peso para todos, sendo 

assim um castigo igualitário. Segundo o mesmo autor, todos os aspetos dos indivíduos, 

designadamente as aptidões para o trabalho, o seu comportamento, as suas atitudes e 

disposições, devem estar a cargo da prisão.  
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Salienta-se que segundo os autores Dores e Preto (2013), os EP desempenham 

cinco funções essenciais, designadamente: (i) atribuir funções ao Estado por intermédio 

de organizações como os tribunais e o governo; (ii) amenizar a revolta social, refreando 

qualquer tumulto que possa surgir; (iii) garantir o segredo de justiça e a estabilidade do 

sistema social; (iv) vigiar os impulsos sexuais dos encarcerados e (v) atribuir às classes 

sociais inferiores as problemáticas criminais das classes sociais mais altas (Dores e Preto, 

2013: 11-12). 

Nesta linha de pensamento, é de referir que os EP não preparam o recluso para a 

vida em liberdade aquando da sua saída, uma vez que este, neste momento da sua vida, 

se encontra carentes de ferramentas que lhe permitam a sua reintegração na sociedade e 

tendem a adotar comportamentos com os quais se sentem seguros para colmatar a 

instabilidade com que saem do EP (Dores e Preto, 2013). 

Tendo em consideração os autores mencionados, o sistema prisional encontra-se 

longe de ser igualitário, uma vez que, por vezes, incorrem a abusos de poder e manipulam 

informações beneficiando as classes favorecidas, sendo que é a classe trabalhadora que 

fica prejudicada.  

Foucault (1999) defende a importância da alteração do funcionamento do sistema 

limitativo da liberdade. Para o autor as intervenções devem ser realizadas não só nas 

instituições responsáveis pelo poder judicial, mas também na própria sociedade, uma vez 

que é nesta que se implementam as medidas de reclusão e punição e, só desta forma, as 

alterações são efetivamente bem-sucedidas. 

Em Portugal, só em 1936 é que se refletiu sobre a legislação e elaborou uma ampla 

reforma prisional, porém as suas características eram do tipo parasitário focando-se na 

prorrogação da pena. Todavia, é em 1979 que se verifica a grande reforma sobre a 

execução das medidas privativas de liberdade, que defendia que este tipo de medidas deve 

orientar de forma a reintegrar o recluso na sociedade, preparando-o para que futuramente 

possa conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem que pratique crimes, 

assim o trabalho nos EP “visava criar, manter e desenvolver no recluso a capacidade deste 

realizar uma atividade com que possa ganhar, normalmente, a vida após a libertação, 

facilitando a sua reintegração social” (Artigo 63º do Decreto-Lei nº 265/79 de 1 de 

agosto). 
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 4.2. Sistema Prisional Português  

Na Antiguidade as condições prisionais eram miseráveis. A higiene nas prisões 

era deplorável, estando os reclusos frequentemente sujeitos à tortura até confessarem os 

seus crimes. O criminoso permanecia em reclusão até que fosse punido em praça pública. 

Em Portugal, verificavam-se estas mesmas condições, porém a equidade não estava 

garantida, uma vez que só os mais desfavorecidos é que eram mantidos em reclusão e 

sujeitos a castigos, enquanto os favorecidos socialmente conseguiam evitar a prisão. A 

equidade só foi possível ser garantida nos finais da Idade Média com o reinado de D. 

Pedro I, passando a ser punidos todos os criminosos (Duarte, 1999). 

Porém, é com a necessidade de se autoavaliar e reformar o sistema prisional do 

nosso país, pois existiam estabelecimentos em más condições e sobrelotados, que em 

1852 surge o primeiro Código Penal Português. As alterações existentes visavam uma 

melhoria das condições de habitabilidade, reorganização e renovação das infraestruturas, 

melhor alimentação e extinção de castigos corporais. 

Assim sendo, o percurso conceptual do Sistema Prisional Português (SPP) é 

delineado, em termos gerais, a partir da Grande Reforma do Sistema Prisional (Decreto-

Lei n.º 26/643, de 28 de maio de 1936). Com esta reforma assiste-se a um maior 

investimento junto da população reclusa, no sentido de atender com particular atenção 

certos grupos específicos, designadamente doentes psiquiátricos, toxicodependentes, 

reclusas, jovens-reclusos, entre outros. O sistema prisional começou a ser reestruturado, 

tendo em conta a necessidade de um tratamento especializado para cada grupo de 

delinquentes. Relativamente à execução das penas, a reforma propunha um sistema 

progressivo, na tentativa de facilitar a reintegração do indivíduo aquando da sua 

libertação. Em 1936, Portugal contava com 186 EP, que se destinavam à detenção e 

execução das penas e medidas de segurança. A partir da década de 70, com a extinção das 

cadeias das comarcas, diminuiu significativamente o número de prisões. Assim, em 1977, 

passaram a existir apenas 37 EP (Vaz, 2003). 

Atualmente, os EP em Portugal estão sob a tutela da DGSP, que se constitui como 

um órgão auxiliar da administração judiciária, integrando-se no Ministério da Justiça. 

Pertence à administração direta do Estado, não tendo personalidade jurídica nem 

autonomia financeira. Apenas nos finais da década de 90 adquiriu alguma autonomia 

administrativa. As suas principais atribuições são as seguintes: orientar os serviços de 

detenção e execução das penas e medidas de segurança; presidir na sua organização e 



  

44 
 

funcionamento; efetuar estudos e investigações referentes ao tratamento de delinquentes. 

A sua orgânica encontra-se estabelecida no Decreto-Lei n.º 268/81, de 16 de setembro, 

que foi sucessivamente alterado por diversos diplomas legais (DGSP, 2010). 

Segundo o Decreto-Lei nº 265/79 (art. 158º) e, posteriormente, o Decreto-Lei nº 

268/91 (art. 44º), o SPP, para a execução de medidas privativas de liberdade, integra três 

tipos de estabelecimentos: Centrais, Regionais e Especiais. Os EP Centrais orientam-se 

para o cumprimento de medidas privativas de liberdade, superiores a seis meses; os EP 

Regionais destinam-se ao cumprimento de medidas de prisão preventiva e de penas 

privativas de liberdade até seis meses; os EP Especiais são para o internamento de 

reclusos que careçam de tratamento específico, incluindo centros de detenção e 

estabelecimentos para jovens adultos, estabelecimentos para mulheres, hospitais 

prisionais e hospitais psiquiátricos prisionais. 

Em Portugal existem cinquenta EP que se encontram distribuídos por quatro áreas 

geográficas, também designados por distritos judiciais: Distrito Judicial do Porto, Distrito 

Judicial de Coimbra, Distrito Judicial de Évora e Distrito Judicial de Lisboa (inclui 

Regiões Autónomas).  

Os EP têm diferentes características e especificidades, que se encontram 

associadas ao tipo de população, espaço, alojamento, disciplina/segurança, 

organização/ocupação interna e legislação/comunicação com o meio exterior. De acordo 

com o critério de segurança, são classificados de “Segurança Máxima”, “Fechados”, 

“Abertos” e “Mistos”, integrando a maioria esta última classificação. Enquanto no 

Regime Aberto se prescinde total ou parcialmente de medidas de segurança, pelo facto 

de não existirem receios de evasão dos reclusos, no Regime Fechado há medidas rigorosas 

de vigilância, inclusivamente os reclusos residem numa área restrita e bem vigiada, para 

impedir a sua evasão. O Regime Misto inclui no mesmo estabelecimento reclusos que se 

encontram nos dois regimes (Veloso, 1998). 

Por forma a favorecer o restabelecimento das relações com a sociedade, de forma 

geral e progressiva, quer como forma de reduzir as consequências prejudiciais de longos 

períodos de privação de liberdade, o contacto dos reclusos com o mundo exterior tem-se 

revelado fundamental (Decreto-Lei nº 265/79, de 1 de agosto). Assim, os reclusos 

condenados podem ser colocados em Regime Aberto Voltado para o Interior (RAVI), em 

Regime Aberto Voltado para o Exterior (RAVE), e ainda beneficiar de saídas ao exterior. 

No que cabe ao RAVI, este é concedido pelo diretor do EP e possibilita o exercício de 

atividades dentro do perímetro do estabelecimento, sob uma vigilância apaziguada. No 
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que se refere ao RAVE, este é também concedido pelo Diretor-Geral, e destina-se aos 

reclusos que, após cumprimento de parte substancial da pena de prisão, pretendam 

trabalhar, estudar, frequentar cursos de formação profissional ou, mais recentemente, 

seguir programa de tratamento de toxicodependência no exterior (Cunha, 2002). 

Tendo em consideração o quadro penal atual, as Penas Privativas de Liberdade 

têm uma duração mínima de um mês e uma duração máxima de vinte e cinco anos. Nesta 

fase, as ações desenvolvidas pelos Técnicos de Reinserção Social (TRS) são de apoio 

psicossocial e articulação com o exterior, e essencialmente, de elaboração de pareceres e 

relatórios no âmbito da competência de assessoria aos tribunais2. 

Importa ainda referir que desde 1982 que no Código Penal Português (CPP) se 

começou a modelar a preferência pelas Penas Não Privativas de Liberdade. Desde então, 

introduziu-se no contexto português uma panóplia de penas e medidas penais, executadas 

na comunidade, orientadas especificamente para as equipas de reinserção social, 

designadamente o trabalho a favor da comunidade e o regime de prova (que assenta na 

elaboração de um Plano de Reinserção Social no âmbito da Suspensão da execução da 

Pena com Regime de Prova), constituindo-se como alternativas às penas de prisão de 

curta ou longa duração, detendo um conteúdo probatório, caracterizando-se pela 

possibilidade de imposição de obrigações ou regras de diversa natureza, como a condução 

da sua aplicação. Com a reforma do Código Penal, em 2007, alargou-se a possibilidade 

da aplicação das sanções não privativas de liberdade, adequando as penas aos crimes 

praticados, promovendo a reinserção social do ofensor e prevenir a sua reincidência na 

prática criminógena.  

Porém, é de referir que embora se tenha alargado a possibilidade de aplicar uma 

medida não privativa de liberdade, a verdade é que os EP Portugueses contam com uma 

população reclusa de 13813 reclusos, contando com uma taxa de ocupação de 109,06% 

até ao 3º semestre de 2016 segundo dados da DGSP3. Além destes, os Estabelecimentos 

Psiquiátricos contam com 154 condenados inimputáveis. Considerando a mesma fonte, 

no que se refere à população reclusa por género, existe um total de 12977 homens e 836 

mulheres. No que respeita aos crimes cometidos, o sexo masculino comete 

maioritariamente crimes contra o património (28,5%) e crimes contra as pessoas (26%). 

Enquanto que o sexo feminino comete maioritariamente crimes relativos a 

estupefacientes (45%). 

                                                             
2 http://www.dgrs.mj.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.19 
3 file:///C:/Users/diana/Desktop/3_trim-2016.pdf 
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De acordo com o jornal Público (5 de maio de 2016), desde de 2013 que Portugal 

atingiu o maior registo de presos, sendo que as prisões portuguesas se encontram 

sobrelotadas desde 20114. Deste modo, segundo estes dados, verifica-se que as aplicações 

das penas não privativas de liberdade ainda são reduzidas, não produzindo ainda efeito. 

Porém, no quadro a seguir apresentado serão enumeradas as penas não privadas de 

liberdade. 

 

Quadro 1: Penas Não Privativas de Liberdade  

Suspensão da 

Execução da Pena 

de Prisão (artigos 

50º a 57º do CPP)  

 

Uma vez encontrada a culpa do arguido e a medida concreta da pena 

de prisão (não superior a 5 anos), o tribunal suspende a sua execução 

se concluir que a simples censura do facto e ameaça de prisão são 

suficientes para satisfazer as necessidades de reprovação e prevenção 

da prática de futuros crimes. Assim, estão previstas no código três 

modalidades de Suspensão: Suspensão simples; Suspensão 

Subordinada ao cumprimento de deveres ou regras de conduta e 

Suspensão com Regime de Prova.  A intervenção dos Serviços de 

Reinserção Social (SRS) pode ocorrer no quadro das duas últimas 

modalidades da sanção, sendo que na suspensão com regime de prova 

a vigilância e o apoio dos serviços estipula um plano individual de 

reinserção social, que é dado a conhecer ao condenado e para o qual se 

deve obter, sempre que possível, o seu acordo.  

Prestação de 

Trabalho a Favor 

da Comunidade 

(PTFC) (artigos 58.º 

do CPP e 496.º do 

Código do Processo 

Penal)  

 

Trata-se de uma pena de substituição da prisão até dois anos, 

necessitando do consentimento do arguido. Assim, a PTFC consiste na 

prestação de serviços não remunerados ao estado, a outras pessoas 

coletivas de direito público ou a entidades privadas (designadas como 

IPPSS) cujos fins sejam considerados pelo tribunal de interesse para a 

comunidade. A quantidade de trabalho é fixada até 480 horas, podendo 

este ser executado em dias úteis, aos sábados, domingos e feriado, não 

podendo cada período de trabalho prejudicar a jornada normal de 

trabalho de quem possui um emprego.  

Substituição de 

Multa por Trabalho  

 

Trata-se de uma sanção pecuniária, aplicável segundo o regime de 

dias-multa e fixada até um limite máximo de 480 horas. A cada dia-

multa corresponde um montante a fixar entre 5 e 500 euros. A pena de 

multa pode ser total ou parcialmente substituída por dias de trabalho, 

modalidade de execução cujo regime segue de perto o da PTFC.  

Substituição da 

Execução do 

Internamento  

 

Consiste na suspensão condicional do internamento de imputável. Esta 

medida pode ser aplicada antes do internamento ou após o 

cumprimento de um período mínimo de internamento, de três anos, 

conforme a gravidade e natureza do crime. Trata-se, deste modo, de 

uma substituição total ou parcial da privação de liberdade por um 

regime de tratamento probatório executado na comunidade. Esta 

medida segue um regime de execução semelhante ao da suspensão da 

execução da pena de prisão.  

Liberdade para 

Prova (artigos 94.º e 

95.º do CPP)  

Funciona para a medida de segurança de internamento de inimputáveis 

como o instituto da liberdade condicional para a pena de prisão. O 

tribunal, posta a questão de cessação do estado de perigosidade do 

                                                             
4 https://www.publico.pt/2016/05/05/sociedade/noticia/portugal-tem-neste-momento-o-maior-
registo-da-sua-historia-recente-1731059 
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inimputável, se entender que é alcançado um juízo de prognose 

definitivo, coloca o inimputável num período de reintegração na 

comunidade, com controlo e em meio livre. Esta medida segue um 

regime de execução semelhante ao da suspensão da execução da pena 

de prisão.  

Liberdade 

Condicional (artigos 

61.º a 64.º do CPP)  

 

A Liberdade Condicional não pode ser considerada totalmente como 

uma medida alternativa à pena de prisão, pois a concessão da 

Liberdade Condicional pressupõe que anteriormente à sua 

execução/concessão, já existiu um período de reclusão. No entanto, a 

DGRSP inclui esta medida no âmbito das medidas de flexibilização da 

pena de prisão, cumprindo a restante pena na comunidade. Deste 

modo, a Liberdade Condicional consiste na antecipação da liberdade 

de um condenado a pena de prisão durante um período não superior a 

cinco anos, depois de aquele ter cumprido um período mínimo legal de 

reclusão e mediante o seu consentimento.  

A Liberdade Condicional consiste na substituição parcial de um certo 

período detentivo, por outro não detentivo. Para a concessão da 

Liberdade Condicional é fundamental a opinião do conselho técnico, 

sendo este constituído pelo técnico de reinserção social, pelo técnico 

de reeducação, pelo diretor do estabelecimento prisional, pelo chefe de 

guardas, por um juiz e um representante do ministério público, dando 

cada um o seu parecer referente ao recluso. Concludentemente, o juiz 

decide em concordância, de acordo com o que cada elemento lhe 

transmite, concedendo ou não a Liberdade Condicional.  

Tal como a suspensão de execução da pena de prisão, a liberdade 

condicional pode ser aplicada nas seguintes modalidades: Liberdade 

condicional simples; Liberdade condicional subordinada ao 

cumprimento de regras de conduta; e Liberdade condicional com 

regime de prova.  

O condenado em prisão superior a seis meses pode vir a beneficiar da 

liberdade condicional em três etapas do cumprimento da pena: a meio 

da pena (1/2); a dois terços da pena (2/3) ou a cinco sextos do termo 

da pena (5/6), conforme a natureza e a gravidade dos crimes, e se 

razões de prevenção geral e especial o não desaconselharem.  

Suspensão 

Provisória do 

Processo (Art.º 281.º 

e 282.º do Código do 

Processo Penal)  

 

Trata-se de uma medida pré-sentencial que visa evitar o 

prosseguimento do processo penal, até à fase de julgamento. É aplicada 

por iniciativa do Ministério Público, com a concordância do Juiz de 

Instrução Criminal, verificados, entre outros, os seguintes 

pressupostos: O crime ser punível com pena de prisão não superior a 5 

anos ou com sanção diferente da prisão; Ausência de condenação 

anterior por crime da mesma natureza; Ausência de aplicação anterior 

de suspensão provisória do processo por crime da mesma natureza; 

Concordância do arguido e da vítima; e O caráter diminuto da culpa.  

Pode ser determinada pelo tribunal a intervenção dos SRS para vigiar 

e apoiar o condenado. Findo o período de suspensão (regra geral até 2 

anos e excecionalmente até 5 anos, para os crimes de violência 

doméstica e contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor), 

e desde que não tenham ocorrido anomalias, o processo judicial será 

definitivamente arquivado.  

Fonte: Informação retira no site da Direção Geral de Reinserção Social: 

http://www.dgrs.mj.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.18 
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As políticas portuguesas têm contribuído na abertura dos EP para a comunidade, 

realizando protocolos com o Ministério da Educação, com o Ministério do Emprego e 

Segurança Social, com o Ministério da Saúde e com várias unidades e entidades públicas 

e privadas. Neste modelo de prisão como sistema aberto, o recluso deixa de ser visto como 

um ser passivo e sob o qual se exerceria o regime penitenciário, para passar a representar 

uma função ativa na vida do próprio sistema, como elemento potenciador da sua própria 

dinâmica, simultaneamente ator e produto, meio e fim, de toda a cadeia de autorregulação 

que o sistema impõe (Gonçalves, 2002). 

 

4.3. Relação entre o Estabelecimento Prisional e (Ex)Reclusos 
 

Para melhor compreensão sobre o processo de reinserção de um indivíduo que se 

viu privado da sua liberdade dentro de um estabelecimento prisional, é em primeiro lugar 

necessário compreender quem são estes indivíduos, o que é a prisão e qual o seu objetivo 

e papel na vida dos mesmos.  

Segundo Rosa (2010), recluso é o individuo privado da sua liberdade por um 

determinado período de tempo que varia mediante o tempo de pena aplicada, cabendo a 

estes, a habituação a este novo ambiente completamente diferente do ambiente exterior. 

Aquando da entrada no EP, os indivíduos passam a fazer parte de um registo e 

deixando de ter um nome para passarem a ter um número. Todavia, se por um lado 

existem uns que aprendem a modificar o seu comportamento e a respeitar as normas e 

regras da sociedade, por outro, existem outros que saem de tal forma revoltados que 

acabam por reincidir o seu comportamento. 

É conhecido por todos que uma das condições necessárias e essenciais para a vida 

social é a existência de um conjunto de normas e regras partilhados por todos. Porém, 

quando estas são quebradas, existem medidas restauradoras que reparam os danos e os 

prejuízos, sendo que, em sociedade, quem está preso é considerado como delinquente, 

mas não obrigatoriamente percebido como tal, tratando-se por isso de uma identidade 

negativa que é imposta pela sociedade e que permanece muitas vezes depois da saída da 

prisão.  

Tendo em consideração Paugam (1996), a prisão é considerada como o elemento 

central do processo penal, que continua a ser considerado como um mal simbólico, pois 

a prisão não se encontra somente associada à privação da liberdade uma vez que implica 

a separação do mundo exterior e a atribuição de um novo estatuto, o de presidiário, que 
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leva muitas vezes os indivíduos a considerarem-se como rejeitados na sociedade. É de 

referir que a experiência de reclusão integra, por vezes, um atentado à identidade do 

indivíduo, que ao sair da prisão, sai modificado e estigmatizado como delinquente. 

De acordo com Rosa (2010), existem cinco etapas para a inserção do indivíduo na 

prisão, sendo que, primeiramente os indivíduos passam por um momento de rutura com 

o mundo exterior, em segundo lugar passam por uma desadaptação social e desintegração 

pessoal, seguindo-se a fase da adaptação ao meio prisional e a desvinculação familiar, e 

por último, o desenraizamento social. 

Nesta linha de pensamento, no estudo desenvolvido por Carmo (2009), é 

mencionada a existência de quatro tipos de privação a que os reclusos estão sujeitos: a 

privação que decorre da reclusão num EP fechado, que impede o convívio quotidiano 

com a família, sendo isso a causa da frustração em termos afetivos; a privação associada 

à diminuição de autonomia derivada da adaptação a um meio normativo que controla o 

comportamento e gera dificuldades de adaptação à vida social em liberdade; privação de 

segurança, que envolve o convívio forçado entre reclusos com historial de 

comportamento agressivos e que envolve ainda a possibilidade de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis; e por último, a privação sexual, que afeta negativamente a 

imagem sexual do indivíduo.  

A ONU (Pinto, 2010) reconhece que o tratamento dos indivíduos que foram 

condenados a pena de prisão deve ter como objetivo a criação de aptidões que os tornem 

capacitados para viver no respeito da lei e de prover as suas necessidades. Assim, para 

atingir este objetivo é necessário que o EP proceda de acordo com as necessidades de 

cada recluso, nomeadamente no que respeita à formação profissional, ao aconselhamento 

e ao desenvolvimento físico e moral, tendo sempre em consideração o passado prisional 

e social dos mesmos, as suas capacidades e aptidões físicas e mentais, as disposições 

pessoais e as perspetivas de reabilitação. Já à sociedade cabe-lhe, no momento da 

libertação dos indivíduos, ter à sua disposição organismos governamentais ou privados 

capazes de auxiliar eficazmente na pós-reclusão, de forma a diminuir preconceitos, 

favorecendo aos ex-reclusos a sua reinserção na sociedade. 
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Capítulo V – Enquadramento Metodológico 

Este capítulo abordará a metodologia adotada para a realização da investigação. 

Assim, o trabalho de investigação que se segue assenta primeiramente na análise 

bibliográfica e nos estudos já desenvolvidos sobre a temática, procedendo-se de seguida 

ao trabalho de campo, através do estudo de um caso concreto no âmbito do tema. Deste 

modo, após o enquadramento e contextualização teórica, foi possível identificar os 

objetivos da investigação, definir o tipo de estudo e construir as questões de partida que 

possibilitaram dar prosseguimento e sequência à investigação metodológica. No que diz 

respeito à segunda parte do presente estudo, este consiste nos dados obtidos resultantes 

de uma investigação qualitativa. 

É de referir que para a realização de um trabalho de investigação deve-se ter 

sempre em consideração a natureza do problema em análise, o que se pretende alcançar e 

a melhor forma de atingir os dados pretendidos da forma mais fidedigna possível. Deste 

modo, ao investigador cabe-lhe optar, tendo em conta determinados fatores, pela 

estratégia de investigação, “conjunto coordenado de métodos, de procedimentos e de 

técnicas considerados pertinentes em relação ao objetivo perseguido” (Ketele, 

Roegiers,1999: 153), que melhor se adequa à sua pesquisa. Assim, e conhecendo já 

algumas das caraterísticas e pressupostos que definem o seu objeto de estudo, deve-se 

optar pela metodologia, “conjunto de diretrizes que orientam a investigação científica” 

(Herman cit. in Hébert-Lessard, 1994: 15) que melhor se enquadre na investigação, por 

forma a obter o sucesso da mesma e resultados produtores de conhecimento. 

 Desta forma, e como já referido, para o presente trabalho de investigação 

privilegiou-se a metodologia qualitativa, utilizando o método de estudo de caso alargado. 

Optou-se não só por utilizar uma metodologia assente na pesquisa bibliográfica existente 

(livros, teses, artigos) mas também pela realização de entrevista, com a utilização de um 

bloco de campo e a observação. Por fim, com suporte nessa análise e com referência aos 

objetivos da presente investigação, apresenta-se, de seguida, a opção metodológica. 

5.1. Metodologia Qualitativa 

A metodologia qualitativa apresenta-se como benefício quando se pretende 

estudar situações no seu contexto de ocorrência, e é especialmente apropriada quando se 

pretende abordar processos sociais ao longo do tempo. Assim, e como afirma Pais (2007: 

152) “esta metodologia flexibiliza os procedimentos de investigação, permitindo uma 
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adequação às múltiplas realidades que se vão descobrindo”. Para Ludke e André (1986) 

a metodologia qualitativa pode assumir várias formas, destacando-se, principalmente, a 

pesquisa etnográfica e o estudo de caso. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a metodologia qualitativa dirige-se através de 

cinco características: (i) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é 

o principal agente na recolha desses mesmos dados; (ii) os dados que o investigador 

recolhe são essencialmente de carácter descritivo; (iii) os investigadores que utilizam 

metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que propriamente 

pelos resultados; (iv) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (v) o investigador 

interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os participantes 

atribuem às suas experiências.  

Para Merriam (1988), nas metodologias qualitativas os intervenientes da 

investigação não são reduzidos a variáveis isoladas, mas sim encarados como parte de um 

todo no seu contexto natural. A autora acrescenta ainda que os dados de cariz qualitativo 

são obtidos num contexto natural. Nesta linha de pensamento, Bogdan e Taylor (1986) 

referem que nos métodos qualitativos o investigador deve estar completamente envolvido 

no campo de ação do investigado, uma vez que, no seu fundamento, este método de 

investigação baseia-se principalmente em conversar, ouvir e permitir a expressão livre 

dos participantes. 

 

Tipo de estudo 

O objetivo central da presente investigação passou por compreender como um ex-

recluso perceciona o efeito da reclusão e como se procede à reinserção social aquando da 

sua liberdade. Trata-se de uma investigação qualitativa, e optou-se pelo estudo de caso 

alargado, uma vez que a amostra era limitada a uma só pessoa, e considerando que este é 

um método que permite estudar um fenómeno no seu contexto. Sendo assim, elaborou-se 

um guião de entrevista que foi aplicado a um ex-recluso que aceitou fazer parte do estudo 

(Anexo C).  

Deste modo, de seguida faz-se uma descrição dos objetivos e procedimentos da 

investigação. 
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Objetivos e Questões de Partida 

O presente trabalho de investigação pretendeu observar, descrever e compreender 

a perceção de um ex-recluso sobre a exclusão social e o processo de reinserção social 

pós-reclusão. Neste seguimento, e tendo em conta o objetivo geral supracitado, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: i) compreender, através do sujeito da ação, 

a vivência do processo de reclusão e o impacto que isto tem na sua vida, a sua perceção 

sobre o processo; ii) captar o significado atribuído pelo indivíduo à reclusão como ato de 

rotulagem e estigmatização social; iii) captar qual a perceção do sujeito quanto à 

“eficácia” da reclusão como correção dos comportamentos desviantes; iv) perceber o 

papel das atividades internas e da própria lógica organizacional dos EP na contribuição 

para a reinserção social; v) dar conta da forma como o indivíduo vivenciou o período da 

pós-reclusão, maiores dificuldades/facilidades; vi) conhecer as estratégias a que este 

lançou mãos de forma a integrar-se na sociedade e quando isso não acontece e temos a 

reincidência, quais as razões por detrás de tal facto; vii) conhecer a perceção do ex-recluso 

relativamente às dificuldades/facilidades do processo de reinserção social. 

5.2. Técnicas metodológicas utilizadas 

Neste parâmetro proceder-se-á a uma descrição das técnicas escolhidas para a 

recolha de dados da investigação presente. Neste sentido, considerando Quivy e 

Campenhoudt (2008), é de referir que o SS é uma prática profissional que se orienta por 

um conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que conduzem toda a intervenção por 

forma a recolher informação, dar significado, compreender os dados e desempenhar um 

trabalho com profissionalismo e rigor. 

  Deste modo, no decorrer da presente dissertação utilizei as seguintes técnicas 

metodológicas: análise bibliográfica uma vez que esta se apresenta como uma técnica 

relevante na pesquisa qualitativa, complementando informações obtidas. De acordo com 

Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira e Vieira (2009) a análise bibliográfica diz respeito 

à informação que já foi produzida e à qual o investigador recorre para se auxiliar. Esta 

recolha de informação pode ser feita em documentos oficiais ou pessoais, consoante for 

o objetivo do investigador; a observação, que segundo Dias e Andrade (2013: 121), 

“caracteriza-se pelo fato de o investigador participar ativamente na vida do grupo que é 

objeto de investigação”; a entrevista semiestruturada ao objeto de estudo; guião de 

entrevista e estudo de caso (EC). De acordo com Yin (2001), o EC é uma investigação 
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empírica apropriada quando se pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de 

fenómenos contemporâneos dentro do seu próprio contexto. Yin (2001: 21) afirma ainda 

que “o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos de 

fenómenos individuais, organizacionais, sociais e políticos”, acrescentado que este, 

“surge do desejo de se compreender fenómenos complexos”. Deste modo, pode dizer-se 

que a particularidade que melhor identifica e distingue o estudo de caso é o facto de este 

se basear num plano de investigação que envolve o estudo intensivo e detalhado de um 

fenómeno social específico. O mesmo autor refere que a realização de EC surge da 

necessidade de estudar fenómenos sociais complexos. Assim, para este, os EC devem 

usar-se quando se lida com condições contextuais, confiando que essas condições podem 

ser pertinentes na investigação. Na opinião de Stake (1999), a finalidade dos EC é tornar 

compreensível o caso, através da particularização. 

De acordo com Martins (2008: 8) o EC é um método qualitativo utilizado com o 

intuito de estudar uma unidade social com o objetivo de “apreender a totalidade de uma 

situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um 

caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado”. 

Para Dooley (2002) a vantagem do EC é a sua aplicabilidade a situações humanas 

e a contextos contemporâneos da vida real. Em síntese, o EC baseia-se no raciocínio 

indutivo (Bravo, 1998; Gomez, Flores e Jimenez, 1996) que depende fortemente do 

trabalho de campo (Punch, 1998). 

É de referir que o EC não necessita de ser essencialmente descritivo, uma vez que 

“pode ter um profundo alcance analítico, pode interrogar a situação. Pode confrontar a 

situação com outras já conhecidas e com as teorias existentes. Pode ajudar a gerar novas 

teorias e novas questões para futura investigação. As características ou princípios 

associados ao estudo de caso se superpõem às características gerais da pesquisa 

qualitativa.” (Rodrigo, 2008: 4). Desta forma, os EC são usados para compreender a 

particularidade de uma dada situação ou fenómeno em que o objetivo é observar e 

descrever detalhadamente um determinado fenómeno.  

Para Yin (2001) um projeto de investigação que envolva o método do EC é 

composto por três fases distintas, sendo elas, a escolha do referencial teórico sobre o qual 

se pretende trabalhar, a seleção dos casos e o desenvolvimento dos protocolos de recolha 

de dados; a recolha de dados e a elaboração do relatório de caso; e a análise de dados e a 

interpretação dos resultados. De mencionar que na segunda fase é necessário utilizar 

várias fontes de evidência e, na última procura-se a categorização e classificação de 
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dados, tendo em conta os objetivos do estudo. O mesmo autor refere que para a análise 

de dados subsistem quatro métodos: a adequação do padrão, onde se comparam os 

padrões empíricos com os prognósticos, estes últimos derivados da teoria; a construção 

da explicação como um tipo mais complexo de adequação ao padrão que procuram 

efetivamente as relações causa-efeito; a análise de séries temporais, onde se comparam 

os padrões tendo em conta uma variável ao longo de um determinado espaço de tempo; e 

uma análise dos dados a partir de modelos já formulados.  

Sendo de destacar as três últimas, passando de seguida a descrevê-las. 

5.2.1. Entrevista 

A entrevista foi uma técnica primordial para a recolha de dados, e também foi a 

que se mostrou mais pertinente para a realização da investigação. Assim, na perspetiva 

de Foody (1996: 1) “fazer perguntas é normalmente aceite como uma forma rentável 

(frequentemente única) de obter informação sobre comportamentos e experiências 

passadas, motivações, crenças, valores e atitudes, enfim sobre um conjunto de variáveis 

de foro subjetivo não diretamente mensuráveis”. Este método de inquirição através de 

entrevistas “permite um controlo mínimo do processo de memorização e uma liberdade 

de expressão máxima, deixada ao narrador” (Poirier, 1995: 24). 

Segundo Haguette (1990) a entrevista é um processo de interação social entre duas 

pessoas, em que uma delas tem objetivos de obter informações a partir do outro. Nesta 

linha de pensamento, Quivy e Campenhoudt (2008) referem que a entrevista se apresenta 

como uma ferramenta que permite a desconstrução e montagem de uma série de 

acontecimentos, com as respetivas ações e sensações experimentadas pelos 

intervenientes. Poder-se-á considerar a entrevista como uma ferramenta de recolha de 

dados baseada na interação oral entre uma entidade que entrevista e outra que está a ser 

entrevistada com o objetivo de recolher informações fiáveis e com caráter de veracidade 

e que conjuntamente satisfaçam as necessidades delineadas pela parte inquiridora (Ketele 

e Roegiers, 1999). Para Yin (2001: 106) as entrevistas são vistas como “uma das fontes 

mais importantes de informação de estudo de caso” uma vez que a maior parte dos estudos 

de caso são sobre assuntos que dizem respeito às pessoas. 

Na minha investigação, como instrumento de recolha de dados operacionalizei a 

entrevista semiestruturada ao meu entrevistado. Este tipo de entrevista é realizado através 

de perguntas previamente formuladas e onde existe uma fluidez de discurso, orientando 

apenas o entrevistado permitindo que este vá falando abertamente sobre os assuntos 
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expostos. De acordo com Triviños (1987: 152) este tipo de entrevista “(…) favorece não 

só a descrição dos fenómenos sociais, mas também a sua explicação e compreensão na 

sua totalidade (…)”, além de que, este tipo de entrevista pode fazer emergir informações 

de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas. 

5.2.2. Guião de Entrevista 

Com o objetivo de realizar a entrevista semiestruturada para a presente 

investigação, procedi à elaboração de um guião, para que este me permitisse um fio 

condutor da entrevista, possibilitando a delimitação do conteúdo, por forma a conduzir o 

raciocínio numa lógica que fosse de encontro aos objetivos pretendidos. 

No meu papel como entrevistadora tentei sempre ser discreta de forma a 

proporcionar-se uma situação de entrevista aberta, com alguma informalidade para que o 

entrevistado se sentisse confortável. Neste sentido, o entrevistado foi simplesmente 

encaminhado para abordar os assuntos colocados, especificamente relacionados com o 

seu percurso e experiência de reclusão e pós-reclusão, tratando-se, portanto, de um 

momento concreto da vida do ex-recluso. 

5.2.3. Estudo de Caso Alargado 

Como apontado por Caria (2003), o método de estudo de caso alargado foi 

desenvolvido e aplicado em diversos estudos, por vários autores, nomeadamente por 

Boaventura Sousa Santos (1983 e 1995) e Michael Burawoy (1979, 1985 e 1991; 

Burawoy e Lukács, 1992). Este método de estudo pretende olhar para os fenómenos a 

partir de baixo tendo em consideração as forças externas que os moldam, isto é, 

estabelecendo uma casualidade múltipla e interativa. De salientar que este método recai 

na reconstrução de uma situação social como única, colocando relevo na sua 

complexidade, profundidade e amplitude (Burawoy, 1991). 

Como base do método de caso alargado encontra-se a observação participante, 

uma vez que este compreende a intersubjetividade na qual o observador se torna 

participante do mundo do “outro” que é a fonte primordial de recolha de informação e 

compreensão do modo como se conjugam diferentes identidades e poderes (Burawoy, 

1991). 

De acordo com Burawoy (1991), o presente método de estudo pretende considerar 

as dimensões micro e macro da estrutura e dos fundamentos como sendo interactuantes 
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de modo a que a experiência no terreno possa obrigar à reformulação das teorias e 

hipóteses relativas ao contexto social mais amplo.  

Como vantagens ao estudo de caso alargado, Santos (1983: 11-12) menciona o 

seguinte: 

“em vez de reduzir os casos [em estudo] às variáveis que os tornam mecanicamente 

semelhantes, procura analisar, com o máximo de detalhe descritivo, a complexidade 

do caso, com vista a captar o que há nele de diferente ou mesmo de único. A riqueza 

do caso não está no que há nele de generalizável, mas na amplitude das incidências 

estruturais que nele se denunciam pela multiplicidade e profundidade das interações 

que o constituem”. 

Como mencionado anteriormente, Burawoy (1991: 274) refere que o método 

de caso alargado incorpora o micro e o macro, considerando estes dois níveis como 

mutuamente implicados na realidade, sendo que este método se centra numa situação 

social concreta procurando compreender as forças particulares que a moldam, evitando 

assim a generalização. Deste modo, a estrutura é encarada como inseparável e 

reflexivamente ligada às situações. 

Embora este método adote também uma análise situacional, tende de igual 

modo a evitar os efeitos do relativismo e do universalismo, olhando a situação como 

modelada a partir de cima não desconsiderando as forças mais amplas, procurando 

verificar como estas limitam a mudança e criam os meios de dominação no nível micro. 

É de referir que, a macro-estrutura e a ação dos atores sociais são duas componentes 

de um só processo, e a estruturação e a mudança têm implicações tanto no nível micro 

como no nível macro. 

5.3. Procedimento 

O projeto de investigação iniciou-se com a procura de um ex-recluso disposto a 

falar sobre a sua experiência de reclusão e pós-reclusão. Posteriormente, o ex-recluso foi 

informado sobre o objetivo da investigação e procedimento da entrevista e estudo de caso, 

bem como sobre a confidencialidade dos dados adquiridos ao longo da investigação. 

A investigação empírica decorreu ao longo dos meses de janeiro a maio de 2017, 

com sessões semanais, contado com a colaboração do ex-recluso em questão e das 

pessoas que se relacionam com o mesmo. 
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O guião da entrevista foi elaborado somente para o presente estudo, e as perguntas 

foram redigidas de modo a que as respostas fossem abertas, a fim de permitir observar o 

ponto de vista do sujeito. Todavia, para uma melhor compreensão do percurso de vida do 

sujeito, foram também colocadas questões detalhadas. 

O EC permite obter informações sobre o indivíduo através da observação e 

opiniões referidas pelo mesmo. Assim, para a realização deste método foi utilizada a 

observação participante e acompanhamento do ex-recluso durante 4 meses. No decorrer 

deste tempo foi possível conhecer o seu modo de vida bem como a inter-relação com os 

demais, nomeadamente colegas de trabalho e familiares. Portanto, o presente trabalho de 

investigação teve como foco principal o indivíduo em estudo. 

5.4. Tratamento e análise de dados 

De acordo com Bardin (2009), para uma melhor observação do fenómeno em 

estudo e para uma análise de relações entre categorias, o melhor método a adotar é a 

desconstrução e posterior reorganização dos dados de acordo com unidades categóricas. 

Cabe então ao investigador criar unidades categóricas para analisar e interpretar o 

fenómeno. Deste modo, os dados obtidos foram analisados segundo um sistema de 

categorias (Anexo B). Segundo Bogdan e Biklen (1994), para se responder aos 

questionamentos levantados pelo projeto, a categorização radica na organização da 

informação obtida. 

Após ter sido realizada a categorização, procedeu-se à análise do seu conteúdo, 

através da transcrição da entrevista para um quadro pré-estabelecido com as categorias 

criadas e ainda pela respetiva análise do conteúdo. 

De seguida, são apresentados os resultados da investigação com a respetiva 

categorização 

5.5. Obstáculos à investigação 

É de referir que inicialmente foram encontrados alguns entraves para a 

concretização da presente dissertação, uma vez que, na fase inicial do meu projeto, me 

dirigi ao Centro Prisional de Vila Real para obter informações sobre ex-reclusos que 

pudessem participar na investigação, as quais me foram negadas, e ao que me disseram 

que “reinserção social não existe”. Seguidamente dirigi-me à Cáritas Diocesana de Vila 

Real - tinham-me informado que este serviço acompanhava ex-reclusos afim de reintegrá-
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los na sociedade, o que era verdade - mas também me foi negado qualquer tipo de 

informação ou contacto com os ex-reclusos. 

Quando já estava a desanimar consegui que uma pessoa que já tinha trabalhado 

num projeto de reinserção me fornecesse o contacto de um ex-recluso. Quando estabeleci 

contacto com este, mostrou-se disponível, contudo quando mais tarde o abordei para 

finalmente iniciar o meu trabalho de investigação, negou-se a participar no mesmo. 

Porém, e após vários contactos, consegui estabelecer contacto com um outro ex-recluso 

que se prontificou de imediato a colaborar comigo. 
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Capítulo VI – Apresentação e Análise de Resultados 

Para a realização da presente investigação, o participante na mesma era um 

indivíduo do género masculino, de 34 anos de idade, residente no distrito de Vila Real, 

de nacionalidade portuguesa. 

A pena atribuída ao indivíduo foi de 9 anos e 10 meses, porém cumpriu 7 anos e 

7 meses, saindo aos 5/6 da pena. Os delitos pelos quais foi sentenciado foram crime contra 

o património designadamente, furtos qualificados e tráfico de estupefacientes. No que se 

refere às habilitações literárias o sujeito em estudo possuí o 3º ciclo.  

Importa ainda ressaltar que no CPP encontram-se enunciadas várias tipologias 

criminais, contudo, considerando o ex-recluso, uma vez que o mesmo foi condenado 

devido a furto qualificado, é de ressaltar que o furto se refere a “quem, com ilegítima 

intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair coisa móvel alheia, é punido 

com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa” (art.º. 203º, cap. II do CPP). De 

seguida, nos quadros dois e três, são apresentados dados sociodemográficos e trajeto 

prisional referentes ao entrevistado. 

Quadro 2: Dados sociodemográficos do ex-recluso entrevistado 

 Idade Género Estado 

Civil 

Profissão Habilitações 

Literárias 

Carreira 

Criminal 

Apoio 

Familiar 

Filhos 

E1 34 Solteiro Solteiro Mecânico/ 

Pintor auto 

9º ano Primário5 Sim Não 

 

Quadro 3: Caracterização do crime cometido pelo ex-recluso entrevistado, pena 

atribuída e seu termo 

 Crime Pena 

Atribuída 

Pena 

Cumprida 

Transferência de EP 

durante a reclusão 

Termo da 

Pena 

E1 Roubo 

Tráfico/Consumo 

de 

Estupefacientes 

9 anos e 10 

meses 

7 anos e 7 

meses 

Entra em 2007 no EP de 

Vila Real 

Em 2009 é transferido 

para o EP de Paços de 

Ferreira 

2016 

                                                             
5 É considerado primário uma vez que só cumpriu pena uma vez. 
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Visto que a caracterização do ex-recluso já foi realizada, achou-se pertinente tratar a 

entrevista através da análise de conteúdo, definindo para o efeito categorias de análise, 

designadamente, (I) Antes do delito; (II) Delito; (III) Experiência Prisional; (IV) 

Reinserção Social e (V) Expectativas de Futuro. Nestes parâmetros, serão investigados 

aspetos importantes da vida do indivíduo, que serão analisados através de subcategorias. 

 

I. Antes do delito 

No presente ponto, explana-se as caraterísticas pessoais do indivíduo, bem como o 

seu percurso escolar, profissional, caraterísticas familiares e aspetos que o mesmo 

considera marcantes nesta fase da sua vida e que, por algum motivo, possam ter 

influenciado a conduta que exibira posteriormente. 

Características Psicológicas  

Foi possível verificar que o indivíduo se considera uma pessoa sociável, estável e 

acessível.  

E1- “Hum (Silêncio). Acho que sou uma pessoa que me dou bem com toda a gente, 

sou como uma pessoa normal. Também não me meto com ninguém…Ando tranquilo na 

minha vida”. 

Família 

No que concerne às instâncias de socialização, nomeadamente, a família, a escola 

e o trabalho, procurou-se que o indivíduo falasse um pouco sobre estas. 

No que diz respeito à família, foi possível constatar que o indivíduo é proveniente 

de uma família numerosa, com instabilidade financeira e fracas condições habitacionais, 

e que encaram várias problemáticas, nomeadamente toxicodepêndia dos filhos, uma vez 

que o entrevistado tem um irmão que até à data sofre de dependência de estupefacientes. 

Inicialmente pôde-se verificar que o sujeito tinha fraca relação com os familiares, mas 

apesar de tudo estiveram presentes durante a sua fase de reclusão. De referir, que se 

denota a convivência do sujeito com alguns indivíduos já marcados por alguns vícios 

como a droga. 

E1- “A relação com a minha família era assim um bocadinho insólita, nem bem 

nem mal, dávamo-nos mais ou menos, também somos 8 irmãos, 5 rapazes e 3 raparigas. 

Um deles anda na droga…, os meus pais são reformados e o que ganham é para sustentar 
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os meus irmãos que ainda moram lá em casa…, mas apesar disso quando fui preso a 

minha família apoio-me, ajudaram-me e iam-me visitar…A minha infância foi muito 

bandido muito cedo…. Depois pronto, quando era mais novo, aos 13 anos comecei a 

fumar umas ganzas e a sair, andava até de manhã, nem com 20 e tal andava assim até de 

manhã (risos). Depois pelo meio do caminho perdi-me, tive nas drogas mais pesadas, aos 

17 meti-me na cocaína, e perdi-me, não é? andei a roubar…(Silêncio)”.  

É de conhecimento geral que a família não é um sistema fechado em si mesmo 

uma vez que interage continuamente com a sociedade, todavia, esta é vista como sendo o 

agente principal de “transmissão de competências e de apoio ao desenvolvimento 

humano, porém é influenciada por fatores externos que, por sua vez, se repercutem nos 

seus elementos, afetando internamente a interação familiar” (Santos, 2004: 475).  

Escola  

No que à instituição escolar diz respeito foi possível verificar que o percurso 

escolar do indivíduo foi marcado pelo insucesso e abandono precoce, nomeadamente 

devido à falta de interesse pela escola e às dificuldades económicas.  

E1- “Eu deixei de estudar com 14/15 anos, salvo erro, eu não queria estudar. 

Aquilo não me dizia nada”. 

 “Quando ainda estava no 5º ano já andava a trabalhar na profissão que tenho 

(mecânico/pintor auto). Pronto, na altura a minha mãe obrigou-me a tirar o 6º ano, mas 

andei lá quatro anos para o fazer e não consegui. Mas antes, no 5º e o 6º ano, chumbei 

um ano em cada, e fui trabalhar, não quis nada com a escola. E pronto, depois aos 15/16 

anos deixei definitivamente de estudar e fui só trabalhar”. 

Considerando Silva (2012), a escola permite aos indivíduos a aquisição de 

conhecimentos e competências necessárias que lhes permite ingressar no mercado de 

trabalho em posições numerárias favoráveis. Indo ao encontro deste pensamento, e como 

refere Dubet (1996, apud Alves e Canário, 2004), a realidade social é confrontada com o 

decréscimo do emprego tornando os diplomas escolares menos rentáveis, mas, mais 

necessários, levando à necessidade de aumentar o número de anos de escolaridade, 

aumentando consequentemente o percurso escolar dos sujeitos. Todavia, e tendo em 

consideração Mantoan (2006), as desigualdades sociais dos sujeitos e das próprias 

famílias pode levar, entre outras coisas, ao insucesso escolar e abandono precoce. Assim, 

estas dificuldades podem contribuir para a marginalização e para a entrada dos sujeitos 

em «maus caminhos».  
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Trabalho  

O trabalho assume-se, tal como a interação entre pares, como uma fonte de 

socialização entre as pessoas, porém, este geralmente surge, na maioria dos casos, já na 

idade adulta e representa na vida dos indivíduos uma estabilização quer económica quer 

social. Desta forma, o trabalho assume uma certa relevância na vida de cada um de nós. 

Assim sendo, pôde verificar-se que a entrada do indivíduo em estudo no mundo do 

trabalho se deu precocemente, resultante do abandono escolar e dificuldades económicas, 

como verificado anteriormente.  

E1- “sempre trabalhei na área automóvel, como mecânico ou como pintor de 

carros…sempre tive jeito para a coisa. O meu irmão mais velho sempre trabalhou numa 

oficina e foi-me ensinando”. 

 

II. Delito  

Este parâmetro em análise revela-se pertinente uma vez que é a causa central da 

situação atual do indivíduo. Apesar de a tipologia do crime já ter sido descrita no quadro 

três, anteriormente apresentado, neste ponto procura-se observar como o próprio 

indivíduo descreve o crime pelo qual foi condenado. 

Subscrevendo Cunha (2015), o consumo de estupefacientes leva a comportamentos 

delinquentes com o objetivo de financiar a dependência. Nesta linha de pensamento, 

perante o tipo de crime explanado, pode associar-se que alguns dos crimes como o roubo 

se encontram interligados ao tráfico, ou seja, o indivíduo recorre ao furto com o fim de 

angariar meios financeiros que possam suportar as suas dependências psicotrópicas.   

Tipo de Crime 

E1- “Sabe como é, eu precisava de dinheiro para a droga (Silêncio). Fui 

condenado por furtos qualificados e tráfico de menor qualidade, coisas pequeninitas e 

tive também condução sem carta. Era mais furto qualificado… houve um processo que 

me arrastou para a cadeia, o primeiro mandato era só de captura, eu e o outro, e na 

primeira audiência do processo a juíza avisou-nos que se não aparecêssemos na segunda 

audiência íamos logo presos. Estávamos acusados de assaltar uma ourivesaria, nem 

entramos dentro da loja nem nada, mas andávamos lá, éramos estranhos, tínhamos mau 

aspeto, éramos consumidores a ressacar e as pessoas lá naquela zona suspeitaram de 
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nós e denunciaram à GNR, e fomos caços. Depois como não aparecemos a juíza mandou 

logo mandato de detenção”.  

Pena Aplicada 

E1- “A minha pena estava em 9 anos e 10 meses, e cumpri 7 anos, 7 meses e uns 

dias. Saí aos cinco sextos da minha pena”.  

III. Experiência Prisional 

Neste ponto de análise, procurou-se entender o sentimento vivenciado pelo indivíduo 

relativamente à reclusão, o dia-a-dia no EP, os ensinamentos retirados desta fase da sua 

vida, quais para si os aspetos positivos e negativos dos EP. Procurou-se também obter 

informações relativamente ao que é realizado dentro dos EP no que respeita à reinserção 

social, trabalho dos próprios técnicos, escolaridade e trabalho a que são propostos os 

reclusos. 

Como se sentiu quando foi preso? 

Neste momento da sua vida o sujeito vivência uma multiplicidade de sentimentos, 

na medida em que o indivíduo nem quer acreditar no que lhe está a acontecer, despertando 

um certo receio e incerteza enquanto ao futuro. 

E1- “Oh… só chorava, só chorava. Nem queria acreditar no que estava a 

acontecer. Só pensava que tinha perdido a liberdade. Quando fui preso tinha acabado 

de fazer 26 anos, ainda era novo…estraguei a minha vida”. 

Como foi a adaptação ao meio prisional? 

Os EP são instituições totalitárias com regras e vivências singulares capazes de 

moldar os pensamentos das pessoas que passam a adotar a sua rotina (Coelho, 2014). 

O ex-recluso entrevistado mencionou que a adaptação à prisão não foi fácil devido 

à implementação da rotina e seguimento de regras. 

E1- “Ui…custou. Custou bastante. Havia regras, ter de cumprir aquilo tudo 

custou. Principalmente aqui. Estive aqui neste EP de Vila Real 1 ano e meio, e custou um 

bocadinho porque depois também me meti lá numas maranhoscas com ganzas e o caralho 

sabe, aqueles filmes sabe…fumava lá umas ganzas e ainda pedia a um irmão meu para 

me levar, e depois estava à beira de um rapazito que era meu parceiro de cela, abri o 

jogo com ele e houve um dia que ele me chibou, é o calão que usam lá na cadeia, o chibar, 
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aqui também vá. E tive lá uma bronca e depois, consegui descartar-me da ganza, mas 

depois o chefe também não ia muito comigo porque eu era um bocado bardino, tentava 

enganar os guardas. E depois pedi transferência. Tive aqui desde 23/12/2008. Fui 

transferido para Paços de Ferreira, na cadeia central do Norte. Lá foi diferente, a 

adaptação custou também um bocado, depois já estava habituado a este no EP de Vila 

Real e os guardas já me conheciam e essas coisas todas. Foi uma mudança outra vez e 

para me adaptar custou e era uma cadeia muito grande, na altura ainda não estava 

dividida, as duas alas estavam ainda abertas, cheguei lá, levei assim com aquele impacto 

todo, eram quase 1000 reclusos, e eu fiquei do tipo para onde é que eu vim. Eram pretos, 

eram ciganos, eram romenos, é tudo ali, ali há de tudo. Mas depois lá me encaminhei. 

Inscrevi-me la na escola, e, entretanto, como tinha iniciado o tratamento da hepatite C 

no EP de Vila Real, quando fui para Pacos de Ferreira retomei o tratamento, é que eu 

apanhei Hepatite C. Lá tinha enfermaria. Aqui quando comecei o tratamento ia ao 

hospital e essas coisas, era melhor não é, mas quando fui transferido continuei o 

tratamento na cadeia porque eles tinham lá enfermaria”.  

Dia-a-dia no EP 

Este foi um parâmetro de análise importante na medida em que se pretendia 

compreender a dinâmica e atividades realizadas pelos reclusos dentro do EP. 

Tendo por base Silva (2012), pode dizer-se que um dos aspetos facilitadores de 

uma reinserção social bem-sucedida se deve ao facto das ocupações dentro da prisão pois 

possibilitam a aquisição de novas competências e podem igualmente aumentar as 

habilitações literárias. 

E1- “Em Paços de Ferreira, de manhã abriam a porta às 8h e íamos tomar o 

pequeno almoço até as 8:20, aquilo passava do tempo já não se comia. E ficávamos 

abertos, quem quisesse ficava na sela até às 11:30 que eram quando abriam outra vez. A 

hora de almoço era das 11:45 até ao 12:20. Fechavam as portas ao 12:30 e abriam às 

14h davam a volta e fechavam outra vez. E depois abriam as 17h para quem quisesse ir 

tomar banho. Depois as 17:45 fechavam outra vez as portas e abriam às 18:45 para o 

pessoal ir jantar e deixavam estar 15minutos abertas depois do jantar para o pessoal se 

fazer à vida. Uns iam fumar, outros iam procurar droga, andavam assim, pareciam 

formigas de um lado para o outro. Às 19h era o encerramento final…aqui na cadeia de 

Vila Real era igual”. 
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Trabalho no EP 

O trabalho dentro do EP apresenta-se como uma dinâmica importante na vida do 

indivíduo e revela-se facilitador da sua integração. Coelho (2014) expõe que o trabalho 

dentro do meio prisional é de grande importância para a recuperação do delinquente, uma 

vez que o prepara para uma atividade laboral fora da prisão, munindo-o de competências 

para que, uma vez no exterior, a procura de emprego seja facilitada, bem como a sua RS. 

De acordo com o entrevistado, o trabalho desenvolvido é maioritariamente de 

higienização e manutenção das instalações. 

E1- “Falei com o guarda da escola onde andava e perguntei-lhe se ele não 

precisava lá de nenhum faxina para limpar as salas e o bar, e acabei por ficar lá a 

trabalhar 2 anos e tal, ganhava 62€. Entretanto surgiu lá uma vaga na portaria porque 

o recluso que lá trabalhava ia sair em liberdade e eu queria ir para o lugar dele porque 

o ordenado já era outro, é que 10 ou 20€ a mais dentro da prisão já faz diferença. Quando 

ele foi embora falei com o chefe a ver se podia ocupar a vaga, até lhe disse que na escola 

ganhava pouco e disse-lhe que quando ia de precária nunca levava dinheiro nenhum 

porque de 60€ vai 30€ para o disponível e 20€ para a reserva, não ficava com quase 

nada. Sabe, é que de 3 em 3 meses vou de precária com 20€ chego ali fora compro um 

maço de tabaco e bebo qualquer coisa e já foi o dinheiro. E então mal falei com ele, ao 

outro dia fui logo para a portaria, andei lá para ai 6 ou 7 meses, sozinho, aquilo até é 

trabalho para dois, e eu fazia as duas portarias, porque tem a portaria nova e a portaria 

velha onde passava tudo, desde diretores a subdiretores…Mas depois andei lá a chatear 

a subdiretora porque queria ir para outro trabalho, queria ir lá para fora, porque a 

cadeia de Paços de Ferreira tem lá um negócio com a empresa Delta Cafés e há uma 

equipa de 15 reclusos que trabalha lá, sai às 8h da manhã e trabalha-se lá 6h por dia a 

desmontar as máquinas todas e a limpar tudo, e eu pedi, pedi muito para ir para lá, 

porque lá ganhava-se mais. Havia meses a ganharem 400/500€. E eu tanto andei, que 

houve um dia que cheguei de precária e quando cheguei à portaria diz o guarda para 

mim, «olha amanhã prepara-te que vais para Delta». E eu fiquei todo contente. Andei 

para aí 4/5 meses na Delta. Entretanto o meu educador chamou-me ao gabinete a dizer 

que a Direção Geral estava a dar aquelas oportunidades de ir trabalhar para um patrão, 

se arranjasse um. E eu meti os papéis. Mas isso é uma tanga do caralho, isso não 

funciona nada, eles fazem as coisas ao vota para lá, querem é despachar. Já tinha 

passado os 2 terços e eu burro na minha inocência meti os papéis com o meu educador 
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e quando faltava 1 mês e meio/ 2 meses para os 5 sextos transferiram-me para VR, vim 

trabalhar para um ex-patrão que eu tinha em Vila Pouca. De manhã saia às 7:30 do EP 

e tinha de me apresentar as 20:00h. Andei assim quase 8 meses, mas eu a pensar que 

tinha contrato porque tinha sido tudo através da Direção Geral, e eu na minha boa fé 

pensava que estava tudo direitinho. Depois por causa de uma zanga porque havia dias 

em que tinha que me apresentar na Direção Geral e tinha consultas, e como faltei 2 dias 

e fui trabalhar 2 sábados para compensar e ele não me pagou esses dois dias. Ele dava-

me 500€, subsídio de alimentação e o passe para ir e vir, dava à volta de 750€ por mês. 

Mas quando chegou ao fim do mês só me pagou 450€ e eu disse que estava mal e então 

fui tirar satisfações porque pensei que tinha direitos e ele disse-me que no fim do mês 

podia ir embora, e eu disse, pronto faça as minhas contas que eu vou já. Depois andei a 

fazer uns biscates, a pintar umas coisas”. 

Formação/Escola 

No que diz respeito à formação/escola, o indivíduo considera que estas ações eram 

um meio para sair um pouco do meio prisional e para conseguir ganhar algum dinheiro, 

sendo que o mesmo se verifica com o trabalho. 

E1- “Quando fui para Paços de Ferreira em 2009 inscrevi-me la escola. Já tinha 

tirado o 9º ano na cadeia de VR no curso de construção civil, que deu equivalência ao 9º 

ano. Tinha o 6º, tirei o 7º,8º e 9º, durante 1 ano e meio. Depois quando fui para baixo 

voltei a inscrever-me na escola, fui para a ala B, era regime fechado, estava sempre 

praticamente fechado e depois disseram-me lá os outros presos, inscreve-te na escola 

que assim ficas sempre aberto e eu lá me inscrevi na escola, e ia para lá passar o tempo, 

eu queria era estar aberto, para sair um bocado daquele ambiente. Mas como o 

tratamento da Hepatite C me deitou abaixo, era doloroso o tratamento, houve muitos 

dias em que não fui à escola e perdi a bolsa. Na altura pagavam 120€ de bolsa todos os 

meses, o que era bem bom porque só tinha de ir lá assinar umas folhas e estar lá um 

tempo e depois no fim do mês lá vinha o dinheiro. Era bom, para quem está preso é uma 

maravilha, era uma benesse que vinha. E pronto estive no EP de Paços até 2016. Lá na 

escola não consegui fazer nada, aquilo era muita ficha e eu não tinha paciência para 

aquilo, às vezes lá copiava pelos outros e lá ia fazendo, mas aquilo não era vida para 

mim”. 
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Como podemos verificar através deste discurso, a formação/escola não parece ser 

muito levada a sério pelos reclusos pois é vista como uma ocupação com o intuito de 

permanecer em regime aberto. 

Família (após reclusão) 

Ainda no que à família diz respeito, foi importante perceber se durante a reclusão 

e após o indivíduo ter saído da prisão, se esta o apoiava e se o recebeu novamente. Foi 

passível verificar no discurso do indivíduo que apesar de a família não aprovar a sua 

conduta criminal que o apoia incondicionalmente. Portanto, parece existir, um suporte 

familiar durante a reclusão. 

E1- “Sabe, apesar de ter sido preso depois quando sai consegui inserir-me bem 

na família, até porque nunca me viraram as costas. Mas quando fui preso, ui…os meus 

pais ficaram tristes… eles sabiam que eu andava no mau caminho porque a polícia ia 

muitas vezes a minha casa perguntar por mim…roubavam qualquer coisa aí e mesmo 

que não fosse eu iam sempre a minha casa. Viam cartas dos processos sempre a 

aparecerem em casa, eu tinha uma gaveta cheia deles, e eu era daquele tipo que dizia 

deixe estar para aí, deixe lá isso mãe é mais uma carta…Às vezes pegava num molho 

delas e deitava-as à lareira…tinha esse tipo de atitudes e depois correu mal”. 

Trabalho dos técnicos de reinserção social 

Os TRS ocupam, nesta fase, um papel central na vida do indivíduo que, privado 

do convívio diário com a sua rede social de contatos familiares e pares, se vê isolado e 

confrontado com uma realidade que põe em causa a sua personalidade e, em muitos dos 

casos, as expetativas futuras. Desta forma, pretendeu-se que o ex-recluso refletisse sobre 

o trabalho dos técnicos como forma de permitir verificar se o trabalho desenvolvido se 

encontra em conformidade com a teoria. Todavia, o indivíduo considera que trabalho 

desenvolvido pelos TRS é importante, no entanto, nem sempre é bem conduzido e 

centrado na individualidade de cada recluso. 

E1- “Não é nada feito. Não funciona nada. Não viu aquela situação que lhe falei 

à pouco, que fui trabalhar e eles nem se deram ao trabalho de confirmar se estava tudo 

direitinho e se de facto tinha contrato de trabalho. Não há reinserção social, não fui 

seguido nem nada quando sai. Nem tive direito a rendimento mínimo nem nada. Quando 

fiquei sem trabalho ainda fui lá à técnica de reinserção social na cadeia a ver se tinha 

direito a algum rendimento, e eu disse-lhe «está a ver o que a reinserção social funciona, 



  

68 
 

puseram-me fora da prisão aos 5/6, nem verificaram se tinha contrato de trabalho e 

agora mandou-me embora, vou viver de quê» e ela disse que tinha de procurar. É como 

lhe digo o trabalho dos técnicos não é feito. Não fazem nada, eles estão lá é para irem 

ao bar tomar café e conversar. Eles fazem alguma coisa mas é se calhar àqueles que têm 

mais graveto agora quem é pobre a partir do momento que entra lá é tratado pelo número 

até ao fim da pena e pronto”. 

Perante este discurso, pode-se presumir que estamos perante uma “centralização 

das tarefas do técnico na gestão do quotidiano da vida do recluso e na concessão das 

medidas de flexibilização de pena, provocando uma sobrecarga de trabalho de cariz 

administrativo, deixando pouco espaço para a reflexão e análise das situações a 

acompanhar” (Vilas- Boas; Cotrim e Ramos, s/d:8). 

Ensinamentos que retirou desse tempo? 

Dos ensinamentos retirados do tempo de reclusão, creio que o indivíduo acredita 

que mudou para melhor, não querendo cometer os mesmos erros. 

E1- “Na prisão não se tira grande coisa de bom. Mas aprendi a não cometer os 

mesmos erros do passado porque aquilo não é bom. Estar lá fechado não dá com nada. 

Dentro da cadeia não se aprende nada, lá é a escola dos bandidos. Em Paços de Ferreira 

é pior, aquilo há contrabando de tudo, é telemóveis, é droga. Há mais droga no EP da 

Paços de Ferreira do que ali no Pioledo. É verdade, palavra de honra. Há muita 

corrupção, em Paços não é bem Brasil, mas está-se a pôr para lá. Eu não me metia nesses 

filmes de telemóveis nem nada, até porque um gajo está dentro da cela e está sempre com 

o coração nas mãos a ver se vem o guarda. E para além disso, para se ter um telemóvel 

dentro da cadeia é preciso pagar e sai caro. Para ter ideia, um telemóvel que vale 60€ 

eles vendem lá dentro por 300€. Quem vende são os guardas prisionais e havia lá uns 

filmes com os reclusos que trabalhavam na lavoura cá fora, que escondiam dentro do 

trator telemóveis e droga e depois lá os passavam. Portanto como vê a cadeia não ensina 

nada de bom, muito pelo contrário. Mas aprendi com os meus erros”. 

Aspetos negativos e positivos 

Na sequência dos ensinamentos retirados do tempo de reclusão mostrou-se 

pertinente solicitar ao indivíduo que refletisse sobre o positivo e o negativo da vivência 

da reclusão na sua vida. No decorrer do seu discurso foi percetível que um dos aspetos 

positivos do EP foi o facto de ter conseguido deixar a droga, porém, um dos aspetos 
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negativos referidos foi exatamente o facto de existir ilegalidades no que respeita ao tráfico 

e consumo da mesma dentro da prisão. 

E1- “Para mim o EP teve aspetos positivos porque para mim até foi bom ter ido 

preso porque sei lá se um dia se continuasse nos roubos me matassem. E foi bom porque 

fiz o tratamento da Hepatite C, deixei a metadona, deixei essas coisas todas, deixei as 

drogas pesadas, deixei tudo. Já estou limpo fez 9 anos. E consegui tirar o 9º ano, foi à 

martelada, mas tirei e tenho lá o diploma. Os aspetos negativos é a mistura que há dentro 

da cadeia…é muita mistura, o que está mal, porque estão traficantes com consumidores, 

e só nesse ponto está mal porque os traficantes não deviam estar com 

consumidores…porque o desgraçadinho do consumidor vê lá o traficante e vai outra vez 

para a mesma desgraça, só se tiver mesmo força de vontade. Eu por acaso tive muita 

força de vontade e quero continuar assim porque me sinto bem, ando mesmo bem e estou 

feliz. Não me faz falta nada disso…isso eram maluqueiras, uma pessoa experimenta com 

um, experimenta com outro e depois quando vai a ver está nas mais pesadas, e eu foi 

assim, perdi-me assim…eu perdi-me muito cedo”. 

IV. Reinserção social 

Neste ponto de análise tentou-se perceber quais as motivações do indivíduo nesta 

fase tão complicada no que respeita à reinserção tanto na sociedade em geral, como no 

meio laboral e ainda a discriminação a que estes indivíduos são sujeitos. 

Motivações 

Em concordância com o referido e das dificuldades a enfrentar, é pertinente 

compreender quais as motivações que levam o indivíduo a ter coragem para se reintegrar 

nos círculos familiares, sociais e profissionais. É de salientar que nos momentos inicias 

aquando da saída do EP a família se constituí como o elo principal de ligação com a 

sociedade. O mesmo se verifica nas palavras de Vilas-Boas; Cotrim e Ramos (s/d: 25) “O 

apoio da família revela-se crítico durante os primeiros tempos após a libertação, ao nível 

do suporte emocional, mas também ao nível habitacional. Não existindo outras respostas 

de apoio ao ex-recluso, a família constitui-se como a fonte primordial de suporte”. 

E1- “Sinto força para continuar no bom caminho, para mal já bastou... A minha 

família apoio-me quando fui preso e ajudaram-me. Iam-me visitar. Quando estava cá 

tinha mais visitas, era à quarta e ao domingo, ia a minha mãe e as minhas irmãs. Lá em 
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Paços de Ferreira tinha menos porque era mais longe e havia mais gastos com as 

portagens e assim, mas nunca me viraram as costas e continuam a ajudar-me”.  

Trabalho  

Quando estamos a trabalhar a reinserção social destes indivíduos, o trabalho surge 

como sendo uma das principais dimensões. Tal acontece porque o trabalho segundo 

Vilas-Boas; Cotrim e Ramos (s/d:29): 

“tem impactos a diversos níveis da vida do indivíduo, a um nível mais pessoal, 

familiar e/comunitário. Ao nível mais pessoal, o trabalho dá a oportunidade ao ex-

recluso de desenvolver novos papéis como membro produtivo da sociedade. Manter 

um trabalho dá uma indicação clara de que aquela pessoa deseja manter-se longe de 

um percurso criminal. Para além disso, o emprego pode aumentar as competências e 

o rendimento disponível aos ex-reclusos. Ao nível familiar, o trabalho possibilita o 

acesso a um rendimento, o que permite que o ex-recluso possa apoiar a sua família 

e a sua rede social financeiramente. Constitui, igualmente, um elemento estruturador 

do quotidiano dos indivíduos e promove a criação de relações sociais essenciais para 

além dos familiares. Em suma, através do trabalho desenvolvem-se elementos 

constituintes de uma transição positiva para a liberdade”. 

Considerando o entrevistado, este encontra-se a trabalhar e é de referir que 

apesar de não ter sido solicitado por parte do empregador o registo criminal, este tem 

conhecimento da sua condição. 

E1- “Atualmente trabalho numa oficina como pintor-auto e faço também 

alguma coisa de mecânica. Tive sorte, o meu irmão trabalha lá, falou com o patrão e 

ele aceitou-me”. 

Discriminação  

No que à discriminação diz respeito, mostrou-se relevante questionar o indivíduo 

relativamente à mesma, para se perceber se após a sua libertação este foi alvo de algum 

tipo de discriminação. De uma forma direta o indivíduo diz não ser alvo de discriminação, 

sobretudo quando falamos na sociedade, círculo de amigos e familiares. No entanto, 

demonstra sentir algum desconforto perante olhares alheios. 

Gomes (2008) faz referência ao facto de que quando uma pessoa permanece em 

reclusão num determinado período da sua vida isso leva à rotulagem, tal facto traz 
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consequências negativas ao ex-recluso, fazendo com que este seja olhado com certa 

desconfiança e dificulta a sua inserção no meio laboral. 

E1- “Sim, muitas pessoas…aquelas que me apanharam ódio olhavam para mim 

de lado. Mas os outros tratavam-me normalmente. E por um lado até tive sorte porque 

consegui logo trabalho”. 

Mudanças  

Revelou-se pertinente tentar perceber quais as mudanças que o indivíduo 

considera que aconteceram na sua vida após o processo de reclusão. Foi então possível 

denotar que o entrevistado amadureceu com a experiência e tem força de vontade para 

continuar a levar a sua vida no bom caminho e refletir sobre as consequências dos seus 

atos bem como as amizades que possuí. 

E1- “mudei o meu pensamento em relação às amizades porque os amigos que 

tinha não eram amigos, nem eu quero dar-me com essas pessoas. Amizades falsas essas 

não acompanho, foi com os ditos amigos que me meti naquela vida. Agora quando saiu 

vou sozinho ou com o meu irmão aqui até ao café. Durante a semana nem saio, fico em 

casa, tomo um banhinho e vou para a cama, ao outro dia é dia de trabalho”. 

V. Expectativas de futuro 

Por último, na presente análise, pretendeu-se conhecer as expectativas que o 

indivíduo tem relativamente ao seu futuro, e perceber igualmente como é que o tempo de 

reclusão influencia as suas expectativas futuras. 

E1- “Estar com juízo, não meter a pata na poça e não voltar a cometer os mesmos 

erros do passado. É o que me interessa. Tenho um trabalhinho, ganho o meu dinheiro, 

agora só falta arranjar uma namorada (Silêncio). Sabe, eu gostava de ter uma namorada 

(risos)”. 

Perante o discurso do entrevistado é possível verificar a importância do campo 

profissional e a vontade de não pretender voltar a cometer crimes. Denota-se ainda a 

vontade de estabelecer relações amorosas. 

Face ao exposto pode-se observar perante o discurso do entrevistado as dificuldades, 

motivações e desafios que incorporam a sua vida, realçando os aspetos positivos e 

negativos da sua vivência, que prontamente nos relatou.  
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Considerações Finais 

A investigação desenvolvida teve como objetivo principal acompanhar a vivência 

pessoal e transformações de um indivíduo em particular, ex-recluso, existindo para o 

efeito uma focalização nas fases da reclusão e reinserção social. Procurou-se assim, 

através de um estudo de cariz qualitativo, aceder à perceção do ex-recluso sobre a sua 

vida, dando-lhe voz para descrever e analisar a sua reclusão, a reinserção, as dificuldades 

sentidas e as expetativas para o seu futuro. Uma vez que esta população alvo é de difícil 

acesso e nem todos os ex-reclusos se disponibilizam para abordar a sua situação de 

reclusão e pós-reclusão, para a realização deste estudo pude contar com a colaboração 

deste ex-recluso que se prontificou a participar no mesmo. 

Na sociedade atual observa-se um agravamento das desigualdades sociais e por 

consequência a exclusão social. Como referido no enquadramento teórico, a vida em 

sociedade é regida por regras e normas pré-estabelecidas, e quando não se verifica o 

cumprimento dessas mesmas normas e/ou regras, é geralmente considerado um desvio. 

Ocorre assim uma marginalização do indivíduo infrator que se vê estigmatizado. Tal 

acontecimento leva na maioria dos casos à criminalidade que por consequência origina a 

condenação e pena de prisão, onde acumulam outro tipo de rotulagem. Todos estes 

aspetos interligados entre si interferem de forma negativa na vida do sujeito tanto ao nível 

pessoal e social, como ao nível profissional. 

É então, no interior dos EP que os reclusos têm a possibilidade de se reabilitar, 

pelo menos na teoria. Sendo assim, e considerando o artigo 54º do Código Penal, os 

técnicos deveriam delinear um Plano Individual de Readaptação para cada recluso. 

Apesar de estar previsto legalmente, este antigo recluso nunca beneficiou da sua integral 

implementação. De acordo com o testemunho recolhido do ex-recluso entrevistado, pode-

se concluir que a intervenção realizada pelos técnicos dá mais importância ao controlo, 

cumprimento de penalizações e supervisão, não dando a importância devida ao suporte e 

reabilitação dos indivíduos. 

A vivência dentro do EP pode conter simultaneamente aspetos positivos e 

negativos. Se por um lado os reclusos têm a oportunidade de trabalhar ocupando assim o 

seu tempo, por outro lado considera-se que o trabalho dentro do EP deveria ser regulado 

para a formação, para a produtividade, para a implementação da disciplina e da 

obediência, para a consciencialização de hábitos e comportamentos por forma a reforçar 

a consciência dos valores morais, sociais e familiares, de forma a responsabilizar o 
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recluso. Porém as atividades disponíveis dentro dos EP não são as mais adequadas para 

preparar o recluso para o mundo laboral, o que representa um obstáculo aos objetivos 

referidos. Por outro lado, as formações realizadas nos EP permitiram ao recluso obter 

habilitações e competências através dos cursos, de modo a munir o mesmo de capacidades 

para o mercado de trabalho. 

Uma das conclusões a que a presente investigação chegou, através do discurso do 

entrevistado, é que a prisão não é vista como um lugar de regeneração, muito pelo 

contrário, pois é descrita como sendo um local de violência e revolta onde existe um 

inevitável contacto com as mais diversas categorias de reclusos. Foi possível verificar que 

após a saída da prisão, o recluso não tem um plano de vida delineado ficando à sua mercê, 

sendo que o estigma de ex-recluso pode dificultar esse mesmo planeamento. No entanto 

existem diversas entidades cuja função passa por acompanhar e orientar estes indivíduos, 

nomeadamente os TRS da DGRS. Embora esta ajuda seja considerada indispensável, na 

prática não existe na sua plenitude.  

Ao longo da narrativa do sujeito constatou-se que o mesmo considera que os TRS 

deveriam apostar na orientação dos sujeitos ao nível da inserção no mercado de trabalho 

uma vez que se apresenta uma constituinte importante para a reintegração da pessoa na 

sociedade. No que respeita às dificuldades experimentadas pelo sujeito na fase da 

reinserção social este aponta o facto dos olhares discriminatórios assim como o rótulo de 

marginal. Todavia, apesar do seu historial criminal o sujeito evidencia que conseguiu 

inserir-se no mercado de trabalho. 

Relativamente às motivações durante o processo de reinserção social o sujeito 

referiu o apoio familiar, motivação para ser alguém melhor e ainda a vontade de uma 

segunda oportunidade. A família tem aqui um papel fundamental uma vez que os laços 

afetivos não foram quebrados devido à reclusão, o que se revela uma mais-valia nestes 

casos pois a inexistência de apoio por parte da família nesta fase da vida pode levar à 

reincidência criminal.  

Conclui-se ainda que como expectativas de futuro o sujeito ambiciona estabilizar-

se profissionalmente, estabelecer relações amorosas e fortalecer as relações familiares. O 

indivíduo mostra vontade de lutar pelos seus objetivos de vida e de se manter longe da 

vida criminal. 

No decorrer do trabalho de investigação as justificações encontradas pelo sujeito 

para o seu comportamento criminal foram a influência negativa de amizades, o consumo 

de estupefacientes e os baixos recursos económicos. Como já mencionado, o surgimento 
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de dependências pode originar atividades criminosas com o fim de satisfazer essas 

mesmas necessidades. Após a convivência com as mais variadas realidades dentro dos 

EP o sujeito adquire conhecimentos que até outrora não possuía, designadamente 

habilidades criminais. Posto isto, a reinserção social que visa promover princípios e 

valores deverá ter como principal interesse a reeducação dos sujeitos para a plena 

reinserção e definição de projetos de vida dos mesmos. 

Todo o processo de investigação desenvolvido proporcionou a aquisição de 

conhecimentos apesar da existência de dificuldades que se revelam neste tipo de 

investigação e com esta população alvo, uma vez que o entrevistado se retraiu nas 

respostas dadas às questões por mim realizadas, o que pode levar por vezes a respostas 

socialmente desejadas e a minimizar os problemas e dificuldades vivenciadas pelo sujeito 

tanto dentro dos EP como na reinserção social. 

Em suma, este trabalho de investigação permitiu concluir que as políticas de 

reinserção social existentes ainda não se revelam eficientes e tão pouco suficientes para 

a plena reinserção social de ex-reclusos, levando assim a afirmar que deveriam ser 

desenvolvidas novas políticas. Conclui-se ainda que a nossa sociedade ainda discrimina 

estes sujeitos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Critérios para a Determinação do Abuso e Dependência 

 

DSM IV 

 

Critérios para a Dependência de Substâncias 

 

Critérios para Abuso de 

Substâncias 

 

Padrão desadaptativo de consumo da substância 

que leva à deterioração ou desconforto 

clinicamente significativo, expresso por três (ou 

mais) dos itens seguindo, ocorrendo em 

qualquer ocasião num período contínuo de 12 

meses: 

1. tolerância, definida por qualquer um dos 

seguintes itens: 

(a) necessidade de quantidades crescentes de 

substância para atingir intoxicação ou efeito 

desejado; 

(b) o efeito das mesmas quantidades de 

substância diminui claramente com consumo 

contínuo. 

2. Abstinência, definida por qualquer um dos 

seguintes itens: 

(a) síndrome de abstinência característica da 

substância (v. Critérios A e B dos critérios 

diagnósticos de abstinência de substâncias); 

(b) é tomada a mesma substância (ou muito 

similar) para aliviar ou evitar sintomas de 

abstinência. 

Padrão desajustado do uso de 

substâncias que leva a deterioração 

ou desconforto, expressado por um 

(ou mais) dos seguintes itens por um 

período de 12 meses: 

1. Uso recorrente de substâncias, 

resultando em violação de 

obrigações no trabalho, escola ou 

em casa (p. ex., ausências repetidas 

ou mau desempenho relacionado 

com o uso de 

substâncias; ausências, suspensões 

ou expulsões da escola relacionadas 

à substância; descuido das crianças 

ou das obrigações da casa). 

2. Uso recorrente da substância em 

situações em que fazê-lo é 

fisicamente perigoso (por exemplo, 

conduzir um carro ou operar uma 

máquina sob os efeitos da 

substância). 

3. Problemas legais repetidos 

relacionados à substância (p. ex., 
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3. A substância é frequentemente tomada em 

grandes quantidades ou durante um período 

mais longo do que o pretendido originalmente. 

4. Existe um desejo persistente ou esforços 

infrutíferos para controlar ou interromper o uso 

da substância. 

5. É despendida grande quantidade de tempo em 

atividades relacionadas à obtenção da substância 

(por exemplo, visitas a vários médicos ou 

deslocando-se longas distâncias), no consumo 

de substância (por exemplo, fumar um cigarro 

após o outro) ou em recuperação 

dos efeitos da substância. 

6. Redução de importantes atividades sociais, 

laborais ou recreativas devido ao consumo da 

substância. 

7. Continuidade no consumo da substância 

apesar de estar ciente dos problemas e/ou 

sintomas psicológicos ou físicos recorrentes ou 

persistentes que aumentam devido ao uso da 

substância (por exemplo, cocaína apesar de 

saber que causa depressão ou ingestão contínua 

de álcool apesar do agravamento de uma úlcera). 

 

prisões por comportamento 

desajustados devido a substância). 
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Anexo B: Categorização de Análise ao Entrevistado 

 

Quadro 4: Síntese do método de categorização de análise de dados do entrevistado 

Grupos de Análise       Categorização 

I) Antes do Delito a) Características psicológicas 

b) Família 

c) Escola 

d) Trabalho 

II) Delito a) Tipo de crime 

b) Pena Aplicada 

 

III) Experiência Prisional 

a) Como se sentiu quando foi preso? 

b) Adaptação ao meio prisional 

c) Dia-a-dia no Estabelecimento 

Prisional 

d) Trabalhos realizados 

e) Formação/Escola dentro do 

Estabelecimento Prisional 

f) Relação familiar estabelecida 

g) Trabalho dos Técnicos de 

Reinserção Social 

h) Ensinamentos retirados 

i) Aspetos negativos e positivos 

IV) Reinserção Social a) Motivações 

b) Trabalho 

c) Mudanças  

V) Expectativas de Futuro a) Dimensão profissional 

b) Dimensão relacional e familiar 

c) Reincidência/Não reincidência 
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Anexo C: Guião de Entrevista 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada – Ex-Recluso 

As questões seguidamente apresentadas enquadram-se no projeto de investigação com a 

finalidade de uma dissertação de Mestrado em Serviço Social (Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro). As seguintes questões procuram compreender as várias etapas da 

vida do sujeito (ex-recluso), procurando reviver os momentos mais marcantes da sua vida 

e a transformação do próprio, focando a fase da reclusão e reinserção social.  

Nome: 

Idade:  

Profissão: 

Habilitações Literárias: 

 

1. Caraterísticas pessoais (como considera ser) e familiares (relação), percurso 

escolar (se ia à escola e tinha aproveitamento) e profissional (quando começou a 

trabalhar). 

2. Crime pelo qual foi condenado (Tipo de Crime e Pena). 

3. Como se sentiu quando foi preso. 

4. Como foi a adaptação ao meio prisional. 

5. Dia-a-dia no Estabelecimento Prisional (EP). 

6. Ensinamentos que retirou desse tempo. 

7. Visão sobre os aspetos positivos e negativos que os EP podem ter na sua vida e 

na própria sociedade. 

8. O que é feito dentro dos EP relativamente à reinserção social. Importância do 

trabalho dos técnicos. 

9. Motivações para sentir força de se voltar a integrar nos círculos familiares, sociais 

e profissionais. 

10. Após sair da prisão foi alvo de algum tipo de discriminação.  

11. Mudanças que acha que aconteceram na sua vida após a vivência da reclusão. 

12. Perspetivas de futuro (quais os seus planos). 

 

 

 


