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O projeto DIACEN baseia-se na ideia de que o diálogo é um método poderoso para a educação de 

adultos. Assim, construir uma comunidade em torno de uma interação autêntica poderia reduzir 

massivamente as taxas de reincidência dos reclusos. Os reclusos precisam de um programa de pré-

libertação onde todos os interessados se encontrem e desenvolvam juntos uma solução sob o lema: 

“Nada é para mim se for feito sem mim”. 

Elementos do programa de pré-libertação para os reclusos: 

 

• A prisão como um ambiente de aprendizagem; 

• A educação, o serviço social, o staff segurança, o recluso e a comunidade local sentam-se à 

mesa e estabelecem um programa de aprendizagem para a reintegração de cada recluso no 

período de pré-libertação; 

• O quadro e a metodologia europeus desenvolvidos com a experiência de 5 Estados membros e 

várias redes; 

• Métodos para o desenvolvimento da comunidade e consulta das políticas públicas que captem 

os recursos de uma comunidade local, preparando-a para receber o ex-recluso e reconhecer as 

capacidades e necessidades dele. 

 

O projeto DIACEN é composto por 5 organizações de 5 países diferentes da UE - Roménia, 

Portugal, Polónia, Holanda e Itália. A parceria é uma combinação equilibrada que reflete as 

realidades mundiais da educação prisional a nível europeu e internacional. 

 
Associazione Antigone Onlus 

Associazione Antigone Onlus (ANTIGONE) – Italia 

http://www.associazioneantigone.it 

 

CPIP 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP) – Roménia 

www.cpip.ro 

 

ICPA - European Branch 

International Corrections and Prisons Association (ICPA) – European Branch - Países Baixos 

www.icpa.ca 

 

Innovative Prison Systems (IPS) 

Qualify Just- IT Solutions and Consulting LDA (IPS) – Portugal 

www.prisonsystems.eu 

 

ARID Lacjum 

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych “Lacjum (ARID Lacjum) – Polónia 

www.lacjum.org 
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PRÓLOGO:  

O que é preciso para viver na sociedade complexa de hoje? Com o crescimento da burocracia do 

governo e dos negócios, preocupações com créditos e ações judiciais, o meio ambiente, os riscos 

para a saúde, as alterações nos códigos sociais e morais e a explosão de novas tecnologias? A 

definição formal do termo “sobreviver” é “permanecer vivo ou existir depois”. Pensamos que a 

sobrevivência, após a prisão, deve ter uma certa qualidade de vida, pelo que elaboramos este 

manual especializado para deixar de lado o caos que frequentemente acompanha a vida quotidiana. 

Através do uso do diálogo entre os reclusos, o staff do estabelecimento prisional e o público 

durante a reclusão e continuamente após a libertação, muitos dos “mistérios” da vida quotidiana 

desaparecem. Se alguém esteve longe da vida “normal”, mesmo que por um curto período de 

tempo, o que muitos veem como simples, pode representar um obstáculo ou constrangimento. Por 

exemplo, se uma pessoa não utiliza transportes públicos há algum tempo, pode não saber que, em 

alguns sistemas, quando se efetua a compra do bilhete, o mesmo deve ser validado antes de entrar 

no autocarro ou metro. Se for intercetado por um revisor da empresa de transportes com um bilhete 

não validado, pode acarretar a aplicação de uma coima, mas ainda pior, para um ex-recluso, será 

o constrangimento em público. Eles podem não perceber que em algum transporte público as 

portas não abrem automaticamente – pelo contrário, devem pressionar um botão. Isto pode parecer 

um exemplo simples e até mesmo infantil para alguns. No entanto, uma pessoa recém-libertada 

pode ser sensível e sentir que todo o mundo está a assistir ao momento em que não é capaz de abrir 

a porta de uma carruagem do metro. Esperamos que quando um recluso estiver pronto para ser 

libertado, tenha participado nas sessões de diálogo e lido este manual, saiba sobreviver de forma 

mais independente do que aqueles que foram libertados há um ano. 

 

NOTA: Grande parte do conteúdo procede diretamente do material preparado pelo projeto CLAP 

(Convicts Liberty Aid Project), desenvolvido como parte do Multilateral Projects (Grundtvig), 

projeto identificado com o número e código: 517620-LLP-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG- GMP e 

o Manual de Sobrevivência desenvolvido pela Contact Center, Inc. 

 

Este manual divide-se em duas partes. A primeira secção usa material do CLAP, um projeto que 

visa estabelecer um programa de diálogo entre reclusos, staff e participantes da comunidade. A 

segunda seção provém do “Manual de Sobrevivência” desenvolvido pelo Contact Center e que 

serve como exemplo de um manual que cada recluso, com a contribuição dos parceiros de diálogo, 

pode criar para o seu uso pessoal à medida que faz a transição para a comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O que queremos fazer? 

A reintegração bem-sucedida de ex-reclusos reside num conjunto de atividades complexas, 

desde o momento da entrada no sistema prisional até muito depois do momento da libertação. 

Muitos deles estão nas mãos de alguns profissionais e voluntários dedicados, dentro e fora do 

sistema. Acima de tudo, o esforço de reintegração depende do trabalho e da participação ativa da 

população prisional. Este trabalho está dedicado a todos eles e às suas realizações. 

 

Ao desenvolver este trabalho, a equipa do Convicts Liberty Aid Project (CLAP), que 

preparou grande parte deste kit de ferramentas, descobriu que existiam muitas iniciativas 

desenvolvidas localmente ou a nível nacional, com resultados semelhantes, sendo depois, 

logicamente, objeto de uma abordagem comum europeia. Como é que eles desenvolveram esta 

abordagem? Ao descobrir que o que é comum a todos nós, o que é o diálogo e aceitar o desafio de 

transformá-lo numa poderosa ferramenta para a reintegração, uma ferramenta que se adapta além 

das prioridades nacionais e atende às necessidades específicas dos profissionais, voluntários e 

reclusos. 

 

Quais são os passos que propomos no desenvolvimento do diálogo como ferramenta de 

reintegração? 

 Descobrir a realidade nas nossas prisões. Iniciar um diálogo com os funcionários da 

prisão de todos os tipos e a todos os níveis, a fim de extrair as suas necessidades e 

desejos. Incorporar a participação de legisladores, organizações externas e ex-reclusos 

para conseguir alcançar uma visão mais clara do momento da pré-libertação. Embora 

este seja um processo contínuo, a equipa da DIACEN iniciou um processo de realização 

de questionários, com o staff prisional e os reclusos, e compilou dados de programas 

de pré-libertação existentes nas organizações participantes. 

 Os materiais destinados aos funcionários prisionais foram desenvolvidos com base 

nesta investigação e com os casos de estudo de cada um dos países parceiros, assim 

como nos materiais desenvolvidos pelo projeto de Livro de Sobrevivência do Contact 

Center. Este manual proporciona dicas práticas e procura estimular o diálogo para 

ajudar a preparar os reclusos para a libertação. A longo prazo, esperamos que este 

manual seja utilizado como um kit de ferramentas que estimule o staff prisional e os 

reclusos a desenvolverem os seus próprios materiais e atividades de pré-libertação 

baseados no diálogo. 

 Com o envolvimento de algum staff prisional e legisladores comprometidos, ao longo 

da parceria, teremos um teste deste Kit de Ferramentas numa sessão de capacitação 

especialmente destinada, que compreende uma sessão de trabalho experimental e um 

período piloto. 

 Uma vez que estabelecida a comunidade de práticas (COP) e uma versão final do kit 

de ferramentas, vamos implementá-lo nas prisões que se juntaram ao nosso programa. 



Página 5 – Kit de ferramentas de diálogo e manual de sobrevivência DIACEN – Projeto do 11 de fevereiro de 2018 

Como resultado desta implementação, os funcionários da prisão, juntamente com os 

reclusos, desenvolverão um manual de reintegração. Este será o nosso objetivo final, 

conseguir que todos os atores relevantes numa prisão participem num processo 

dialógico1 sobre o desenvolvimento de uma ferramenta construída para as suas 

necessidades específicas. 

 

De onde viemos? 

  As conclusões do Fórum Europeu de Políticas Penitenciárias de Varsóvia, em junho de 

2007, financiado pelo programa EQUAL da Comissão Europeia, afirmam que "há uma 

necessidade urgente de promover mudanças na prisão, adotar uma cultura de inovação e apoiar a 

cooperação com agências externas que respaldam a inclusão social daqueles que são libertados da 

prisão". 

 

A reintegração bem-sucedida daqueles que estão privados de liberdade requer o 

envolvimento de todas as partes interessadas, instituições públicas, organizações não-

governamentais e privadas. Outro ponto importante é o envolvimento dos reclusos na elaboração, 

desenvolvimento e implementação desta metodologia. O pessoal que trabalha nas prisões deve 

perceber que as intervenções multidisciplinares dependem da comunicação, da partilha de 

conhecimentos e das interações entre estos e as várias partes interessadas, para proporcionar 

oportunidades de mudança para os reclusos sob custódia. 

 

Por estas razões, em 2011, um consórcio de 9 parceiros formado por 7 países Europeus 

desenvolveu um projeto para a reintegração de reclusos denominado CLAP - Convict Liberty Aid 

Project. Os líderes do consórcio, CPIP da Roménia, tiveram a ideia de trazer as ferramentas 

dialógicas ao quotidiano dos trabalhadores da prisão, quando se está a preparar aos reclusos para 

o momento da libertação. A partir desse momento, iniciou-se um complexo projeto de 2 anos. A 

investigação foi uma das primeiras e mais importantes atividades, destinando um grande esforço 

a sondar as necessidades dos profissionais dentro do sistema penitenciário. Como resultado, o 

projeto desenvolvido pelo consórcio denominado “Preparing for release – Dialogue in prison. 

Comparative report & Recommendation Paper”. Este estudo identificou as necessidades dos 

assistentes sociais e educadores que trabalham nas prisões e, por outro lado, as necessidades dos 

reclusos, a fim de facilitar uma melhor reintegração social na sociedade. Os funcionários de todos 

os tipos de prisões de 7 países da UE foram auscultados sobre as suas experiências de trabalho 

com os criminosos em todos os momentos da detenção. Deram exemplos de dificuldades para 

relacionar-se com eles ou para permitir o acesso dos reclusos aos programas sobre o 

comportamento criminoso. Os funcionários identificaram a falta de conhecimento e de experiência 

                                                           
1 A aprendizagem dialógica é a aprendizagem que ocorre através do diálogo. Constitui o resultado típico de um diálogo 

igualitário; por outras palavras, a consequência de um diálogo em que diferentes pessoas dão argumentos baseados 

em alegações de validade e não em alegações de poder. O conceito de aprendizagem dialógica não é algo de novo. 
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de trabalho como dificuldades de comunicação, mas também a inacessibilidade da informação 

apresentada a esses criminosos. 

 

Do levantamento de dados realizado pelo Projeto DIACEN entre reclusos, funcionários e 

administração das prisões resultaram estudos complementares. A equipa da DIACEN realizou 

questionários na Roménia, em Portugal, na Polónia e na Itália, com ajuda de vários 

estabelecimentos prisionais específicos e das administrações nacionais. Tratou-se de uma 

investigação qualitativa, focada na perspetiva dos profissionais e nas experiências pessoais 

daqueles que interagem com os ambientes prisionais. Estas conclusões incluíram:  

• Vários sistemas prisionais têm programas muito úteis para ajudar os reclusos a adquirir 

competências (profissionais e pessoais), a atingir objetivos educativos e a socializar 

através das atividades e do desporto - MAS, nenhum tinha programas de pré-

libertação, como os que se propõem no projeto DIACEN. 

• A maioria dos programas estavam orientados a sistemas de adaptação e de realização 

durante a reclusão, com o objetivo de inculcar competências e qualidades que os 

ajudariam após a libertação. Eles não foram coordenados nem com os programas de 

libertação nem com as necessidades identificadas pelos reclusos.  

• Não existia um envolvimento aparente, direto e organizado do staff prisional com os 

reclusos, orientado para o planeamento da libertação.  

• Todos os funcionários entrevistados sentiram que os reclusos estavam interessados em 

programas de pré-libertação, e indicaram que consideravam que a comunidade local 

também deveria estar envolvida nos programas de pré-libertação. 

• O staff prisional identificou que os cinco tópicos mais importantes num programa de 

pré-libertação são: 

o Emprego / encontrar um emprego / técnicas para as entrevistas e como fazer um 

currículo. 

o Relacionamentos familiares. 

o Manter a saúde mental e física, incluindo ajuda nas situações de 

toxicodependência (mencionado por apenas 1/3 do staff), e de controlo da raiva 

(referido 1 vez). 

o Habitação, vida independente, custo de vida - mencionado por cerca de ¼ do 

staff. 

o Serviços sociais e instituições de apoio. 

• Relativamente a como orientar, de uma melhor forma e mais eficaz, um programa de 

pré-libertação: 

o 1/3 do staff entrevistado considera que um programa de pré-libertação padrão 

seria mais eficaz; 

o 2/3 do pessoal entrevistado julga que um programa de pré-libertação 

desenvolvido em conjunto por reclusos e funcionários com base nas 
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necessidades identificadas pelos reclusos seria mais eficaz - esta é a base da 

metodologia do DIACEN. 

• Os questionários realizados aos reclusos evidenciaram que os estes gostariam de 

receber informações, nas seguintes áreas, antes de serem libertados:   

o Cuidados de saúde mental 

o Cuidados médicos 

o Medicamentos 

o Consultas  

o Habitação 

o Emprego 

o Alcoolismo / Toxicodependência 

o Cuidados de saúde / benefícios 

o Rendimentos / benefícios 

o Comida / roupa 

o Transporte 

o Identificação 

o Competências para a vida  

o Família / filhos 

o Números de assistência em caso de emergência   

o Encaminhamento para outros serviços e marcações para audiências no tribunal 

o Relatórios dos tratamentos realizados na prisão, resultados de laboratório e 

radiologia e medicação 

• Os questionários realizados pelos reclusos também indicaram que o 65% deles 

prefeririam trabalhar com o staff prisional para estabelecer o seu programa individual 

de pré-libertação. O 58% dos reclusos gostaria de ver envolvidas pessoas da 

comunidade, em conjunto com o pessoal prisional, no plano de pré-libertação.  

 

Este kit de ferramentas foi desenvolvido após discussões com o staff dos serviços prisionais 

e dos serviços externos. Os especialistas também foram consultados a fim de obter uma orientação 

especializada. Porém, as informações contidas neste kit de ferramentas não representam 

necessariamente a opinião de especialistas. Este manual identifica algumas das barreiras que 

podem dificultar a comunicação dialógica entre os funcionários e os ofensores. O kit de 

ferramentas tem como objetivo consciencializar sobre algumas das dificuldades de diálogo dos 

ofensores que entram em contacto com os órgãos de justiça criminal. Proporciona algumas 

orientações sobre como responder às necessidades de comunicação dos ofensores, assim como 

ferramentas que ajudam numa comunicação mais eficaz. 

 

O kit de ferramentas não deve ocupar o lugar de qualquer formação disponível, para 

permitir que o staff trabalhe de forma mais eficaz, com uma variedade de ofensores que têm 

diferentes necessidades, incluindo necessidades dialógicas. Este kit foi desenvolvido para fornecer 
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um acesso rápido e fácil à prática do apoio. Embora este kit de ferramentas proporcione algumas 

estratégias para trabalhar com os ofensores, este não é um instrumento de avaliação para a análise 

dos ofensores. 

 

Quem deve usar este kit de ferramentas? 

Este kit destina-se ao staff dos estabelecimentos prisionais – todo o staff que trabalha com reclusos 

e que podem ajudá-los direta ou indiretamente na preparação para a sua libertação. Este kit é um 

exercício proposto pela nossa equipa, uma ferramenta de reflexão e, ao mesmo tempo, um desafio 

para enfrentar nas atividades diárias com os reclusos na fase de pré-libertação. Esta é também útil 

para o pessoal responsável pela produção de informação e material de capacitação utilizado em 

programas de comportamento criminal. 

 

Estamos a dirigir-nos ao: 

 Staff de segurança 

 Staff docente 

 Psicólogos 

 Trabalhadores sociais  

 Mentores 

 Conselheiros 

 Diretores de programas 

 Staff de apoio   

Esta lista não está completa. Mesmo que este kit de ferramentas se destine ao staff prisional com 

o intuito de criar um diálogo na fase de pré-libertação, as ideias aqui apresentadas podem ser 

implementadas em toda a prisão e a todos os níveis. No nosso trabalho, toda a equipa da DIACEN 

apoia e promove a ideia de “equipas multidisciplinares”. O diálogo é uma ferramenta que tem 

poder e pode mudar toda a interação dentro e fora. 

 

Por que utilizar o kit de ferramentas?  

Como pode saber se os reclusos com quem está a trabalhar percebem o que tenta alcançar na fase 

de pré-libertação? E se perceber que eles não estão em sintonia consigo, o que faria para 

compreender as necessidades de ajuda? 

 

A investigação que desenvolvemos entre os funcionários da prisão revelou que a preparação para 

a libertação constitui um grande desafio e os problemas são numerosos: 

 

 Sobrelotação. 

 Burocracia excessiva. 

 Apatia no trabalho – “esgotamento”. 

 Conflitos entre o staff por causa da organização das suas tarefas. 

 A motivação – a captação dos reclusos para as escolas ou trabalhos não é muito adequada.  
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 Pessoal sobrecarregado, uma vez que os assistentes sociais não têm tempo suficiente para 

realizar a capacitação, pois têm que desempenhar muitas tarefas administrativas e 

apresentar relatórios sobre o seu objeto de estudo. 

 Falta de recursos apropriados.  

 Baixo nível de inovação. 

 Dificuldades na compreensão do leque das realidades que enfrentam os reclusos antes e 

depois do cumprimento da pena. 

 

Com este Kit de Ferramentas, propomos uma solução alternativa para resolver apenas alguns dos 

problemas acima mencionados: 

 Trazer uma ferramenta inovadora com a metodologia do diálogo, que leva a trabalhar, de 

forma conjunta, o staff prisional e os reclusos. 

 Desafiar a perceção existente sobre a preparação da pré-libertação, e fazer com que as 

partes envolvidas expressem o seu próprio entendimento e alcancem um ponto em comum. 

 Tentar aliviar a sobrecarga do staff prisional por este serem os responsáveis pela preparação 

do processo de libertação e mudar o foco para os reclusos. 

 

O objetivo final do nosso kit de ferramentas é trazer o diálogo ao processo de pré-libertação. É 

importante estar consciente de que os reclusos com quem vamos trabalhar podem ter dificuldades 

em compreendê-lo ou em expressarem-se quanto ao que eles precisam fazer na preparação para a 

libertação. 

 

Nestes casos, podem ter que se fazer ajustes na prática para poder comunicar de forma mais eficaz 

e proporcionar aos reclusos a mesma visão. Não atender a estas necessidades pode resultar no 

fracasso da preparação para as realidades externas, o que, no final, leva a resultados menos 

satisfatórios para os reclusos e a um risco maior de reincidência. A boa comunicação e o alcance 

do diálogo podem levar a uma melhor conformidade e, assim, reduzir a reincidência. 

 

A implementação de algumas das sugestões mencionadas neste kit de ferramentas não implica ter 

que disponibilizar tempo extra. No entanto, se inicialmente for necessário mais tempo para a 

implementação, é provável que no final consigamos compensar o tempo anteriormente 

despendido.  

Como usar este kit de ferramentas? 

 

Este kit de ferramentas foi concebido para ser usado pelo staff prisional e do serviço de liberdade 

condicional, no seu trabalho diário, para reforçar o que eles fazem com os reclusos. Seguindo esta 

ideia, o nosso trabalho também pode ser de apoio aos profissionais de fora da prisão, oferecendo 

serviços “através do portão”, e assim trabalhar nos aspetos imediatos da pós-libertação. 

 



Página 10 – Kit de ferramentas de diálogo e manual de sobrevivência DIACEN – Projeto do 11 de fevereiro de 2018 

As informações contidas neste kit de ferramentas não precisam ser lidas em ordem, podem ser 

lidas seletivamente. 

 

Propomos-lhe 4 principais tópicos de reflexão, pormenorizados em 4 seções separadas. Em cada 

seção encontrará: 

 “Palavras sábias” selecionadas de diferentes recursos e investigações realizadas por 

especialistas numa área em particular. Estas palavras estão ali para refletir e pensar se têm 

alguma relevância para a sua situação atual; 

 Exemplos das nossas instituições e organizações parceiras sobre como elas abordam um 

tópico em particular; 

 Propostas de jogos e atividades que podem ser implementados na sua rotina diária com os 

reclusos. 

 

As secções são:  

1. Funções e responsabilidades: Quem está envolvido na preparação para a libertação? Qual 

a sua função neste processo? Qual o equilíbrio entre as suas responsabilidades e as dos 

reclusos neste processo? 

2. Comunicação e diálogo na prisão: O que é o diálogo e como é útil? Sabemos quando não 

estamos a dialogar? O que podemos tirar disto e como podemos fazer para melhorar uma 

situação difícil, tal como nas prisões? 

3. Diálogo para preparar a libertação: O que há para falar? Como podemos partilhar 

diferentes ideias e desenvolver uma ferramenta comum? 

4. Comunicação com a família: Quão isolado está um recluso? Ele / ela pode manter um 

diálogo ao voltar para perto da sua família?   

 

Como se pode ver, temos aqui todas as perguntas. O nosso objetivo é iniciar um processo de 

reflexão entre o staff prisional e os reclusos para preparar a sua libertação. No entanto, também 

percebemos que existe uma necessidade de criar estruturas definidas em qualquer atividade que 

ocorra no ambiente prisional e, portanto, também propomos um cronograma de trabalho. Esta é 

uma sugestão de um possível caminho a escolher no trabalho com o kit de ferramentas e também 

para envolver os reclusos. A nossa proposta é programar entre de duas a quatro semanais para cada 

secção, de forma a que no total, possa fazer a leitura e aplicar os exercícios no contexto da prisão 

durante 2 ou 3 meses, dependendo de se conseguir ou não sobrepor as atividades. Como muitas 

prisões têm programas específicos de pré-libertação, o nosso kit de ferramentas pode ser 

implementado como uma preparação anterior. 
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Atividade Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

 Funções e Responsabilidades       

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

4 horas a ler e a 
fazer exercícios 
de reflexão 
 
4 horas adicionais 
a ler a literatura de 
apoio sugerida 

       

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 
de pré-
libertação  

2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos (jogo 1 e 
2) 

2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos (jogo 3 e 4) 

      

  Comunicação e diálogo na prisão    

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

 6 horas a ler e a 
fazer exercícios de 
reflexão sobre a 
comunicação, o 
processo e as suas 
barreiras 
 
4 horas adicionais a 
ler a literatura de 
apoio sugerida 

      

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 
de pré-
libertação 

  2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos (jogo 1 e 
2) 

     

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
…..  
 

  6 horas a ler e a 
fazer exercícios 
de reflexão sobre 
o diálogo  
2 horas adicionais 
a ler a literatura de 
apoio sugerida 

     

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 

   2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para 

2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para ter 
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Atividade Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

de pré-
libertação 

desenvolver e 
instalar um grupo 
de diálogo 

um grupo de 
diálogo e criar um 
local seguro para o 
debate 

     Diálogo para preparar-se para a libertação  

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

    4 horas a ler e a 
fazer exercícios de 
reflexão sobre a 
libertação  
  
4 horas adicionais a 
ler a literatura de 
apoio sugerida 

   

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

     4 horas a ler e a 
fazer os exercícios 
de reflexão 
 
4 horas adicionais 
a ler a literatura de 
apoio sugerida 

  

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 
de pré-
libertação 

     2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para ter 
um grupo de 
diálogo sobre a 
libertação 

2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para ter um 
grupo de diálogo 
sobre os desafios da 
libertação 

 

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 
de pré-
libertação 

      2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para ter um 
grupo de diálogo 
sobre a construção 
em conjunto de um 
manual de recursos 

 

       Diálogo para a família  

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

      4 horas a ler e a 
fazer exercícios de 
reflexão sobre o 
envolvimento da 
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Atividade Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

família no processo 
de libertação   
 
4 horas adicionais a 
ler a literatura de 
apoio sugerida 

Grupo de 
trabalho com 
reclusos da fase 
de pré-
libertação 

      2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos usando os 
jogos sugeridos na 
seção 

2 horas de sessão 
de trabalho com 
reclusos para 
explorar a ideia e 
preparar um grupo 
de diálogo para a 
libertação junto 
com os seus 
familiares 

Atividade de 
leitura individual 
 
Páginas…. a 
….. 

       6 horas a ler o 
Manual de 
Sobrevivência e a 
trabalhar na 
versão final do seu 
livreto de recursos 
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1. Funções e responsabilidades na preparação para a libertação   

 

Se está a ler este recurso, significa que de alguma forma se encontra envolvido no 

“negócio da prisão”. Está a criar um impacto na vida dos reclusos no máximo dos níveis 

que pode imaginar. 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Já pensou na influência que pode ter nos reclusos com quem contacta diariamente? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Consegue pensar em 3 mensagens que possa enviar aos reclusos, relativamente ao seu 

comportamento diário, atitudes e formas de comunicação? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Vamos fazer um exercício criativo. Por favor, tenha em mente duas ideias 

complementares: 

 

a) A maioria dos reclusos com quem entrou em contacto será libertado da prisão para 

viver novamente na nossa comunidade. 

b) O staff que trabalha diariamente com os reclusos (eu e os meus colegas) tem mais 

oportunidades, do que a maioria, de influenciar positivamente o sucesso do 

recluso a longo prazo. 

 

Agora tente imaginar a prisão não como uma prisão (como realmente é), mas como um 

ambiente de aprendizagem. Considera esta ideia fora do comum? 

 

Pense nisto: as pessoas aprendem observando o comportamento de outras pessoas que 

elas respeitam; portanto, num contexto prisional, os membros da equipa têm a 

responsabilidade de agir de maneira respeitosa em todos os momentos. 

 

O Oregon Department of Correction desenvolveu uma política estadual chamada Oregon 

Accountability Model para fornecer e assegurar uma base adequada para que os reclusos 

consigam alcançar uma vida bem-sucedida após a libertação. Neste modelo, 1 dos 6 

componentes é a interação Staff/Reclusos. Esta interação é vista como a criação de um 

ambiente de aprendizagem, oferecendo um comportamento pró-social como modelo, 
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reforçando o comportamento positivo e redirecionando o comportamento negativo. 

Relembramos que este modelo está dirigido a todos o staff prisional, e não só aos 

educadores, assistentes sociais ou psicólogos. 

 

E o que é que eles têm a dizer sobre este modelo: “A natureza das interações e 

comunicações com os reclusos é uma chave para o sucesso. O componente da interação 

Staff/Reclusos, aproveita o período de reclusão para explicar e moldar o comportamento 

pró-social, com o objetivo final de estabelecer comportamentos duradouros que se irão 

traduzir também na comunidade quando os reclusos saírem do estabelecimento prisional 

e voltarem para a sociedade. Os membros da equipa são incentivados a procurar 

ativamente comportamentos pró-sociais nos reclusos e a reforçá-los positivamente, 

quando ocorrerem de forma natural. Estes “momentos de aprendizagem”, provavelmente, 

ocorrem com frequência durante o dia-a-dia de um recluso, mas podem ser ignorados 

pelos funcionários que estão mais focados em observar e posteriormente responder a 

problemas de segurança. A investigação sobre a Aprendizagem Social é explícita, no 

entanto, o reforço positivo é uma tática de modelação comportamental mais poderosa do 

que o reforço negativo. Este reforço positivo não precisa de ser complexo ou demorado. 

Pode ser uma forma simples de reconhecer um recluso por fazer mais do que foi solicitado 

num trabalho em particular, e assim reconhecer a sua contribuição para uma instituição 

organizada, mantendo uma cela limpa, participando num projeto, num programa de 

tratamento ou aula.  

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Voltando ao nosso exercício criativo, pense nas suas atividades diárias e tente identificar 

quais são os “momentos de aprendizagem” que ocorreram durante a sua semana de 

trabalho? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Qual a sua função neles? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Qual o papel do recluso? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Vemos que o objetivo final do diálogo de aprendizagem Staff/Reclusos é ajudar a prover 

uma libertação sem problemas, uma reentrada mais fácil na comunidade e, por fim, uma 

reentrada bem-sucedida dos reclusos.   

 

O QUE DIZEM OS OUTROS: 

 

Por favor, leia as seguintes 2 citações que propiciam uma perspetiva sobre a preparação 

para o processo de libertação. 

 

“Definimos “reintegração” como o processo de saída da prisão e de regresso à sociedade. 

Todos os reclusos experienciam a reintegração, independentemente do seu método de 

libertação ou forma de supervisão (se existente). Assim, tanto os reclusos que são 

libertados em liberdade condicional, como aqueles que são libertados quando terminam 

a sua pena, experienciam este processo de reintegração. Se este processo for bem-

sucedido, existem benefícios em termos de segurança pública e de reintegração a longo 

prazo do ex-recluso. As conquistas em matéria de segurança pública são tipicamente 

medidas em termos de redução da reincidência. Os resultados da reintegração incluiriam 

aumento da participação em instituições sociais, como força de trabalho, famílias, 

comunidades, escolas e instituições religiosas. Existem benefícios financeiros e sociais 

associados a ambos tipos de melhorias. ”- Retirado de Prison to Home. The Dimension 

and Consequences of Prisoner Reentry, The Urban Institute. 

 

“A reintegração social pode ser entendida como o apoio dado aos ofensores durante a 

reintegração na sociedade após o período de reclusão. Uma definição mais ampla, no 

entanto, abrange o período da acusação até à libertação e apoio pós-libertação. A 

reintegração social no ambiente prisional refere-se à assistência no desenvolvimento 

moral, profissional e educativo do indivíduo, através de práticas de trabalho, atividades 

educativas, culturais e recreativas disponíveis na prisão. Inclui a assistência das 

necessidades especiais dos reclusos, com programas que abrangem uma série de 

problemas, como a toxicodependência, doenças/estado mentais/mental ou psicológicas, 

raiva e agressão, entre outros, que podem ter levado a um comportamento criminal. A 

reintegração também abrange o ambiente prisional e o grau de envolvimento da equipa, 

e procura a cooperação individual dos reclusos com as medidas tomadas para incentivar 

procurando promover o contacto com a família, amigos e comunidade, para a qual quase 

todos os reclusos voltarão um dia”. Custodian and Non-Custodial Measures. Social 

Reintegration, United Nation Office on Crime.  

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf  

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

O que é que pensa sobre estas perspetivas dos processos de reintegração? Elas adaptam-

se à sua realidade? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
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Se criasse a sua própria definição sobre o processo de preparação dos reclusos para a 

libertação, como seria? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

  

Qual é o seu papel neste processo complexo? Quais são as suas funções e 

responsabilidades? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

E relativamente aos reclusos com quem trabalha? Quais as funções e responsabilidades 

deles na preparação para a libertação? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Como profissionais nos sistemas prisionais, todos nós sabemos exatamente as nossas 

responsabilidades e o impacto das nossas ações na vida dos reclusos. Quer tenhamos, ou 

não, uma descrição das nossas funções (incluindo o envolvimento direto na preparação 

das atividades de libertação) todos nós podemos concordar que uma das nossas funções 

é ajudar os reclusos neste processo. 

 

Mas o desafio que temos para si é trabalhar com os reclusos e levá-los a perceber quais 

são as suas funções e responsabilidades na preparação para a libertação. Para fazer isto, 

tem que, simplesmente, conversar com eles ou dar-lhes alguns recursos para lerem e 

refletirem. Também pode participar com eles em jogos estruturados. Vamos dar-lhe uma 
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sequência de 4 jogos, com o objetivo de iniciar o processo de pensamento de reflexão, 

tendo em consideração as responsabilidades dos reclusos no processo de libertação. Estes 

jogos devem ser implementados em grupo com o objetivo de desencadear debates. Eles 

também funcionam quando são distribuídos aos reclusos (para preenchimento individual), 

pedindo-lhes que os tragam para debates posteriores. 

Os jogos foram desenvolvidos dentro do projeto BRIDGE. O projeto BRIDGE liga as 

atividades que acontecem durante a prisão e após a libertação dos reclusos. Veja: 

http://www.bridgeproject.eu/en. 

 

DIREITOS E RESPONSABILIDADES (1) – VERDADEIRO OU FALSO 

Para ser um bom cidadão, é necessário que esteja consciente dos seus direitos e das suas 

responsabilidades. Assinale verdadeiro ou falso. 

Um membro da sociedade… Verdadeiro Falso 

1. Pode ter um cão. 
  

2. Pode comprar um bilhete de loteria, se tiver mais de 16 anos. 
  

3. Pode viver num país estrangeiro. 
  

4. Tem direito a 4 semanas de férias pagas, uma vez por ano. 
  

5. Pode requerer o divórcio após 6 meses de casamento. 
  

6. Pode pedir o seu dinheiro de volta se o artigo que comprou tiver 

defeito. 

  

7. Pode ser remunerado com o mesmo salário que outra pessoa que 

realiza o mesmo trabalho. 

  

8. Pode estacionar o seu carro na esquina da rua. 
  

9. Pode ouvir música, com o volume alto, às 2 da tarde. 
  

10. Pode levar um cão-guia a um restaurante. 
  

11. Pode conduzir um autocarro, se tiver, pelo menos, 18 anos. 
  

12. Pode concorrer às eleições. 
  

 

  

http://www.bridgeproject.eu/en
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DIREITOS E RESPONSABILIDADES (2) – O OUTRO LADO DA 

MOEDA 

Veja os dois primeiros cenários e, seguidamente, preencha o último sobre os seus próprios direitos 

e responsabilidades. 

CENÁRIO 1 

 

Eu tenho o direito de conduzir um carro. 

Mas eu tenho a responsabilidade de: 

• Conduzir com precaução; 

• Ter a carta de condução; 

• Ter seguro; 

• Garantir que não sou um perigo para os outros. 

 

CENÁRIO 2 

Eu tenho o direito de trabalhar. 

Mas eu tenho a responsabilidade de: 

• Cooperar com a pessoa que me está a ajudar a 

encontrar trabalho; 

• Manter-me atualizado através de formações; 

• Chegar a horas ao trabalho; 

• Fazer bem o meu trabalho. 

CENÁRIO 3 

Eu tenho o direito de _____________________________________________________.  

Mas eu tenho a responsabilidade de: 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________. 
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DIREITOS E RESPONSABILIDADES (3) – RELATIVAMENTE À 

SOCIEDADE E A NÓS PRÓPIOS 

 

Na minha comunidade eu: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

 

 

 

 

 

 As minhas responsabilidades em relação à minha 

comunidade são: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

As minhas responsabilidades relativamente a minha 

família e aos meus amigos são: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

As minhas responsabilidades para comigo mesmo 

são: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

  

O que é uma 

comunidade? 

Eu mesmo 

A minha família 

Os meus vizinhos 

O meu país 
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COM RESPEITO AOS OUTROS (4): 

Quem é que você respeita? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Como é que essa pessoa o influenciou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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2. Comunicação e diálogo na prisão 

O QUE DIZEM OS OUTROS: 

Voltar ao "mundo livre" e ser bem-sucedido em não retornar à mesma antiga cela e fazer 

bem na vida requer certas mudanças. Estas, por sua vez, podem precisar de competências 

que um número de reclusos ainda não desenvolveu, e são essenciais para provocar 

mudanças na vida de alguém. 

Estas podem incluir novas formas (processos) de pensar, encontrar melhores maneiras de 

organizar a vida quotidiana, eliminar hábitos que são uma "corrente" em torno do 

tornozelo e aprender uma forma socialmente mais aceitável de reagir com as pessoas, 

palavras e ocorrências. As mudanças positivas beneficiam não apenas ao recluso, mas 

também aos outros, incluindo familiares, amigos, contribuintes e sociedade. Estas 

mudanças não podem ser impostas. Elas precisam de surgir dentro do recluso. Uma 

maneira de contribuir para tal é inclui-lo num diálogo. 

“A comunicação é o processo de partilha das nossas ideias, pensamentos e sentimentos, 

com outras pessoas, e deixá-las esclarecidas sobre o que estamos a dizer. Quando 

comunicamos, falamos, ouvimos e observamos. 

 

A maneira como comunicamos é um estilo adquirido. Como quando as crianças aprendem 

observando aos pais e outros adultos a comunicar. 

 

Como adulto, podemos aprender a melhorar a maneira como comunicamos, a observar 

outras pessoas a comunicar de forma eficaz, a aprender novas competências e a pô-las em 

prática”- Community Partnerships for Adult Learning. 

 

Contudo é necessário sermos cautelosos. Nas sessões de diálogo, que não são 

particularmente direcionadas, existe o risco de que os reclusos tentem ultrapassar o seu 

passado, racionalizando-o, tentando pensar e perceber o futuro em termos irreais. Outro 

ponto de preocupação para os professores, assistentes sociais, psicólogos e outros é a 

dificuldade dos reclusos que nunca tiveram uma educação decente, socialmente aceite e 

respeitadora de lei. A sua contribuição pode ser útil desde que o facilitador seja hábil o 

suficiente para transformar e expressar uma visão reveladora da importância das 

experiências quotidianas, por mais pequenas que estas possam parecer. Outra questão 

com que os facilitadores se podem deparar é manter a relação com certos reclusos que 

são mais expressivos, assertivos e articulados (e talvez agressivos), os quais tentam 

apoderar-se do diálogo e torná-lo "a sua" plataforma. Estes reclusos são geralmente os 

mais difíceis de reabilitar - eles estão certos em tudo e os outros estão errados. Assim, o 

diálogo é um instrumento nas nossas atividades que permite alcançar dois objetivos; o 

primeiro é ajudar os reclusos a adaptarem-se à vida interior e aproveitá-la ao máximo para 

o seu próprio benefício, presente e futuro; e o segundo, é prepará-los para a vida após a 

sua libertação. O diálogo constitui um acréscimo e contribui para os programas prisionais 

(como um aconselhamento individual), sem substituir os outros. 

     

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

O que é que considera desta descrição? Isto encaixa-se na sua ideia de comunicação? 

Mudaria ou acrescentaria alguma coisa a isto? 
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Se tivesse que definir comunicação, com as suas próprias palavras, como o faria? 

Se tivesse que colocar essa descrição em contexto, isto é, numa comunidade de reclusos, 

o que é que iria considerar como o maior desafio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Lembra-se do exercício criativo da última seção? Uma das frases iniciais do jogo foi: “O 

staff que trabalha diariamente com os reclusos (eu e os meus colegas) tem mais 

oportunidades, do que a maioria, de influenciar positivamente o sucesso do recluso a 

longo prazo”. 

 

Já pensou na forma como está a influenciar os reclusos? Pelo que diz e faz, como é óbvio. 

Mas devemos acrescentar "como comunica"? 

 

Acreditamos que a comunicação tem tudo a ver com a pessoa com quem está a tentar 

comunicar e como está a comunicar com essa pessoa. 

Os padrões de comunicação, nas prisões, não produzem quaisquer efeitos positivos nem 

na instituição nem nos reclusos. O ambiente é, em grande parte, dominado pelo conflito 

que dá origem à fragmentação, com o resultado de que existe pouca ou nenhuma sinergia 

entre os diferentes grupos, como gestores, reclusos, guardas, psicólogos, assistentes 

sociais, etc. 

“O diálogo é uma forma de conversa autêntica e sincera que constrói relacionamentos 

saudáveis, reintegrando o que é considerado como fragmentado” (PRISON DIALOGUE 

UK - http://www.prisondialogue.org/). O objetivo deste processo é dar oportunidades, 

onde os reclusos podem aprofundar, com segurança e de forma aberta, questões que são 

importantes para eles. Além disto, aprendem a aceitar as opiniões das outras pessoas 

quando não concordam com elas, de maneira responsável e séria. Um dos objetivos 

desejados é que, através deste processo, sejas desenvolvidas, de forma a que as diferentes 

categorias de staff prisional trabalhem em conjunto, para benefício dos reclusos, dos 

provedores de serviços e das instituições. Num cenário de justiça restaurativa, isto 

também incluiria os ex-reclusos, as vítimas de crime e público, para tornar a sociedade 

mais integradora e humanizadora. A introdução de um processo dialógico na prisão pode 

contribuir para uma mudança na cultura da instituição. 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

  

Imagine uma interação normal do dia-a-dia com um recluso. Imagine-se a falar com e 

tente analisar um pouco a situação. Qual é o tom da sua voz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

http://www.prisondialogue.org/
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Qual é a sua postura, como é a sua atitude? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

O que é que faz com as suas mãos e o seu corpo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

  

Como se certifica de que o recluso o compreendeu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tendo em consideração todas as características que atribuiu à sua comunicação, transfira-

as para uma pessoa que respeita: um professor, um pai, um colega de trabalho ou um 

superior hierárquico 

 

O que é que sentiria se essa pessoa, ao comunicar consigo, agisse desse modo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Mudaria alguma coisa na forma como comunica? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

É importante ter em mente que os indivíduos, neste caso, reclusos, são essencialmente 

propensos a falar, fazer comentários e envolver-se em conversas, discussões e “contar 

histórias” sobre experiências passadas. Outra verdade fundamental é o facto de que a 

maioria das pessoas (reclusos) é curiosa. Essa curiosidade serve como um veículo de 

aprendizagem. Normalmente, a filosofia, a cultura e as rotinas na prisão dificilmente 

incentivam o desenvolvimento da investigação, aprendizagem e maturidade. Contudo, se 

mediante os processos de diálogo, os nossos reclusos acionassem a sua curiosidade e a 

sua inquietude, estas competências seriam melhoradas, o que iria contribuir para o seu 

crescimento intelectual e pessoal. 
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A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

A comunicação é um processo complicado, com muitos passos e elementos que estão 

sempre a mudar. 

 

O Processo de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem anterior pode ser descrita com recurso às seguintes palavras: 

 

- O emissor ou comunicador é a pessoa que envia a mensagem. 

- A mensagem é o que estamos a comunicar através da fala, escrita ou símbolos. 

- O recetor é a pessoa que recebe a mensagem, e tem que lhe dar sentido para a perceber 

ou a traduzir em algo que tenha sentido para ele. 

- Feedback é a reação do recetor. Pode ser verbal ou não verbal. O feedback permite 

que o remetente saiba se a mensagem foi percebida. 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

No seu dia normal de trabalho com os reclusos, quem envia mais mensagens? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Como são enviadas essas mensagens? Verbalmente ou de forma escrita? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Quando se encontra na extremidade recetora da comunicação, como faz para verificar se 

a sua compreensão está certa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Feedback 

Contexto 

Emissor Mensagem Canal Recetor 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

E quando se encontra no terminal de envio, como faz para verificar se a sua mensagem 

foi compreendida corretamente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Quem considera que é o responsável por assegurar que a mensagem foi compreendida? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………… 

 

E o que é que acontece se não for? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Se a mensagem ou informação não for recebida corretamente, terá uma comunicação 

parcial ou, até nenhuma, situação que pode criar confusão, mal-entendidos e discussões 

entre as pessoas. 

 

Acreditamos que esta é uma das situações mais perigosas que podem acontecer entre si e 

um recluso. 

 

E para dificultar ainda mais, temos mais dois desafios que criam tensões no nosso 

processo de comunicação e que devemos enfrentar:  

 

a) Um deles pode aparecer em todos os ambientes, não necessariamente 

relacionados ao sistema de justiça criminal: as barreiras na comunicação; 

b) E o outro desafio diz respeito ao nosso trabalho direto com os reclusos: 

dificuldades de comunicação que alguns ou a maioria dos reclusos experimentam. 

 

Lembra-se da imagem que explica o processo de comunicação? 

 

Nela identificamos os dois “atores” do processo de comunicação (com símbolos 

redondos) e um grande retângulo ao redor de todo o processo, o qual denominamos como 

“contexto”. 
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a) Ao falar sobre as barreiras na comunicação, consideramos que existem algumas 

que surgem dentro de nós, como pessoas envolvidas no processo de comunicação, 

e outras que surgem fora de nós, devido ao contexto ou ao ambiente em que 

comunicamos. 

 

Como barreiras internas, podemos identificar: 

 

- Escassas competências para ouvir 

- Má atitude em relação ao remetente ou à informação 

- Falta de interesse na mensagem 

- Fadiga 

- Medo 

- Desconfiança 

- Experiências passadas 

- Problemas em casa 

- Falta de experiências comuns 

- Emoções negativas que podem criar pensamentos negativos 

 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Consegue acrescentar alguma barreira interna que esteja a dificultar a comunicação entre 

si e os reclusos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Como barreiras externas, podemos identificar: 

 

- Barulho 

- Distrações 

- Más ligações de telefone / telemóvel 

- Hora do dia, i.e. algumas pessoas podem ter um melhor desempenho no início do dia 

- Remetente que usa jargão 

- Meio ambiente   

  

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Que barreiras externas considera que têm maior probabilidade de aparecer no ambiente 

do sistema de justiça criminal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

b) O que é que significa ter uma dificuldade de comunicação? 
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O QUE DIZEM OS OUTROS:  

“Ter dificuldades na comunicação pode significar não ser capaz de se expressar ou não 

compreender as informações que lhe são dadas ou que leu. 

Todos nós experimentamos isto, num país estrangeiro, se não tivermos conhecimento do 

idioma, mas tentemos imaginar como seria constantemente: 

- Ser incapaz de contar a alguém alguma coisa importante. 

- Ser incapaz de encontrar as palavras para dizer alguma coisa. 

- Misturar as palavras ao falar. 

- Se uma pessoa está a pular e a falar consigo as frases ficam confusas e presas. 

- Estar a falar, mas as pessoas não são capazes de perceber o que está a dizer. 

- As pessoas ignoram o que está a tentar dizer, o que produz um sentimento de vergonha 

e ausência. 

- Não entendem o que é dito por si. 

- Não é possível participar numa conversa. 

- Ser incapaz de ler. 

- Ser incapaz de apontar as suas ideias”. 

 

“Alguns reclusos que têm problemas de comunicação podem ter dificuldade em 

expressar-se por meio da fala, da escrita e da comunicação não-verbal e também em 

compreender as outras pessoas. Podem ainda sentir dificuldade em compreender e reter 

informações. Alguns reclusos podem ter problemas em falar e compreender. Outros 

podem ter problemas em utilizar a linguagem para transmitir informações. 

Investigações indicaram que crianças, adolescentes e adultos que exibem 

comportamentos desafiadores ou antissociais são mais propensos a ter dificuldades na 

linguagem e comunicação. Não sabemos se um é a causa do outro, mas muitos reclusos 

não reconhecem as dificuldades de linguagem e comunicação.” Crossing the 

Communication Divide; A toolkit for prison and probation staff working with offenders 

who experience communication difficulties, National Offender Management Service UK 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

Os reclusos podem ter dificuldades de comunicação, nomeadamente: 

 

- Dificuldades na fala e na língua: problemas ao enviar ou ao receber a mensagem. 

 

- Incapacidade e dificuldades de aprendizagem: como dislexia, dispraxia, défices de 

atenção, autismo, síndrome de Asperger, etc. 

 

- Dificuldades de alfabetização: poucas ou nenhumas competências para ler ou 

escrever. 

 

- Problemas de comunicação na língua nacional do sistema de justiça criminal. 

 

- Dificuldades sensoriais: surdez de audição, cegueira ou visão parcial. 

 

Tudo isto deve ser considerado no planeamento da comunicação com reclusos. Neste 

sentido, pode-se planear a cooperação com especialistas nestas áreas para que se possa 

obter informações sobre os reclusos e as suas dificuldades, incluindo o contacto com 
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psicólogos, psicoterapeuta, fonoaudiólogo, educador, assistente social, etc., uma vez que, 

os especialistas podem dar dicas e truques corretos sobre como lidar com estes casos. 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

  

Que dificuldades de comunicação encontrou na sua interação com os reclusos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Como é que essas dificuldades mudaram a sua forma de comunicar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Para alguns truques e dicas relacionadas às dificuldades de comunicação, consulte o 

Anexo 1. 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Até agora falamos sobre a comunicação, o que ela contém, quais são os desafios e os 

traços especiais da comunicação numa prisão. Queremos dar um passo à frente e levá-lo 

ao conceito de diálogo. 

 

Competências para um diálogo bem-sucedido 

 

As competências dialógicas não são algo com que nascemos. Nós nem sequer as 

conseguimos aprender, de forma adequada, na escola, uma vez que, os professores estão, 

na maioria das vezes, sobrecarregados pelas exigências do programa e dos exames. É 

necessário descobrir o que possuímos em termos dessas competências, construir e 

desenvolver essas áreas em falta ou subdesenvolvidas. Com a prática, adquirimos essas 

competências dialógicas, levamo-las a um nível mais avançado e participarmos, com 

sucesso, em conversas interpessoais profundas com os reclusos. As competências 

dialógicas atravessam um grande número de situações que envolvem seres humanos e são 

"transferíveis" de um contexto para outro com uma mudança de enfoque, quando seja 

necessário. O site: http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-

to-engage.html está focado aos negócios e marketing. Porém, o contexto de aprendizagem 

que oferece é aplicável às situações que estão longe dos negócios e do comércio. 

 

Cinco das habilidades promovidas nesta área são descritas da seguinte forma: 

1. Ser 

2. Falar 

3. Divulgar  

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html
http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html
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4. Experimentar 

5. Investigar 

 

Estas competências podem não ser fáceis de desenvolver, mas precisamos de dar o nosso 

melhor em prol dos reclusos e da nossa profissão. A melhor forma é estudá-las, observá-

las em outras pessoas envolvidas nas conversações e depois praticá-las num contexto real. 

Pode demorar algum tempo até que estas competências se tornem numa parte automática 

na forma como trabalhamos. Como se costuma dizer, a prática leva à perfeição. E estas 

competências são consideradas um complemento valioso relativamente este kit de 

ferramentas. 

 

Ser 

 

Neste contexto, significa que devemos experimentar e compreender situações sem impor 

o nosso propósito, mesmo se estivermos diretamente envolvidos. Outra contribuição 

importante seria demonstrar empatia com o "outro" e estar aberto a aceitar os outros 

incondicionalmente. Mostre interesse e curiosidade pelo que os outros estão a dizer e 

tente fazer com que os outros façam perguntas e comentários. Tenha em mente que todos 

somos vulneráveis de uma forma ou de outra. Quando se toma uma posição sobre uma 

questão, é importante considerar essa postura como mutável, caso as circunstâncias 

mudem ou caso esteja errado. Não importa quanto tentemos, nunca podemos afirmar que 

"sabemos tudo". Durante e depois de cada sessão perguntamo-nos o que é que 

aprendemos? 

 

Falar 

O locutor pode fazer várias coisas e produzir resultados. Aqui preocupamo-nos 

principalmente com os efeitos positivos da fala. Pode deixar claro certos pontos, resolver 

mal-entendidos, produzir aceitação e empatia com os outros, aumentar o conhecimento, 

facilitar a aprendizagem, aproximar as pessoas, incitar a reflexão e introspeção, aliviar a 

tensão e reprimir sentimentos, reduz a timidez e o medo da autoexpressão e, tanto o 

facilitador como os reclusos avaliarão conscientemente, ou de outra forma, outras pessoas 

através da sua forma de falar e daquilo que dizem.  

Por mais informais que sejam as sessões, é necessário, ainda, que o facilitador tenha uma 

troca de ideias pacífica e organizada entre os membros do grupo. O facto de que quando 

alguém fala, a outra pessoa ouvir com atenção, pode ser considerada uma aptidão. Uma 

maneira de ajudar os ouvintes a entender o que o locutor está a dizer é através da utilização 

de imagens tanto físicas (imagens, objetos, filmes etc.) como descritivas (apenas palavras 

faladas). 

Também é importante que todos aprendam a distinguir entre o facto de aceitar (porque foi 

visto, sentido ou investigado) e as suposições da intuição. Ambos são importantes, mas a 

confusão pode ser prejudicial. 

No final da sessão, perguntamo-nos, há sentimentos, opiniões, dúvidas e desejos que 

parecem ser transversais ao grupo ou à maior parte dos indivíduos?  

 

Divulgar 

 

O facto de esconder, encobrir e censurar dificultam o efeito positivo desejado no Diálogo. 

Incentivar os reclusos do grupo a usar a sua “própria voz” ao falar sobre o que é 

inquietante, preocupante, agradável e assustador para eles. O diálogo significa usar a 
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mente e a voz e não simplesmente fazer eco dos outros. Falar sobre a experiência pessoal, 

referindo-se à história o mais pormenorizadamente possível, e deixar as coisas claras para 

o locutor e para os ouvintes. É um facto conhecido que, para a maioria de nós, existe um 

alívio ao sentir uma atmosfera melhor, depois de nos abrimos sobre os nossos 

pensamentos e sentimentos. Os outros conhecem-nos melhor. Eles vão dar-nos mais 

"espaço", especialmente quando estamos mal-humorados.  

 

Experimentar 

 

Neste contexto, experimentar significa refletir sobre as crenças, auto-perceção, funções 

(em vários contextos), história pessoal, incluindo ações passadas, modos de pensar e o 

comportamento perante várias circunstâncias. É importante perceber de onde vêm. Isto 

vai ajudar-nos a entender melhor a situação atual. O exercício pode ajudar-nos a decidir 

que tipo de futuro esperamos ter. 

Nesse ponto, o facilitador pode avaliar como é que o grupo deve ser conduzido a 

expressar, escutar e compreender, a fim de introduzir a ideia de reavaliação de hipóteses 

que os reclusos possam ter manifestado durante um longo período de tempo. Eles estão a 

mostrar algum sinal de que as suas crenças, suposições e ideias estão em contraste com as 

dos outros? 

 

Investigar 

 

Neste contexto, a investigação não deve ser preconceituosa. A visão de uma pessoa tem a 

mesma importância que a sua, ou de qualquer outra pessoa. No entanto, é possível que 

durante a sessão de diálogo tentemos obter algumas ideias de como os factos foram 

obtidos, as razões para dizer / fazer algo, o que se está a assumir, a fonte de informação / 

conhecimento que leva a 'estas' conclusões e o que poderia acontecer como resultado de 

alguma ação ou plano. Pode existir uma perceção diferente, compreensão, interpretação 

das ações, declarações e atitudes de alguém? 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Nas prisões, lidamos com pessoas mais expostas ao isolamento e à fragmentação, 

prontas para serem expostas ao “mundo exterior”. Uma exposição abrupta, não preparada 

e analisada, só pode levar a mais isolamento e fragmentação devido à rejeição e a falta de 

aceitação por parte da sociedade. O objetivo do nosso trabalho é quebrar esse círculo 

vicioso que leva, unicamente, à reincidência, por isso, devemos preparar para a libertação, 

dar formação e coordenar de forma a criar um “clima de diálogo”. 

Os reclusos com quem trabalha diariamente veem-se isolados do resto do mundo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

Citando o Diálogo Bohmiano: 
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Num Diálogo de Bohm, entre vinte a quarenta participantes sentam-se, num círculo, 

durante algumas horas para reuniões regulares (podem durar alguns dias) num ambiente 

de workshop. Isto é feito sem nenhum objetivo pré-definido, nenhuma agenda, a não ser 

o de investigar o movimento do pensamento e explorar o processo de "pensar juntos" de 

forma coletiva. Esta atividade pode permitir aos participantes do grupo analisarem os seus 

preconceitos e preconceitos, bem como explorar o movimento mais geral do pensamento. 

A intenção de Bohm, em relação ao número mínimo sugerido de participantes, era replicar 

uma dinâmica social / cultural (em vez de uma dinâmica familiar). Esta forma de diálogo 

procura tomar consciência de que comunicar na esfera verbal é muito mais difícil e que 

gera mais conflitos do que em todas as outras áreas das atividades e do empenho humano. 

Os participantes no Diálogo de Bohmian "suspendem" as suas crenças, opiniões, impulsos 

e julgamentos enquanto falam conjuntamente, tendo como objetivo observar o 

movimento dos processos de pensamento do grupo e quais podem ser os seus efeitos. 

Relativamente à proposta de diálogo, [Bohm, Factor, Garret] poderá encontrá-la em: 

(Http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) Este tipo de diálogo não 

deve ser confundido com discussão ou debate, ambos os quais, diz Bohm, sugerem 

trabalhar em direção a um objetivo ou chegar a uma decisão, em vez de simplesmente 

explorar e aprender. São feitas reuniões sem ser agendadas e sem possuir um objetivo 

fixo, para criar um "espaço livre" e fazer que algo novo aconteça. "... pode acontecer que 

nesta forma livre de troca de ideias e informações, seja de fundamental relevância 

transformar a cultura e libertá-la da desinformação destrutiva, para que a criatividade 

possa ser fomentada." David Bohm 

A partir deste método original, as coisas foram adaptadas e refinadas. Ele evoluiu 

para um conjunto de princípios que incluímos no nosso projeto do kit de ferramentas, 

para serem utilizados com os reclusos. Estes princípios do "Diálogo de Bohm" são: 

1. O grupo concorda em que nenhuma decisão será tomada na conversação a nível 

de grupo "... No grupo de diálogo nós não vamos decidir o que fazer sobre coisa alguma. 

Isto é essencial. Caso contrário, não somos livres. Devemos ter um espaço vazio onde não 

somos obrigados a nada, nem chegar a conclusões, nem ter nada para dizer ou não dizer 

nada. É aberto e livre" (Bohm,"On Dialogue", p.18-19) 

2. Cada pessoa concorda em suspender o julgamento durante a conversação 

(Nomeadamente, se uma pessoa ouve uma ideia da qual não gosta, ela não vai atacar essa 

ideia). "... as pessoas de qualquer grupo vão criar suposições, e à medida que o grupo 

continua a reunir-se, essas suposições vão surgindo. O que se pede é suspender essas 

suposições, para que não as ponha em prática nem as reprima, se não acredita nelas, não 

as pode julgar se são boas ou más” (Bohm, "On Dialogue", p. 22) 

3. Da mesma forma que as pessoas "suspendem o julgamento", elas também são 

honestas e transparentes, na medida do possível (Nomeadamente, se uma pessoa tiver 

uma "boa ideia" que, de outra forma, poderia chamar a atenção do grupo por ser muito 

controvertida, partilharia essa ideia na conversação). 

4. As pessoas durante a conversação tentam construir ideias de outras pessoas (O 

grupo muitas vezes apresenta ideias que estão muito além do que qualquer pessoa 

considerava possível antes do início da conversa). 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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Normalmente, o objetivo das várias encarnações do "Diálogo de Bohm" é fazer com que 

todo o grupo tenha uma melhor compreensão de si mesmo. Por outras palavras, o Diálogo 

Bohmiano é utilizado para informar todos os participantes sobre o estado atual do grupo 

em que se encontram. 

Este é o tipo de oportunidades que queremos trazer para si e para os reclusos com o kit 

de ferramentas; estar num grupo onde juntos vão conseguir compreender a situação da 

pré-libertação e os medos e desafios da pós-libertação. 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Como se sente com a criação de um espaço livre, juntamente com os reclusos, dentro da 

prisão? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Considera que os reclusos vão estar prontos ou abertos para ouvir as ideias uns dos outros 

sem nenhuma discussão? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...……. 

Considera que um grupo dialógico vai ajudar os reclusos na sua preparação para a 

libertação? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Depois de ter lido tudo isto, pode perguntar-se “Qual a importância do diálogo na prisão? 

Isto é realmente aplicável? Nós temos as nossas práticas e as nossas ferramentas, que 

fornecemos aos reclusos. A partir daqui consideramos que o nosso trabalho está feito.” 

 

Gostaríamos de lhe dar duas respostas possíveis para que a adoção do diálogo como 

ferramenta para preparar os reclusos para a libertação seja valiosa. Analise-as e depois 

decida. 
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1) As respostas e soluções já desenvolvidas estão-se a tornar problemáticas na área social 

de hoje em dia. Porquê? Porque o mundo é cada vez mais complicado e porque as 

respostas têm períodos de vida cada vez mais curtos. 

 

 

O QUE DIZEM OS OUTROS:  

 

Adam Kahane no seu livro “Solving Tough Problems” (2004) ressalta que, os problemas 

difíceis caracterizam-se por três tipos de complexidades. 

 

a) Complexidade dinâmica significa que a causa e o efeito estão distantes no tempo 

e no espaço. Para abordar este tipo de dificuldade, precisa de um método 

sistemático para encontrar uma solução para o problema. 

b) Complexidade social significa que há muitos pontos de vista e suposições 

diferentes e, geralmente, conflituosos sobre o problema, e o problema não é 

propriedade de uma única entidade. Isto exige uma abordagem participativa. 

c) Finalmente, a complexidade generativa significa que as soluções antigas já não 

funcionam, e o problema está constantemente a mudar e é imprevisível, o que 

requer uma abordagem criativa. 

 

2) As respostas externas e impostas não são as melhores; elas encontram resistência e 

muitas das vezes falham. Parece que gostamos de desenvolver as nossas próprias 

soluções. Porquê? Porque podemos desenvolver uma solução para as nossas 

necessidades específicas e porque sentimos que é nossa, que nós a possuímos. 

 

 

O QUE DIZEM OS OUTROS:  

“Os seres humanos têm um ímpeto vivo e profundo de liberdade e autodeterminação e, 

dadas as circunstâncias apropriadas, as pessoas geralmente têm mais poderes do que o 

esperado em termos de encontrar as suas próprias respostas. Elas interiorizam e 

encontram soluções que fazem parte da sua criação. O sucesso de implementar 

intervenções em questões sociais depende, muitas vezes, mais da propriedade e 

motivação dos envolvidos do que a grandiosa ideia. ”- Mapping Dialogue, a Research 

Project Profiling Dialogue Tools 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Consegue imaginar-se a trabalhar conjuntamente com os reclusos no desenvolvimento 

das suas próprias ferramentas de preparação para a libertação? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Considera que o diálogo pode ser uma solução? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Relativamente a um estudo de caso interessante sobre a implementação de diálogos em 

ambientes prisionais, por favor, consulte o Anexo 1. 

 

CUIDADOS A TER NUMA SESSÃO DE DIÁLOGO? 

Como começar? Primeiro, tenha em mente que a palavra-chave é SUSPENSÃO de 

pensamentos, impulsos, julgamentos, etc. Esta encontra-se no coração do Diálogo. E é 

um dos seus aspetos mais importantes. Mas não é fácil adotar este estado. 

“Para suspender pensamentos, impulsos, julgamentos etc. exige-se extrema atenção 

quanto ao processo geral em consideração – quer por conta própria, quer dentro de um 

grupo. Isto envolve o que em princípio parece ser um tipo de trabalho árduo. Mas se este 

trabalho é sustentado, a capacidade de dar-se tal atenção desenvolve-se constantemente, 

de modo que cada vez o esforço seja menos necessário.” Dialogue a Proposal [Bohm, 

Factor, Garrett]  

(disponível em: http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) 

 

DESAFIO PARA SI: Pense nos julgamentos e pensamentos que terá que deixar fora num 

grupo de diálogo dentro da prisão. Pode enumerá-los? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Qual é o próximo passo? Constituir o grupo. O sucesso de um grupo de diálogo reside 

também nos seus participantes e nos seus NÚMEROS. Um grupo ideal tem cerca de 20 

pessoas. Lembre-se que alguns dos participantes podem falar mais, enquanto outros 

podem ser mais hesitantes. Tome nota que ouvir é tão importante como comunicar num 

grupo de diálogo! 

DESAFIO PARA SI: Quem convidaria para um grupo de diálogo organizado na sua 

prisão? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Receberia pessoas de fora da prisão? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Uma vez constituído o grupo é necessário perceber qual é o CRONOGRAMA, quanto 

tempo dialogaremos? Facilitadores especialistas no diálogo revelaram que cerca de duas 

horas de sessões são suficientes. Mas o diálogo não surgirá instantaneamente desde o 

primeiro momento da sessão. Geralmente, é necessária mais de uma sessão de diálogo 

para que os participantes se familiarizem com o processo e realmente vivenciem o 

diálogo.  

Como sugestão para si, seria útil acordar, no início da sessão, o tempo de duração da 

sessão e pedir a alguém que cronometre o tempo. 

DESAFIO PARA SI: Tendo em mente o programa da prisão e o cronograma, se 

organizasse alguma sessão de diálogo qual seria o programa para preparar os reclusos 

para a libertação? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

A HIERARQUIA não tem lugar no diálogo. O diálogo ocorre entre iguais. Este é um 

grande desafio num ambiente prisional. Mas o seu grupo de diálogo ainda precisa de um 

ou dois facilitadores que estejam confortáveis com o método e saibam como trabalhar 

com ele. A sua função é dar dicas ao grupo e garantir que o grupo não sai da atmosfera 

do diálogo. 

 

DESAFIO PARA SI: Se tivesse que organizar um grupo de diálogo dentro da prisão, 

quem convidaria como facilitador para ficar ao seu lado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ora, relativamente ao ASSUNTO EM QUESTÃO:   

DESAFIO: Que assuntos considera adequados para iniciar uma experiência de diálogo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Considera que a preparação para a libertação é um bom assunto ou escolheria uma outra 

alternativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

O diálogo é uma ferramenta poderosa. Incentivamo-lo a experimentar. Mas peça 

conselhos aos facilitadores experientes em diálogo. Relativamente a este assunto 

recomendamos a consulta dos seguintes sites: 

- Parceiros do projeto CLAP localizados no seu país www.clap-project.eu 

- Uma lista de facilitadores e uma rede de especialistas www.dialogue-facilitators.eu    

 

ANEXO 1 

EXTRATOS DE “Crossing the Communication Divide - Um kit de ferramentas 

para a equipa da prisão e staff que trabalha com reclusos com dificuldades de 

comunicação” 

 

Dicas práticas e técnicas para o ajudar a estabelecer uma comunicação mais eficaz 

com reclusos com deficiências e/ou dificuldades de aprendizagem: 

• Use o nome da pessoa no início de cada frase. 

• Explique à pessoa porque é que ela está numa situação nova, que resultados deve 

esperar e quando é que isso vai acontecer. Mantenha esta informação de forma 

simples, concreta e imediata. 

• Explique cada parte do processo, pois, no início não acontece tudo de uma só vez. 

• Evite o uso de jargões - use uma linguagem clara, simples e focada. 

• Não apresse qualquer discussão, tente aceitar qualquer resposta e converse sobre 

qualquer inquietude que a pessoa apresente. 

• Use recursos visuais, por exemplo, fotos ou calendário para datas. 

• Use termos concretos em vez de abstratos, por exemplo, “Na hora do pequeno-

almoço” em vez de “cedo”. 

• Divida as informações em pequenos blocos e dê tempo à pessoa para entender as 

informações. 

• Prepare a pessoa para cada etapa da comunicação, por exemplo, “David, vou fazer 

algumas perguntas” ou “David, vou agora explicar o que vamos fazer”. 

• Seja paciente e permita que a pessoa processe a informação. 

• Evite declarações de negação duplas e perguntas vagas, por exemplo, “Tu não 

estavas na loja, estavas?”. 

• Tenha cuidado ao repetir perguntas, pois isso pode sugerir que a pessoa não dê a 

resposta certa na primeira vez. 

http://www.clap-project.eu/
http://www.dialogue-facilitators.eu/
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• Se forem dadas informações contraditórias, não presuma que a pessoa está a ser 

manipuladora, isto pode somente indicar que ela não compreendeu ou não se 

lembra. 

No caso de questionar e entrevistar pessoas com autismo 

• Esteja preparado para realizar várias sessões para aumentar a familiaridade com o 

indivíduo. 

• Converse com os pais, cuidadores ou profissionais mais próximos. 

• Procure o conselho de um psicólogo ou de um assistente social especializado no 

campo do autismo. 

• Descubra se a pessoa tem alguma rotina preferida que possa ajudá-lo - por 

exemplo, há indivíduos que gostam de saber o número de perguntas com 

antecedência e quem se tranquilize por saber que as questões estão a ser 

numeradas. 

• Mantenha a entrevista o mais breve possível. 

• Explique quanto tempo durará a entrevista e o que vai acontecer quando esta 

terminar. 

• Mantenha o ambiente o mais calmo possível. 

• Use o nome da pessoa no início para que ela saiba que está a falar com ela. 

• Fale com calma e mantenha uma linguagem simples. 

• Mantenha uma linguagem concreta e direta. 

• Evite o uso de ironias ou sarcasmos. 

• Mantenha os gestos no mínimo. 

• Use dicas para preparar a pessoa para a próxima pergunta, por exemplo, informe-

a que está a avançar para a próxima pergunta. 

• Seja paciente e dê tempo para a pessoa responder. 

• Evite perguntas vagas. Por exemplo, a pergunta "Diga-me o que viu ontem". É 

melhor dizer "Diga-me o que aconteceu no shopping por volta das dez horas". 

• Descubra se os recursos visuais ou de suporte, assim como o uso de palavras-

chave, podem ajudar a pessoa. 

 

Como apoiar os reclusos com dificuldades de alfabetização a envolverem-se em 

programas de trabalho, de forma individual ou em grupo. 

 

Ao fornecer informações 

• Seja claro. 

• Enfatize ou repita os pontos principais. 

• Use uma linguagem quotidiana. 

• Verifique com frequência a compreensão durante a sessão. As pessoas geralmente 

têm vergonha de pedir ajuda num ambiente grupal. 

• Dê uma instrução de cada vez. 

• Forneça informações em pequenas partes. 

• Apresente palavras-chave e frases em cartões flash - elas podem ser exibidas 

durante toda a sessão com lembretes frequentes. Caso seja possível, use fotos. 

• Não assuma experiências prévias. Por exemplo, algumas pessoas podem nunca se 

ter deparado com a palavra “programa” no contexto de um programa de 

comportamental direcionado para ofensores (ou seja, "programa" significa 

"curso"). 
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Ao escrever 

• Considere se um folheto escrito é realmente algo que funciona ou necessário. 

• Os folhetos e os cartões devem ser claros e simples. 

• Evite usar caligrafia - muitas vezes é mais difícil para as pessoas com dificuldades 

de alfabetização lerem textos manuscritos. 

• Não use letras maiúsculas, pois o formato da palavra ajuda na leitura. 

• Utilize um tipo de letra que seja claro, por exemplo, Arial, que é uma fonte sem 

serifa. 

• Mantenha os cartazes claros e simples. 

• Evite usar palavras de três ou mais sílabas, pois isso dificulta a descodificação das 

mesmas. 

• Incentive as pessoas a tirarem notas sem se preocuparem com a ortografia. 

 

Ao ler 

• Não peça para as pessoas lerem em voz alta. 

• Mantenha a linguagem especializada no mínimo. 

• Tenha anotações e folhetos de diferentes níveis, de acordo com as necessidades 

dos reclusos. 

• Evite o uso de siglas – sempre que possível faça uso de símbolos.   

 

 

Ao gerir as atividades da sala de grupo 

• Dê tempo para que as pessoas discutam, em pares, antes da sessão de grupo. Desta 

forma, aqueles que possuem dificuldades de fala e escuta abaixo do nível 2 podem 

praticar. 

• Certifique-se de que os indivíduos com baixos níveis de alfabetização estão em 

pares ou estão a trabalhar em grupos apoiados pelos seus pares. 

• Opte por atividades que sejam mais interativas e permitam o movimento. 

• Considere o uso de mentores para apoiar indivíduos com maiores dificuldades de 

fala. 

• Use imagens para contar uma história, em vez de palavras, use materiais 

multissensoriais e modelos 3D, sempre que tal seja possível. 

 

Sugestões para ajudar a comunicação com alguém que padece de surdez ou 

deficiência auditiva, e como facilitar a sua leitura: 

 

• Encontre um ambiente adequado com boa iluminação, longe de ruídos e 

distrações. 

• Sente-se ou fique ao mesmo nível da pessoa e a uma distância entre um a dois 

metros. 

• Caso seja possível, certifique-se de que a luz incide no seu rosto e não atrás de si 

e tente manter as mãos afastadas da boca. 

• Certifique-se de que a pessoa está a olhar para si antes de falar. 

• Introduza o tópico da conversa. 

• Fale claramente a um ritmo moderado, sem levantar a voz ou enfatizar demais o 

seu discurso. Falar alto demais pode distorcer o seu discurso. 

• Fale de boca vazia. 

• Use expressões faciais naturais, gestos e linguagem corporal. 
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• Mantenha o seu rosto visível. Não coloque as mãos perto dela nem use óculos de 

sol - e não se afaste enquanto estiver a falar. 

• Utilize uma linguagem simples e repita ou reformule algo se a pessoa estiver a ter 

dificuldades em o acompanhar. 

• Verifique se a pessoa o consegue acompanhar. 

• Não tenha medo de escrever as coisas, caso não consiga fazer-se entender. 

• Não suponha que uma pessoa que está a usar um aparelho auditivo está ouvir 

perfeitamente. 

• Nunca diga "não importa" quando é lhe é solicitado repetir alguma coisa. 

• Mesmo que um intérprete esteja presente, fale sempre diretamente com a pessoa 

surda. 

• Quando comunicar através de um intérprete, não fale muito depressa e dê tempo 

para a interpretação ser realizada. Apesar dos intérpretes serem muito habilidosos, 

este é um gesto que agradecem. 

• Lembre-se de que, até mesmo os leitores de lábios mais habilidosos, 

compreendem em termos gerais, apenas 1 em 3 palavras, portanto, certifique-se 

que eles o compreenderam. 

• Seja paciente e não tenha pressa quando está a comunicar. 

 

Sugestões para ajudar a comunicação com alguém invisual ou com visão parcial: 

• Certifique-se de que a pessoa com quem está a falar sabe o seu nome, quem é, e 

quem é que realmente está a falar com ela. As pessoas invisuais passam por 

momentos embaraçosos quando se juntam a outras conversações porque não estão 

claros se estão a falar com elas. 

• Fale com uma pessoa invisual como faz com qualquer outra pessoa. Não tenha 

medo de dizer "vemo-nos logo". 

• Tente sempre dar instruções ou indicações claras quando atua como um guia e 

descreva o que está a acontecer e o que está ao seu redor. 

• Disponibilize uma tigela de água para os cães-guia. Quando um cão-guia está a 

usar o arnês, ele está "em serviço" e não deve ser incomodado. 

• Lembre-se de dizer adeus ou informe a pessoa que se está a ir embora para que 

esta não fique a conversar consigo mesma. 

• A existência de fitas vermelhas numa bengala ou arnês de um cão, também 

indicam deficiência auditiva. 

• Ao oferecer uma cadeira, coloque a mão da pessoa no encosto da mesma para que 

ela se possa sentar. 

• Se considerar conveniente, coloque quaisquer itens na frente da pessoa invisual e 

explique onde é eles estão em relação às suas mãos. 

• Se considerar conveniente, forneça informações escritas em Braille, letras grandes 

ou em formato de áudio. 

 

ANEXO 2 

GRUPOS DE DIÁLOGO DENTRO DAS PRISÕES 

Peter J T Garrett  

 

Os Grupos de Diálogo representam uma abordagem inovadora para o trabalho em grupo 

sendo pioneiro na HMP Whitemoor, uma prisão de segurança máxima em 

Cambridgeshire, onde foram introduzidos pelo autor e por Dave Parsons (ambos com 
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experiência em grupos). Este artigo explica a necessidade de uma nova abordagem 

socioterapêutica nas prisões, fornece detalhes básicos sobre o Diálogo e os seus 

princípios, e segue com uma descrição narrativa do primeiro ano de um Grupo de 

Diálogo no HMP Whitemoor. Os pormenores são apresentados na “The Prison 

Dialogue”, uma organização de caridade criada para incentivar o Diálogo noutras 

instituições fechadas. 

 

Diálogo de Grupo como Socio-terapia 

 

O Diálogo de Grupo é uma nova abordagem baseada na interpretação como 

princípio primário. Está mais relacionado com a humanização da sociedade do que com 

a socialização do indivíduo. Realiza-se através da comunicação regular, aberta e a um 

nível transversal daqueles que vivem e trabalham na prisão. Já que as interpretações são 

formadas individual e coletivo, estas auxiliam os participantes a descobrir a natureza 

social e individual do seu comportamento. Está relacionado com o estabelecimento de 

uma comunidade de investigação. Em vez de tentar impor padrões de correção aos traços 

antissociais (que simplesmente continuam intrínsecos até existir um aumento da pressão, 

provocando uma nova explosão), o Diálogo preocupa-se com a qualidade do 

relacionamento enquanto norma para a qual as pessoas inconscientemente se vão reverter. 

À medida que os indivíduos se consciencializam dos seus próprios pensamentos e 

sentimentos, e começam a reavaliar o valor e as consequências aos olhos dos outros, 

temos a base para uma comunidade terapêutica, num cenário que tradicionalmente nega 

essa oportunidade. 

O Grupo de Diálogo trata diretamente a fragmentação social através da 

comunicação aberta num grande grupo. Sentimentos como medo, repugnância e ódio que 

estão presentes são permitidos para que possam ser vistos novamente na situação atual, e 

sejam analisados e reavaliados, tendo em consideração as atitudes e comentários dos 

outros. Esta é uma abordagem dos pensamentos e sentimentos coletivamente induzidos, 

incluindo as pressões dos reclusos exercidas sobre os seus companheiros e a pressão do 

staff prisional sobre os colegas. Outras abordagens terapêuticas que lidam com um 

indivíduo de forma isolada (ou em grupos muito pequenos) têm a limitação de que as 

atitudes, que pareciam ter mudado, tendem a reafirmar-se quando o recluso (staff) retorna 

ao lugar inicial, e está sujeito à pressão dos colegas para se comportar de forma aceitável. 

Nestas circunstâncias, e quase invariavelmente, as pessoas voltam às suas normas de 

comportamento. O Grupo de Diálogo está a criar ativamente novas normas de 

comportamento entre grupos subculturais dentro de toda a sociedade prisional. 

 

Contexto do Grupo de Diálogo 

Reconhecemos que as pessoas falam e agem da maneira que o fazem devido à 

forma como pensam e sentem, mas ficamos profundamente perturbados ao perceber que 

a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma consciência de como expressam esses 

pensamentos e sentimentos. Verificamos que essa falta de consciência é a causa da 

fragmentação social. Os estilos de vida mudaram e tornaram-se abstraídos, mas forma 

como as pessoas têm que pensar (e sentir) neste mundo "civilizado" não é efetivamente 

tida em consideração. Houve um erro em todo este processo e a infraestrutura implícita 

do nosso pensamento coletivo tornou-se incoerente. 

É claro que, a pessoa assume automaticamente que quando tem um problema, 

deve pensar nele para encontrar uma solução - mas estamos a sugerir é que é o 

funcionamento do próprio pensamento a principal falha. Mais do mesmo pensamento 

simplesmente agrava o problema. Como David Bohm afirmou: "…a fragmentação 
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encontra-se agora muito generalizada, não só em toda a sociedade, mas também 

individualmente, o que leva a um tipo de confusão geral da mente. Isto resulta na criação 

de uma série de problemas intermináveis e interfere seriamente com a nossa clareza de 

perceção, impedindo-nos de sermos capazes de resolver a maioria deles... A noção de 

que todos estes fragmentos existem separadamente constitui evidentemente uma ilusão e 

esta ilusão não pode fazer outra coisa senão levar a intermináveis conflitos e confusões”. 

Mas, se encontramos uma nova forma de conversarmos e pensarmos juntos, aquela ilusão 

da experiência fragmentada e separada é reforçada, acabando por não ter um fim. 

 

  

Funcionalidades do Grupo de Diálogo 

 

O Grupo de Diálogo é um novo tipo de comunicação que propomos para 

consciencializar estes processos subtis que estão a passar desapercebidos dentro de cada 

um de nós, e para esclarecer como é que os nossos relacionamentos surgem. O que se 

segue pode dar uma ideia da atividade: 

- O Diálogo é uma investigação que nos leva a pensar, sentir, falar e agir como nós 

somos. 

- Um Grupo de Diálogo envolve de 15 a 30 pessoas que se reúnem semanalmente 

durante um ano ou mais. 

- A participação é voluntária. 

- A diversidade é útil, manifestada pela presença de indivíduos de diferentes 

agrupamentos subculturais.  

- Os participantes sentam-se frente a frente num círculo e têm uma conversa.  

- Não há agenda ou tópico fixo de conversa. Também não existe um conteúdo 

lecionado.   

- Nenhum assunto é proibido na conversa. 

- Não existe um objetivo (como chegar a um consenso, uma decisão ou uma ação 

acordada). 

- Os participantes estão em situação de paridade e nenhum indivíduo em particular 

é mais importante do que qualquer outro.  

- Os facilitadores revelam a intenção do Diálogo nas fases iniciais, de forma 

indireta, mas pretendem abandonar rapidamente o seu papel e tornarem-se 

colegas dos participantes. 

- Todos têm o direito à sua própria perspetiva, e a responsabilidade de ouvir 

seriamente as outras pessoas, mesmo quando eles não concordam com o que elas 

estão a dizer. 

- Não é falar por falar, mas conversar para se envolver numa troca aqui e agora. 

- É um fórum de comunicação aberta que se concentra na escuta e na inclusão. 

 

 

Ouvir e suspender 

Ouvir é a atividade principal - apenas uma pessoa pode falar de cada vez, enquanto 

todos os presentes podem ouvir. Surpreendentemente, a maioria das pessoas nunca soube 

como ouvir e, em vez disso, passa a maior parte do tempo, enquanto a outra pessoa está 

a falar, a pensar no que dizer no momento em que aquela para de falar; enquanto, quase 

ninguém se ouve falar a si mesmo. Com base nisto, temos uma discussão onde as pessoas 

mantêm visões fixas que são promovidas e defendidas por argumentos. Por outro lado, o 

Diálogo (do dia que significa através de, e logos que é palavra) sugere um fluxo através 

do grupo que se move com a visão dos outros. Com a prática é possível realmente ouvir 
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e assim determinar o que é que a outra pessoa está a tentar dizer. Assim, uma troca de 

recursos exige que haja espaço para o que o outro está a dizer e incluir o seu ponto de 

vista. Quando esta troca é realizada em conjunto por um grupo, temos um Diálogo. 

Porém, é necessária uma maior aptidão no que respeita à movimentação de 

significados, e isto requer uma suspensão de pensamentos e sentimentos. Por exemplo, 

em vez de insultar abertamente alguém no Diálogo, eu posso afastar esse impulso e fazê-

lo nos meus pensamentos. Mas agora eu suspendo o que está a acontecer dentro de mim 

e olho para ele como se fosse refletido num espelho. Metaforicamente, posso refletir nos 

pensamentos e sentimentos, os impulsos e disposições que estão inconscientemente 

associados a estes; explorá-los e vê-los, de forma mais clara, por aquilo que são. Isto 

revela julgamentos, suposições, defesas, etc., e abre o caminho para descobrir a natureza 

dos pensamentos e sentimentos (enquanto um processo social e também enquanto um 

processo individual), e como é que eles surgem e são mantidos. Ao estarem mais 

conscientes dos seus próprios pensamentos e sentimentos, as pessoas, tornam-se capazes 

de percecionar os seus movimentos corporais prestando-lhes maior atenção. Enquanto no 

passado apenas tinham noção de alguns movimentos corporais, agora são capazes de 

percecionar todos esses movimentos de forma consciente.  

 

Tamanho do grupo 

Um Grupo de Diálogo geralmente tem entre 15 e 30 pessoas. Embora um grupo 

maior que 30 seja viável (mas mais difícil de gerir, porque cada pessoa tem menor 

possibilidade de falar), considera-se que menos de 15 é insuficiente para revelar a 

natureza coletiva de grande parte do nosso pensamento. O grupo precisa de ser 

suficientemente grande para que as subculturas se possam revelar e os indivíduos se 

identifiquem e alinhem com os outros, mesmo quando não existam razões aparentes para 

isso. Um grupo menor, de entre 6 a 12 pessoas, nunca consegue isso. No início, algumas 

pessoas preferem o grupo menor exatamente por este motivo - evita a intensidade do 

confronto subcultural e o grupo é, portanto, mais fácil de controlar e mais confortável 

para se participar -, mas para a socioterapia é claramente insuficiente. 

 

Facilitação 

No início, o grupo é conduzido por um ou mais facilitadores. O seu papel, desde 

cedo, é convocar a reunião e transmitir a intenção do Diálogo, sem dirigir os 

procedimentos nem controlar o assunto. Não há agenda ou tópico fixo de conversa. Eles 

podem intervir para fomentar a investigação, a chamar a atenção para o que está a 

acontecer, para permitir que os indivíduos falem ou para impedir que as coisas se 

descontrolem. Porém, eles revelam abertamente as suas intenções incentivando os outros 

a agirem de forma semelhante, se considerarem que é apropriado, e assim abandonarem 

o seu papel inicial (de aparentemente saber como o fazer) e tornarem-se colegas dos 

participantes. 

 

 

Começar 

Para anunciar o Grupo de Diálogo voluntário, Dave Parsons desenhou e exibiu um 

cartaz numa ala de uma prisão com a legenda: "Quando lutar com monstros, certifique-

se que não se torna num", e um desenho mostrando um indivíduo (quem poderia ser um 

recluso ou um membro do staff da prisão) confrontando um monstro. O texto descreveu 

o monstro como "uma sociedade injusta, aspetos indiferentes de uma instituição ou talvez 

uma família cruel", e disse que havia uma necessidade do Diálogo como "um antídoto 

para o bullying, o bode expiatório, a falta de escuta", etc. Acrescentou que "não haverá 
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agenda nem decisões", que "pode haver silêncios expressos e desconfortáveis", mas que 

"não haverá violência física", e que seria um grupo misto de 15 a 30 participantes, 

incluindo staff prisional e voluntários de fora da prisão. 

O primeiro encontro atraiu apenas uma dúzia de reclusos, um padre e um 

voluntário de fora da prisão. Na terceira reunião, acrescentamos dois guardas prisionais 

e, à medida que o tempo avançava, juntaram-se outros reclusos, um técnico de 

reabilitação social e um psiquiatra. As reuniões posteriores tiveram uma média de 20 

elementos, incluindo um membro do Conselho de Visitas da Prisão. Todos os reclusos 

eram de categoria B (não agressores sexuais) e muitos estavam a cumprir penas de prisão 

perpétua. Houve alguma rotatividade de participantes por causa das transferências de e 

para a prisão, mas a maioria compareceu a mais do que 75% das reuniões. De forma 

habitual, contamos com a presença no grupo de duas mulheres (do staff) e duas pessoas 

negras. 

 

A necessidade é evidente 

A necessidade do Diálogo destacou-se desde o início. Esta era claramente uma 

sociedade fragmentada, com evidência de isolamento para alguns: "Eu não recebo visitas 

externas - esses Diálogos são meu único contacto direto com o exterior", e de extrema 

rejeição por muitos: "Ele não me quer conhecer porque eu sou um recluso e não quero 

conhecê-lo porque ele é um idiota" (dito por um recluso sobre o diretor da prisão). Houve 

uma grande quantidade de reclamações e críticas por parte dos reclusos incluindo a 

questão sobre "como podemos ir além desse cinismo?". A explicação contundente foi 

"Uma pessoa teria que estar patologicamente doente para não ficar com raiva dentro da 

prisão". 

Os reclusos estavam a direcionar a raiva, o ressentimento e a frustração para os 

guardas prisionais, que estavam a ser responsabilizados. "Todos os guardas prisionais 

são idiotas - eu nunca ouvi um guarda prisional admitir que estava errado." Os guardas 

prisionais eram surpreendentemente profissionais, considerando a natureza insultuosa das 

trocas, provocada, às vezes, pelos facilitadores que estavam deliberadamente a incentivar 

um ambiente em que os indivíduos pudessem ser autênticos, e serem ouvidos, por mais 

absurdos que fossem os seus pontos de vista. A resposta dos guardas prisionais foi firme 

e franca: "Não confiamos em vocês e vocês não confiam em nós - é assim mesmo." Não 

há dúvida de que tais comentários são frequentemente exprimidos nas prisões, mas no 

Diálogo o significado por trás do que está a ser dito está a ser ouvido com seriedade, não 

apenas entre os reclusos, mas também pelo staff da prisão e voluntários exteriores à 

prisão. 

 

Guardas prisionais e reclusos: liderar por trás (Liderança percebida)  

Fiel ao nosso compromisso de não direcionar o conteúdo da conversa, observou-

se como, gradualmente, o confronto entre reclusos e guardas prisionais diminuiu e os 

indivíduos começaram a ver-se para além dos seus papéis. Um dos reclusos comentou: 

"Eu pensei que todos os guardas se estavam a borrifar para mim até que eu conheci um 

deles que afinal era uma pessoa que se importava". O preconceito que muitos guardas 

prisionais mantinham contra os reclusos (considerando que alguns eram animais que 

nunca mudariam) foi destacado na conversa em que um guarda dizia: "Tudo está muito 

bem aqui no Diálogo, onde somos adultos que conseguem ter uma conversa razoável 

juntos, mas a maioria dos reclusos não são assim". Um recluso respondeu: "É aí que está 

o erro – toda a gente é capaz de se comportar como nos estamos a comportar agora, se 

forem abordados da maneira correta. É tudo uma questão de como as pessoas são 

abordadas". 
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A culpa, o abuso e a condenação foram gradualmente transferidos dos guardas 

prisionais para o sistema penal: "Tudo o que estou a aprender nesta prisão é frustração, 

ressentimento e raiva". Esta foi uma progressão definitiva, que estabeleceu um terreno 

comum com os guardas de que, por vezes, simplesmente faziam o que lhes era ordenado 

pela administração. De facto, no segundo mês, os guardas do Grupo de Diálogo foram 

claramente considerados exceções (à regra geral de que "todos os guardas são idiotas") 

e, à medida que o ano progredia, foram registadas reminiscências e comiseração entre 

guardas e reclusos que haviam percebido terem muitos interesses em comum. Como é 

óbvio, os guardas prisionais e os reclusos são mantidos durante um longo prazo na prisão, 

pelo que ambos querem fazer o melhor possível. No final do ano, qualquer ataque verbal 

a um guarda prisional era bastante raro (e restrito a recém-chegados ao grupo). Esse 

choque subcultural inicial não diminuiu devido aos exercícios ou técnicas cognitivas, mas 

porque todos falaram abertamente e foram ouvidos durante um período de tempo, com os 

próprios participantes a determinar o conteúdo da conversa. Não se registou o momento 

em que a mudança ocorreu, mas a norma do relacionamento certamente mudou e o 

respeito mútuo aumentou. 

Esta mudança também foi evidente para além do grupo do Diálogo, onde houve 

uma mudança na resistência implícita que se sentia pelos guardas prisionais, que nunca 

haviam participado de uma reunião de Diálogo. A comunicação aberta e encorajamento 

para "dizer como é" parecia ter sido uma intrusão no status quo que resultara em algum 

desconforto. Detetou-se uma inércia e falta de comunicação, que resultou na 

indisponibilidade dos guardas prisionais para integrarem o grupo, o que nos causou 

grande frustração e aborrecimento. "Eu acho que os outros guardas estão realmente 

interessados em participar dos Diálogos, mas não querem dizer aos seus colegas." Na 

verdade, descobrimos que alguns guardas até optaram por entrar nos seus dias de folga 

simplesmente para participar do grupo. 

 

Outras Confrontações 

Para outra parte do staff envolvido no Diálogo, no entanto, a transferência das 

reclamações do guarda prisional para o "sistema" prisional ou penal não foi um alívio. 

Alguns deles, com um compromisso com a religião, consideravam, por vezes, a essa 

transferência de reclamações excruciante, e provavelmente consideraram os facilitadores 

irresponsáveis por não cortar com a negatividade existente e levar o grupo a tópicos de 

consideração mais esperançosos. A intenção era, no entanto, liderar de forma implícita, 

apoiando consistentemente observações e críticas genuinamente sentidas (incluindo 

aquelas sobre nós, enquanto facilitadores!) enquanto encorajávamos o aprofundamento 

daquilo que estava por trás destas visões. Procurávamos ser colegas no âmbito de uma 

investigação aberta, aprendendo juntos. Não estávamos a tentar mudar as opiniões dos 

outros, mas entendê-los melhor. 

O que eles não haviam percebido era que eles mesmos formavam uma subcultura 

religiosa que, no devido tempo, confrontava uma subcultura antirreligiosa. "Não pode 

falar sobre espiritualidade com um líder religioso porque ele acha que sabe a resposta e 

tenta dizer-lhe como deve pensar." Uma parte disto envolvia compromissos divergentes 

com positividade e realismo. Foi recebido um apelo para ser menos cínico: "O que há de 

errado com a realidade? A merda fede. Talvez a exibir a situação como eu realmente 

vejo-a, podemos ter alguma perspetiva sobre ela de modo que nos afeta de uma maneira 

diferente ". Essas trocas, ao longo do tempo, contribuíram para uma mudança saudável 

de afirmações sobre "como é" para as pessoas sobre "como me parece". 

Depois de um par de meses, eu disse ao grupo que deveríamos convidar um 

membro do Conselho de Visitantes (BOV) para participar do Diálogo. Os reclusos 
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queriam testar se tinham alguma opinião real sobre o assunto e votaram contra a ideia. 

Não foi enviado nenhum convite. Quando  a mesma proposta foi colocada um mês depois, 

houve mais abertura. Contudo, algumas pessoas ainda não estavam de acordo: "Não há 

absolutamente nenhum objetivo em conversar com um BOV - eles bebem chá e biscoitos 

com o diretor da prisão", mas a maioria estava de acordo e fomos devidamente 

acompanhados por uma senhora com competências de aconselhamento e trabalho em 

grupo. Curiosamente, aqueles que votaram contra a vinda do BOV, foram os que o 

receberam com mais entusiasmo. Nós tivemos dois membros do BOV durante o ano, e 

considero que ambos valorizaram tudo aquilo que aprenderam sobre eles mesmos e sobre 

a prisão.  

Talvez a divisão mais acentuada, dentro das prisões, seja contra os ofensores 

sexuais (que, para a sua própria segurança, se encontram em alas separadas no HMP 

Whitemoor, juntamente com outros reclusos considerados vulneráveis). Quase todos os 

guardas e reclusos estavam revoltados com as imagens do estereotipo que tinham desses 

reclusos, a quem geralmente referiam como pedófilos. "Os ofensores sexuais nunca são 

bem tratados- quando são libertados têm tendência a reincidir. Eles devem ser trancados 

nas celas e as chaves deitadas fora." Houve uma repulsa tremenda quando os ofensores 

sexuais conseguiram trabalho na cozinha da prisão. Durante meses, alguns reclusos 

recusaram toda a comida que tivesse sido preparada por eles. A integração social mais 

improvável nestas (e muitas outras) prisões seria a inclusão dos ofensores sexuais num 

único Grupo de Diálogo com outros ofensores (que não tenham cometido crimes sexuais). 

Os ofensores sexuais têm que camuflar os seus crimes nas prisões onde não há separação 

por tipologia de crime, correndo o risco de terem as suas celas incendiadas, caso sejam 

descobertos. Durante este ano, um desses ofensores foi assassinado na prisão, pelo que, 

atualmente, tal grupo não poderia ser considerado de maneira realista na prisão de 

Whitemoor. 

 

Ampliar a Investigação 

Os participantes passaram, cada vez mais, a confiar no processo de Diálogo. 

Conforme um recluso disse: "Estar no Diálogo permite baixar um pouco a guarda. 

Quando voltar à ala, não podemos fazer isso porque nos podemos magoar". Às vezes 

tínhamos discussões acaloradas e, às vezes, conversávamos a favor e contra as drogas, os 

imigrantes, o aborto, a violência como meio de implementar mudanças e o orgulho e a 

vergonha de sermos criminosos. As diversas questões foram surgindo como e quando 

eram de interesse para as pessoas. Nós meditamos sobre os meios de comunicação e 

reportagens, realeza, ex-Jugoslávia, homossexualidade e SIDA, aborto, contraceção, 

experiências religiosas, insanidade, assassinato de Bolger, Zimbábue, Nelson Mandela, 

gestão de dinheiro, emprego, amizade e amor. Um dos voluntários de fora da prisão disse-

me: "Temos conversas melhores aqui do que no meu clube e quota é de 500 libras por 

ano!” 

 

Desenvolvimento pessoal 

Alguns reclusos começaram, deliberadamente, a ler jornais para poderem 

contribuir para a conversa, e notou-se um aumento constante de vocabulário em muitos 

deles. Nos primeiros encontros, os palavrões substituíam (quase ineficazmente) os 

adjetivos em quase todas as frases, mas gradualmente os indivíduos queriam expressar os 

seus pontos de vista com mais precisão e tinham que redescobrir um vocabulário mais 

amplo a fim de o fazer. Um diretor da prisão, que nunca havia participado de um Diálogo, 

disse: "No geral, vejo muito mais conversas agora na prisão do que há um ano e eu 

atribuo isto, em grande parte, ao Grupo de Diálogo". 
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Alguns reclusos não falavam em muitas reuniões, mas isso também não lhes era 

exigido. No início, as únicas palavras que um recluso dizia (resmungando baixinho) era 

"escória da terra", referindo-se aos guardas prisionais. Mais tarde, eles contribuíram com 

diversos comentários, mas agora contam histórias e exibem um bom (embora incomum) 

senso de humor. Observei como a agressão estava associada à insegurança e falta de 

confiança. Embora às vezes perdêssemos os participantes da unidade de segregação ou 

dos cuidados de saúde devido a incidentes violentos nas celas, estes claramente 

diminuíram à medida que os reclusos adquiriam autoestima e começavam a valorizar os 

seus pontos de vista. As pessoas começaram, na sua própria velocidade, a reavaliar as 

suas vidas: "I zigged when I should have zagged" [fiz isto quando na realidade deveria ter 

feito aquilo], e refletir sobre o seu futuro: "O que fazer quando não tenho dinheiro 

suficiente?" Alguns pormenores familiares foram de carater mais pessoal do que seria 

adequado para este tipo de relatório.   

 

 

Renegociar o trauma 

Houve um pequeno tumulto, em algumas das alas, pouco antes do Natal, o que 

levou a condições gravemente desconfortáveis para muitos reclusos não só durante este 

período mas também depois da introdução de um regime mais severo em toda a prisão. 

Durante esse período, os grupos de Diálogo agiram como uma válvula de pressão crucial, 

permitindo que o vapor fosse liberado, caso contrário, uma vez que a pressão se tornasse 

insuportável, teria sido expressa através extrema violência física. A dor e a angústia eram 

profundamente perturbadoras e era claramente necessário que tal fosse expresso de 

alguma forma. Nesta altura, foram ouvidas declarações como as que se seguem: "Eu 

continuo a pensar que isso é um pesadelo e que um dia eu vou acordar e tudo vai acabar" 

e "eles destruíram as televisões para não vos destruírem a vós (guardas prisionais)". 

Havia tanta frustração que, às vezes, os reclusos eram incapazes de permanecer sentados 

enquanto expressavam os seus sentimentos. Noutras ocasiões, os extremos da solidão 

também se manifestaram: "Acho que me devo resguardar e deixar aquilo que é meu, 

comigo. As únicas vezes que comunico (de forma real) com outras pessoas é no grupo de 

Diálogo". Esta fase durou seis ou sete semanas. Através do Diálogo, eventos traumáticos 

tornaram-se memórias, e quando esta terrível realidade se traduziu em simbolismos, esta 

já pode ser manipulada pela mente, em vez de permanecer intolerável. Esta foi uma 

experiência coletiva. Mais tarde, surgiram exemplos semelhantes de indivíduos que 

sofreram o trauma de ser discriminados durante algum tempo ou testemunharam 

tentativas de suicídio. 

 

Um apelo para reabilitação 

Houve um repetido apelo por mais reabilitação: "Eu quero fazer mais do que 

aprender a usar um esfregão!" Inevitavelmente, às vezes, surgiram os pontos fortes e 

fracos de vários programas prisionais que são oferecidos. Um recluso revelou: "Eu 

aprendi alguma coisa com o curso de controlo da raiva, mas depois de uma sessão, um 

dia vi o instrutor a ficar irritado com um dos funcionários da prisão sobre algo, e pensei 

‘isto na realidade não funciona, certo’? "Da mesma forma, um guarda prisional 

observou:" Na rua aprendem a saltar de disposição em disposição, mas não têm intenção 

de mudar porque desfrutam do poder que a raiva lhes dá sobre os outros e, de qualquer 

forma, gostam de magoar as pessoas". É claro que eu ouvi vários relatos quer 

motivadores quer depreciativos sobre o valor dos grupos de Diálogo, variando de: "Eu 

não consigo ver algum tipo de mudança a vir desses grupos" para "Eu tive tanto apoio 

daquele grupo - um mês depois de sair me sinto no fundo do buraco! " Reconheço a 
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necessidade de uma variedade de abordagens para tratar as complexas dificuldades 

pessoais e sociais encontradas entre os que vivem e trabalham nas prisões. Vemos o grupo 

de Diálogo como um alimento contínuo, e apoio para subscrever qualquer 

aconselhamento, terapias individuais e de grupo oferecidas nas prisões. Às vezes surgem 

problemas, numa conversação geral, que são levados para fora do Diálogo por um recluso 

com um técnico de Reinserção social, líder religioso (em contexto religioso) ou membro 

do BOV. Além disso, vários reclusos que participaram nos workshops do Goose Theatre 

(utilizando máscaras para conceber uma linguagem que permite expressar várias camadas 

da personalidade de um indivíduo) juntaram-se ao grupo de Diálogo para mostrar a sua 

experiência de aprendizagem, apresentando, ao mesmo tempo, o conceito de viver atrás 

de máscaras, às outras pessoas do grupo de Diálogo. 

 

A prisão como instituição 

O Serviço Prisional compromete-se a cuidar dos que estão sob sua supervisão 

"com humanidade e ajudá-los a ter uma vida em conformidade com a lei, e com um 

sentido útil durante o tempo de reclusão e após a libertação". Isto não é fácil de fazer e, 

na realidade, a fragmentação da sociedade, da família e do indivíduo é sentida muito 

profundamente dentro dos muros de uma prisão, e a burocracia desumanizante do próprio 

sistema prisional aumenta significativamente esta situação; neste sentido um recluso 

comentou: " Introduzir programas de samaritanos na prisão quando é a própria prisão 

que está a levar as pessoas a cometerem suicídio, é como mandar tropas para a batalha 

e depois seguir com o corpo médico para lidar com as baixas. É a desumanidade da 

prisão que está a provocar que as pessoas cometam suicídio. Uma redução estética no 

número de suicídios para a média não é realmente útil " 

Há crueldade, falta de esperança e isolamento, momentos intercalados de 

compaixão, humor e indiferença. Durante uma dolorosa conversa com um recluso que 

havia acabado de tentar (sem sucesso) cometer suicídio, um guarda deu por si a relembrar 

uma reprimenda que ele havia dado ao homem: "Eu reprendi-o recentemente por tirar 

quantidades excessivas de leite creme, no futuro, numa situação semelhante, eu não terei 

esta abordagem tão automática. Certamente vou pensar primeiro sobre o motivo que o 

levou a fazer isso." De forma amável, um recluso comentou: "Deve ter sido óbvio que 

algo não estava bem, ou então ele era um homem muito corajoso - ninguém na sua 

perfeita consciência tiraria quantidades extra de leite creme na prisão!". 

 

O que foi aprendido com o Diálogo na Prisão? 

1. Os Grupos de Diálogo desempenham um papel fundamental na humanização da 

sociedade carcerária.  

2. Uma comunidade de investigação emerge, não porque todos concordem, mas 

porque todos ouvem. 

3. As normas comportamentais (às quais aqueles que vivem e trabalham nas prisões 

revertem inconscientemente) podem ser mudadas através do Diálogo sustentado. 

4. O trauma pode ser renegociado e, assim, reduzido, não só nos indivíduos, mas 

também no grupo, como um todo.  

5. O Diálogo é um ambiente terapêutico para os participantes individuais.  

6. A escuta é inerente a esta forma de investigação, que leva a um aprofundamento 

do respeito entre os participantes. 

7. O Diálogo estimula a conversação e a reflexão.  

8. Os indivíduos aprendem como mudar os seus pontos de vista e formar novos 

pontos de vista.  
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9. Um grupo grande é um desafio, mas os indivíduos mais calados encontram as suas 

próprias vozes e os dominantes aprendem conter-se quando a sua ideia não é 

solicitada. 

10. A autoestima aumenta à medida que os participantes individuais percebem que a 

sua visão única tem validade e relevância, mesmo que possa ser diferente da que 

é mantida pelos outros. 

11.O vocabulário descritivo e emocional aumenta à medida que os participantes 

descobrem a necessidade de se expressar de forma mais clara.  

12. A postura rígida acaba por se flexibilizar para se tornar participativa.  

13. Permitir a cada participante a sua própria velocidade, surge no grupo um senso 

comum auto-organizado.  

14. O que é aprendido no grupo é em primeira mão (experienciado) e não em segunda 

mão (ensinado).  

15. Apesar de a confidencialidade não ser algo contratualizado, e não ser possível 

numa prisão de máxima segurança) os participantes concordam tacitamente num 

nível de confidencialidade sólido, baseado no respeito mútuo e do grupo como um 

todo.  

16. Os relatórios publicados informaram e incluíram as pessoas que não frequentam 

o grupo de Diálogo na prisão.  

17. O Diálogo chega a ser uma propriedade para o grupo. (p. ex. "O diálogo pode ser 

algo que queria fazer numa prisão, mas para nós é mais importante do que isso"). 
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3. Diálogo para preparação para a libertação 

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

O principal objetivo do nosso trabalho com este Kit de Ferramentas é preparar os reclusos 

para a libertação. Queremos dar-lhe ferramentas de diálogo, excecionalmente poderosas 

e muito subutilizadas, bem como explorar juntos como podemos aproveitar esta energia 

em conjunto com os reclusos. 

 

Acreditamos firmemente que a preparação para a libertação parte de um processo maior 

de reintegração / reentrada, sendo um componente crucial do processo de reintegração de 

uma pessoa. 

 

O QUE DIZEM OS OUTROS: 

 

A reintegração de um indivíduo a longo prazo, provavelmente, depende de uma variedade 

de características pessoais e situacionais que são melhor compreendidas numa estrutura 

longitudinal do curso de vida: 

• Circunstâncias pré-prisão (por exemplo, perfil demográfico, histórico de trabalho 

e competências profissionais, histórico criminal, envolvimento em abuso de 

substâncias, características familiares). 

• Experiências na prisão (por exemplo, duração da pena, participação em programas 

de tratamento, contacto com a família e amigos, preparação pré-libertação). 

• Experiências imediatas pós-prisão (por exemplo, momento de libertação, 

necessidades iniciais de habitação, assistência para a transição, apoio familiar), e 

• Experiências de integração pós-libertação (por exemplo, experiências de 

emprego, influência de colegas, conexões familiares, apoio dos serviços sociais e 

supervisão da justiça criminal). 

De Visher C.A and Travis J., (2003) ‘Transitions from Prison to Community: 

Understanding Individual Pathways’. Annual Review of Sociology. 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Em quais dos pontos acima referidos, considera que pode trabalhar melhor com os 

reclusos? Onde considera que pode ter influência? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

O QUE DIZEM OS OUTROS: 

 

 “Mais reclusos, com penas longas, menos preparação para a vida no exterior e menos 

assistência na sua reintegração, estão a regressar à sociedade. Frequentemente, eles vão-

se deparar com dificuldades em conseguir obter um emprego, habitação e, até, com as 
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suas famílias. Caso tenham esse problema, continuarão afetados pelo abuso de 

substâncias e problemas de saúde. A maioria será novamente detida e muitos voltarão à 

prisão por cometerem novos crimes ou por algum tipo de incumprimento durante o 

período de liberdade condicional. 

E este ciclo de afastamento e retorno de um grande número de indivíduos, principalmente 

homens, está cada vez mais concentrado num número relativamente pequeno de 

comunidades que já se depararam com enormes desvantagens sociais e económicas”. 

 

De Prisons to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoners Re-entry – Urban 

Institute 

 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

O que considera desta descrição? Isso encaixa-se na sua realidade sobre as dificuldades 

de libertação? 

 

Se fosse definir o ciclo com o qual a maioria dos reclusos trabalha, com as suas próprias 

palavras, como o faria? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Pode encontrar uma história interessante relativa à jornada de um jovem, contada através 

deste processo no Anexo 1 desta seção. É algo que o motivamos a partilhar com os 

reclusos como um caso de estudo.  

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 
 

Lembra-se do exercício criativo da primeira seção? Uma das frases iniciais do jogo foi: 

“O staff que trabalha diariamente com os reclusos (eu e os meus colegas) tem mais 

oportunidades, do que a maioria, de influenciar positivamente o sucesso do recluso a 

longo prazo”. Como isto se encaixa na descrição supra? É uma imagem bastante sombria, 

mas infelizmente, é também bastante precisa. Contudo, ainda há esperança porque 

podemos influenciar os reclusos em direção a um resultado positivo. 

 

O que é que geralmente fazemos para combater a “representação não tão bonita” pintada 

no primeiro parágrafo? 

 

Idealmente, o planeamento da reintegração começa no momento da admissão e estende-

se além do tempo de libertação, para preparar os reclusos para o sucesso pós-libertação a 

longo prazo. 

 

O planeamento para a libertação representa um componente distinto do processo mais 

amplo de planeamento de reinserção, focando-se no sucesso do momento da libertação e 

nos dias e semanas que se seguem a este. Idealmente, preparar-se para o momento da 

libertação representará uma fase natural na progressão da entrada para a reiserção. 
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REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Em todo esse trabalho de planeamento, em que medida envolve os reclusos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

O planeamento para a libertação baseia-se geralmente nas avaliações, recursos e 

relacionamentos desenvolvidos durante percurso de reclusão de uma pessoa. Já 

questionou os reclusos por que é que eles sentem a necessidade de se prepararem? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

O QUE OS OUTROS DIZEM: 

 

A "Prison Fellowship International" desenvolveu uma lista com 10 pontos-chave, para 

staff prisional, que podem ajudar os reclusos a prepararem-se para a sua libertação: 

Construir Relacionamentos Construtivos 

Os relacionamentos construtivos são importantes para os reclusos durante a reentrada. 

Contudo, muitos reclusos terminaram relações devido à reclusão, ou pelos danos que esta 

pode ter causado às suas famílias e ente-queridos. Isto aumenta as possibilidades de que 

eles retornem a relacionamentos destrutivos e antissociais. 

Chave 1: Encontre mentores 

Identifique voluntários ou membros da família para atuar como mentores durante a 

reentrada. Os mentores podem ser formados para oferecer apoio, conselhos, amizade e, 

às vezes, assistência prática. 

Chave 2: Reunir a família 

Envolve reconstruir e reparar as relações entre os reclusos e as suas famílias (ou amigos, 

se a família não for uma opção). Comece por abrir canais de comunicação mediante 

cartas, telefonemas e visitas. 

Chave 3: Desenvolver as comunidades 

As comunidades de apoio podem sustentar ex-reclusos durante o seu processo de 

transição. As comunidades religiosas podem desempenhar bem esse papel. Incentive os 

mentores e membros da família a ajudar os ex-reclusos a ganhar a confiança na sua 

comunidade religiosa. 

Responder às necessidades 
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Os ex-reclusos enfrentam situações de sobrevivência desde que saem da prisão, tais como 

encontrar comida, habitação e outras. Um plano claro dá tempo aos ex-reclusos para se 

estabelecerem fora da prisão. 

Chave 4: Planear antecipadamente 

Ajude os reclusos a fazerem planos realistas para as primeiras vinte e quatro horas após 

a libertação. Isto inclui alojamento para a primeira noite, transporte para esse local, 

refeições, roupas e respetivos custos para essas necessidades, assim como a planificação 

do tempo livre e outros. Posteriormente, ajude-os a fazerem planos realistas para o 

primeiro mês fora da prisão. 

Chave 5: Localizar recursos 

Identifique os recursos disponíveis para ex-reclusos nas ONGs, igrejas, entidades 

governamentais e outros. Certifique-se de que os reclusos conhecem os procedimentos de 

inscrição, horário de atendimento, localização dos escritórios e condições para cada um. 

Chave 6: Evitar problemas 

Os reclusos enfrentarão problemas familiares quando retornarem à sociedade. Ajude-os a 

identificarem amigos, membros da família, locais e circunstâncias que possam causar 

problemas e desenvolva estratégias para os evitar. 

Chave 7: Encontre ajuda 

Alguns problemas exigem a ajuda de pessoas com formação especial. Ajude os reclusos 

que precisam encontrar tratamento para doenças mentais, vícios, condições médicas e 

outros. 

Chave 8: Reparar 

A reintegração bem-sucedida é difícil enquanto os danos causados no passado, pelos ex-

reclusos, permanecerem sem solução. Conte com facilitadores competentes para orientar 

as reuniões de mediação com as vítimas, para discutir como fazer as pazes e como 

reconstruir os relacionamentos danificados. Tornar-se um membro contribuinte da 

sociedade requer intencionalidade, tempo e esforço. Os reclusos precisam lidar 

adequadamente com o passado e construir um futuro produtivo. 

Chave 9: Servir os outros 

O voluntariado, com organizações cívicas ou de caridade, ajuda os ex-reclusos a 

construírem relacionamentos positivos, desenvolverem rotinas diárias e aprenderem 

competências laborais. 

Chave 10:  Realizar um inventário 

Identifique os pontos fortes dos reclusos, como educação, histórico de emprego e 

competências. Considere os recursos que eles têm/possuem, como relacionamentos 

familiares, redes sociais, maturidade espiritual e talentos subdesenvolvidos. Analise as 
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necessidades deles, como o tratamento de dependências, problemas de saúde e outros. 

Utilize este inventário (e adicione itens caso considere necessário) para ajudar os reclusos 

a preparar planos realistas para retornarem à sociedade. A preparação eficaz para a 

reentrada requer uma avaliação honesta dos pontos fortes e fracos dos reclusos. De facto, 

tal avaliação cria a estrutura na qual as os 10 pontos-chave podem ser mais eficazes. 

O NOSSO DESAFIO PARA SI: 

 

Gostaria de saber o que os reclusos pensam sobre a sua libertação? 

Eles têm pouco controlo sobre a vida quotidiana, o que significa que podem ser 

dominados pelas escolhas que enfrentam depois da prisão, sem estarem preparados para 

tomar boas decisões. Além disso, a prisão remove-os das suas redes de apoio, apoio este 

que os pode ajudar a fazer uma transição bem-sucedida para a sociedade. 

Mas eles estão conscientes disto? Eles entendem que a vida lá fora fluiu de uma forma 

diferente durante o tempo em que estiveram presos? 

Acreditamos que é essencial fazer com que eles entendam isso. 

Propomos que os conduza para sessões grupais e constitua grupos de diálogo, conforme 

descrito na seção anterior. É possível que não se obtenha muito debate na primeira sessão, 

pelo que serão necessárias várias rondas.  

 

Jean Greenwood (THE CIRCLE PROCESS: A Path for Restorative Dialogue 2005) do 

Centre for Restorative Justice and Peacemaking da University of Minnesota descreve o 

círculo de diálogo como ‘UMA MANEIRA DE FALAR EM CONJUNTO’. Nestes 

diálogos, todos são respeitados e considerados iguais aos outros. Cada participante tem o 

espaço para falar sem qualquer entrave por parte dos outros, enquanto ele/ela conta a sua 

história. Todos expressam os seus pensamentos com sinceridade enquanto outros ouvem, 

concentrados no que está a ser dito. Às vezes, pode ser necessário adaptar o processo se, 

e no caso de, certas questões e necessidades precisarem de ser tratadas. As necessidades 

e o contexto dos participantes determinam o aspeto do modelo. 

É importante que os reclusos compreendam que é proveitoso conversar, ouvir e fazer as 

perguntas que quiserem. Manter tudo confinado nas suas mentes e corações não lhes fará 

bem algum. Eles precisam de acostumar-se à "verdade" de que uma boa comunicação 

resolve indiretamente os problemas, tanto para a pessoa quanto para os outros. Às vezes 

as pessoas não percebem os nossos pensamentos e sentimentos e acabam por criar as suas 

próprias "teorias" sobre nós. Na maioria das vezes, essas "teorias" não são muito boas! 

Eles assumem isto e aquilo sobre nós porque eles só têm algumas partes de informação. 

Portanto, é muito importante ajudar os reclusos a expressarem-se e a comunicar. O 

silêncio pode ser uma mensagem não planeada para os outros. As questões que não são 

abordadas, de preferência de uma maneira socialmente aceite, tendem a apodrecer na 

mente. Isto só pode acarretar consequências negativas. 

 

Os círculos de diálogo têm uma maior oportunidade de sucesso quando: 

• Há respeito recíproco entre os participantes e uma responsabilidade de contribuir 
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• Há um acordo sobre como a sessão prossegue e cada um sente responsável pelo 

sucesso da reunião 

• Há um espaço equitativo para todos e de aceitação de que pode haver diferenças 

entre nós 

• Há a opção de que a pessoa participe ao seu próprio ritmo 

• Há uma mistura de valores pessoais e valores socialmente aceites 

• O facilitador e os participantes devem ter em mente que cada tópico / questão 

abordado no encontro é parte de um quadro maior           

• Há um entendimento de que todos os envolvidos têm interesses pessoais que 

podem ser diferentes dos outros 

• Há um entendimento de que cada pessoa atribui o seu significado pessoal às 

palavras, textos e ações 

• Há uma atmosfera em evolução para entender uns aos outros e aprender a cooperar 

e colaborar com os outros 

• Há uma maneira aceitável de lidar com as questões sérias, diferenças e 

experiências que nos causaram dor 

• Há novas e renovadas relações saudáveis com as pessoas próximas a nós e aquelas 

mais afastadas 

• Há aceitação dos outros pelo que eles são e pelo que eles representam 

• Há esperança e determinação nos planos futuros de um participante 

 

PERGUNTA: 

 

Dada a "aparente falta" das qualidades listadas acima num grande número de reclusos, 

considera que os resultados desejados são possíveis? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Nestes encontros todos os reclusos, independentemente da idade, experiências de vida, 

condição ou formação (se tiverem), têm o direito de serem considerados igualmente 

importantes. 

 

PERGUNTA: 

 

Dado que o seu grupo de reclusos pode ter níveis substancialmente diferentes de educação, 

inteligência desenvolvida, competências verbais e processamento mental daquilo que eles 

veem e ouvem, considera que é capaz de manter um campo de jogo nivelado para todos? 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

O facilitador deve ter cuidado ao garantir que o processo seja equilibrado relativamente a 

liderar o processo e dar a máxima liberdade aos participantes. Os facilitadores só devem 

intervir se as coisas estiverem fora de controlo e o processo estiver comprometido. Como 

facilitador, precisa ter paciência, atenção, escuta atenta e apreciação de possíveis curtos 

períodos de silêncio. Uma vez que o facilitador participa ao mesmo nível dos outros 

membros (internos), também como um ser humano comum, ele deve ser cuidadoso para 

não ser diretivo na fala, pois isso diminuirá o espaço livre dos outros. Também é 

importante ter em mente o seu humor, a linguagem corporal, a maneira como usa a sua 

voz e a escolha de palavras, uma vez que estes aspetos podem influenciar o processo. 
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PERGUNTA: 

Por quem e como devem ser definidas as linhas orientadoras do diálogo? 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

O assunto deve ser preparado para a libertação. Lembre-se dos 10 pontos-chave acima 

referidos e tente inseri-los no diálogo. 

 

Lembre-se: 

 

- Não se devem tomar decisões grupais. A maneira correta de preparar a libertação 

para todos os membros do grupo não é decidida por si. 
 

- Nós não julgamos, nós ouvimos. Então, suspenda as suas crenças sobre o que deve 

ser e não deveria ser a preparação para a libertação, e apenas ouça os sentimentos 

dos reclusos. Incentive-os a fazer isso também. 

 

- Estimule os reclusos a serem tão abertos quanto possível na conversação e a 

basearem-se nas ideias uns dos outros. 

 

Para fazer o processo funcionar, pode fazer duas coisas: 

 

1) Forneça aos reclusos, com antecedência, para lerem por conta própria, a história 

do Anexo 1 desta secção. Pode adaptar a linguagem para um formato fácil e 

disponível, caso seja necessário. Este exercício de leitura pode colocar os 

participantes no mesmo estado de espírito. Caso a leitura individual seja muito 

difícil, pode ler em voz alta antes de iniciar o diálogo. 

 

2) No início da sessão de diálogo, coloque no meio um flipchart com algumas 

perguntas sobre a preparação para a libertação. Seguem-se alguns exemplos: 

 

- Se fosse libertado amanhã, o que faria primeiro? 

 

- Há alguém que o possa ajudar quando sair da prisão? 

 

- Como pensa que seria o seu primeiro dia fora da prisão? 

 

Estas duas ações podem impulsionar e focar o diálogo. 

 

É importante fazer o seguimento das discussões de uma sessão para a outra. 

 

Bastando para tal, fazer anotações das palavras-chave exprimidas pelos reclusos a 

respeito da sua preparação para a libertação, as suas expectativas e crenças. Neste sentido, 

seria útil comparar, de uma sessão de diálogo para outra, como as palavras evoluem e 

como o significado muda. 

 

No final de todas as sessões de diálogo, apresentamos aos reclusos o seu processo de 

descoberta, atendendo às palavras que foram utilizadas.  
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Uma vez que chegou a este nível com os reclusos, nós desafiamo-lo a fazer uma outra 

ronda de sessões de diálogo, no desenvolvimento desta ferramenta útil para os reclusos 

no processo da sua libertação. 

 

Comece a primeira sessão com o tópico: Que informações o ajudariam? Quais as 

ferramentas que precisará obter nos primeiros dias? 

 

O QUE OS OUTROS DIZEM: 

 

A EPEA Malta, no seu projeto BRIDGE, desenvolveu um conjunto de ferramentas 

interessantes para preparar o maior processo de reintegração. Eles começaram a partir da 

análise das necessidades dos reclusos após a libertação. As suas descobertas devem ser 

tomadas em consideração: 

 

• Reintegração no mercado de trabalho 

Uma pessoa necessita de dinheiro para sobreviver. O facto de não receber qualquer tipo 

de renumeração aumenta a probabilidade de reincidência dos ex-reclusos. A maioria dos 

reclusos precisa de um emprego (geralmente um novo emprego) depois de terem 

cumprido uma pena. A capacitação para o mundo do trabalho deve começar na prisão e 

deve continuar fora desta. Esta formação deve refletir as mudanças no mercado de 

trabalho: deve ser relevante para o mundo real. A prisão também deve fornecer 

capacitação para o trabalho autónomo. Os cursos de formação em prisões devem ser 

organizados em ciclos curtos de módulos, de forma a que o curso possa ser concluído 

durante o período de cumprimento da pena, e a motivação seja mantida num nível alto 

através da obtenção dos diferentes objetivos programados. A organização do sistema 

prisional também deve fazer o seu melhor para encontrar emprego para os reclusos 

enquanto estiverem na prisão, e possivelmente, começar a trabalhar ainda durante a sua 

reclusão. Isso tornaria a reinserção muito mais fácil. 

• Crianças, Família e Amigos 

Enquanto para a maioria, a vida na prisão pára, a vida fora da prisão continua em 

movimento. Muitos reclusos têm parceiros que aguardam o seu regresso, ou parceiros que 

continuaram as suas vidas sem eles, crianças que cresceram e começaram as suas próprias 

vidas, ou aqueles que não querem ter mais nada a ver com eles. A família alargada ainda 

pode estar lá para eles. Os ex-reclusos precisam de ser apoiados para reestabelecer a sua 

ligação com a sua família e amigos da forma que eles acham que pertencem e têm apoio. 

Enquanto na prisão, os reclusos devem ser educados sobre competências parentais, 

relacionamentos familiares, competências para a vida e educação sexual. Os papéis do 

assistente social e das ONGs neste setor são vitais. Trabalhar de perto com a família 

também pode resultar num controlo social informal para o recluso, no sentido de que é 

oferecida alguma estabilidade, e ocorre alguma pressão sobre o comportamento (por 

exemplo, pressão do parceiro para ser um ‘bom pai’), aumentando a probabilidade de uma 

reinserção de sucesso. 

A breve citação que se segue indica, de forma clara e concisa, como é que uma prisão 

pode preparar um recluso para a liberdade mantendo os relacionamentos com a família: 

“Os reclusos devem poder comunicar com as suas famílias, outras pessoas, representantes 

de organizações externas,  o mais frequentemente possível, por carta, telefone ou outras 

formas de comunicação. Devem também ser permitidas visitas dessas pessoas. Os planos 
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de visitas devem permitir aos reclusos manter e desenvolver as relações familiares da 

maneira mais normal possível. As autoridades prisionais devem trabalhar em estreita 

colaboração com os serviços e instituições que supervisionam e assistem os reclusos 

libertados, permitindo que todos eles se reintegrem na comunidade, em particular, no que 

diz respeito à vida familiar e ao emprego. Aos representantes de tais serviços ou 

instituições sociais devem-lhes ser proporcionados todos os acessos necessários (à prisão 

e aos reclusos) para permitir que eles ajudem nos preparativos para a libertação e no 

planeamento dos programas de pós-tratamento. A reintegração bem-sucedida de (ex) 

reclusos requer uma abordagem de controlo de cada caso desde a detenção, passando pelo 

período de reclusão, ao momento da liberação e ainda depois”. 

• Saúde 

Os reclusos, quando libertados, frequentemente necessitam de apoio contínuo no que diz 

respeito à sua saúde. Conforme evidenciado pela investigação, é frequente os reclusos 

liberados sofrerem de depressão, autoflagelação, ansiedade e problemas relacionados ao 

abuso de substâncias, incluindo o álcool. Os cursos de terapia iniciados na prisão não 

devem ser interrompidos devido à libertação, contudo devem ser feitos ajustes para que 

estes sejam mantidos ainda fora da prisão. O bem-estar geral saudável do ex-recluso é um 

requisito para uma reinserção bem-sucedida na sociedade. Os oficiais de liberdade 

condicional, ONGs, organizações religiosas, ONGs e voluntários podem supervisionar e 

apoiar o ex-recluso para obter os melhores serviços possíveis para ele ou ela. 

• Habitação  

Infelizmente para alguns ex-reclusos, a principal opção após a libertação é o alojamento 

temporário. Alguns são abandonados pelas suas famílias (mais especificamente, em 

sociedades mais tradicionais, onde ter estado recluído é considerado uma vergonha para 

a família). Algum conseguem alojamento em casa de amigos (sendo, na maioria das 

vezes, uma solução temporária). Apenas alguns deles têm possibilidade de ficar em 

pensões ou hóteis. Uma parte deles voltam para a sua casa ou da família e outros 

infelizmente acabam desalojados. O facto de não ter um lugar para morar, ou 

simplesmente morar com os amigos errados (por exemplo, consumidores abusivos de 

drogas), facilmente potencializa a probabilidade de reincidência e, portanto, de nova 

reclusão.  

• Tempo de lazer 

Quando a situação económica é precária, alguns ex-reclusos podem ter mais tempo de 

"lazer" do que outros. É crucial preparar os reclusos para o mundo do desemprego, um 

mundo onde o tempo pode estar nas suas mãos. Muitas vezes, os ex-reclusos têm 

características que limitam a sua capacidade de empregabilidade e remuneração (tais 

como educação e competências cognitivas limitadas, experiência de trabalho limitada, 

abuso de substâncias e outros problemas de saúde física e mental).  

Os empregadores também podem ter dificuldade em empregar ex-reclusos pelas seguintes 

razões: 

o Os empregadores são mais hostis face à contratação de ex-reclusos do que de 

qualquer outro grupo desfavorecido;  

o Os empregadores podem oscilar na sua disposição de contratar ex-reclusos de 

acordo com as características dos seus estabelecimentos e as vagas que estão 

a procurar preencher; 
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o Eles também oscilam de acordo com crime praticado pelo recluso e com a 

experiência de trabalho significativa obtida desde a libertação; 

o A tendência do empregador para verificar os antecedentes está longe de ser 

generalizada, mas tal tendência aumentou na última década. 

 

A nível nacional o Estado pode equilibrar estes problemas, oferecendo incentivos aos 

empregadores para contratarem reclusos durante e após o período de reclusão. É crucial 

fazer conhecer aos reclusos diferentes ONGs, de forma a que eles possam identificar 

como podem fazer um bom uso do seu tempo. 

 

• Problemas financeiros 
 

Enquanto se encontram a cumprir a pena, os reclusos devem ser apoiados e motivados a 

poupar dinheiro. Idealmente, o trabalho deve ser disponibilizado para eles, sendo que 

parte dos seus rendimentos irão para a prisão, outra parte servirá para sustentar-se a si 

próprio e à sua família, e uma outra parte como poupança. Neste sentido, deve ser dado, 

aos reclusos, aconselhamento financeiro. Os ex-reclusos precisam de apoio para abrir 

uma conta bancária, solicitar financiamento social, abono de filhos e outros benefícios 

financeiros. Em alguns casos, os ex-reclusos têm dívidas e precisam desenvolver, antes 

da libertação, um plano de reprogramação/renegociação da dívida. A reintegração na 

sociedade apoia-se na identificação deste tipo de necessidades e planificação de soluções, 

num período anterior à libertação. Os ex-reclusos geralmente precisam de apoio quando 

são libertados da prisão, até receberem o seu primeiro ordenado ou subsídio (caso tenham 

direito). Uma solução para preencher esta lacuna, pode passar pela existência de um 

sistema de empréstimo a curto prazo – focado nos primeiros meses após a libertação. 

REFLITA SOBRE ISTO: 

 

Tendo em conta a sua experiência, considera que estes constrangimentos existem nos 

reclusos com quem trabalha diariamente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Que outros desafios considera que os reclusos enfrentam? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Lembra-se da história do Anexo 1 desta seção? Que ferramentas considera que teriam 

ajudado o jovem após a sua libertação? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

E quanto à atitude e apoio do staff prisional da história, considera que eles prestaram 

algum tipo de ajuda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

E os trabalhos que ele desenvolveu no seu período de pré-libertação? Considera que foram 

utilizados? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

O NOSSO DESAFIO PARA SI: 

 

Apresentar a história aos reclusos e analisá-la numa perspetiva de que apoios é que foram 

disponibilizados ao recluso para ultrapassar a fase de libertação. 

Peça aos reclusos que mudem sequências curtas/eventos da história que acreditam que 

podem levar a um resultado positivo, ao invés de levarem à reincidência. 

 

No final, tendo em consideração as alterações propostas pelos reclusos, faça um esboço 

de uma nova história (positiva) para aquele jovem.  

 

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Analise com os reclusos, a lista de possíveis desafios e, em conjunto com eles, selecione 

aqueles que eles acreditam que terão que enfrentar em primeiro lugar, aquando da sua 

libertação. 

 

Posteriormente, através de círculos dialógicos, fale sobre os desafios mais difíceis e tente 

obter respostas sobre que tipo de informação é que eles necessitam de forma a lidarem 

melhor com estes mesmos desafios. 

 

Coloque as informações num formato simples e claro. Faça disto a ferramenta deles, 

desenvolvida enquanto se preparam para a libertação. 
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 4. Diálogo para a família 

  

A NOSSA MENSAGEM PARA SI: 

 

Na seção anterior, falamos sobre a lista de desafios que um recluso enfrenta aquando da 

libertação. Um desses desafios é reestabelecer a sua ligação com a família. 

 

Um recluso que volta para a sua família tem que fazer muitas mudanças difíceis à medida 

que ele se reajusta à vida familiar. Isto aplica-se para pais, filhos, filhas ou parceiros. A 

vida numa prisão é altamente estruturada. Há poucas decisões a serem tomadas e pouca 

necessidade de lidar com os sentimentos e as escolhas de outras pessoas. Os reclusos 

descreveram a vida na prisão como sendo bastante "negra e branca". A vida familiar é 

muito mais complexa. Não é possível concentra-se apenas em si mesmo. Embora os 

reclusos geralmente estejam dispostos a deixar a prisão, alguns deles podem achar muito 

difícil acomodarem-se e adaptarem-se novamente à sua família. 

 

Estudos mostram que muitos reclusos tendem a acabar na prisão principalmente devido a 

dois fatores: quando não conseguem um emprego, ou quando têm/mantém relações 

familiares e conjugais tensas. A pesquisa também demonstra que os reclusos se adaptam 

melhor quando lidam, de forma antecipada, com algumas das situações complicadas, - 

como falar sobre a sua pena de prisão com um potencial empregador – aprendendo, 

também, algumas competências sociais e de resolução de problemas para os ajudar a 

conduzirem as suas vidas.  

 

O NOSSO DESAFIO PARA SI: 

 

Para que este exercício desafie o restabelecimento da ligação com a família, propomos 

que organize um “Diálogo de Preparação para a Liberação” com um grupo de reclusos e 

os seus familiares. 

 

Como esperado, este será um evento desafiador e cheio de emoções. Assim sendo, 

propomos que trabalhe com os reclusos nestas questões antecipadamente. 

 

Sugere-se uma ou duas sessões de "formação" para os tornar conscientes da importância 

de reestabelecer a sua ligação com a família. 

 

Como exemplos de ferramentas podemos enumerar: 

 

1. Jogo para identificação do círculo de apoio   

 

É distribuída uma folha aos participantes com duas imagens de quatro círculos 

concêntricos. Na primeira imagem é-lhes pedido para escreverem, no círculo 

central, o seu nome. Nos espaços seguintes (também compostos por círculos) é-

lhes pedido para colocarem os nomes de três pessoas que amam/gostam, por 

ordem de importância. Posteriormente, é-lhes pedido para enumerarem três razões 

pelas quais escolheram aquelas pessoas.  

 

Continuando para a segunda imagem, eles é-lhes pedido para a colocarem, no 

círculo do meio, o seu nome e nos espaços seguintes (também compostos por 

círculos), os nomes de três pessoas que, eles acreditam que os vão apoiar após a 
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libertação. Posterirmente, cada participante apresenta as pessoas que selecionou e 

de que forma é que pensam que estas pessoas os vão ajudar. No final, os reclusos 

comparam estas duas imagens e discutem em grupo sobre isso. 

 

2. Role-play - VISITA DE UMA CRIANÇA À PRISÃO 

 

Esta dramatização envolve três atores: a pessoa privada da sua liberdade, o filho 

que veio visitar o seu pai/mãe na prisão (será uma boneca) e a avó que cuida da 

criança. Durante este role-play o recluso deve criticar fortemente a forma como a 

avó cuida da criança, a avó deve criticar o recluso, relativamente ao crime que 

praticou, destacando o facto de este estar na prisão. A criança é levada dos braços 

do pai e dos braços dos avós. Em grupo, os reclusos devem discutir: durante a 

visita o que é que esteve bem ou mal relativamente ao comportamento da pessoa 

privada da sua liberdade?  

 

3. Caso de estudo 

 

Mary é uma mulher de 25 anos, não é casada mas tem um relacionamento, tem 

um filho de 5 anos e esteve detida nos últimos 2 anos. Ela foi agora libertada. Na 

casa para onde ela voltou, vivem os pais do namorado, o seu namorado e o seu 

filho. Durante a sua pena de prisão, a família apenas a conseguia visitar 

mensalmente devido a carências económicas. Quando a Mary voltou para casa, 

ela notou que o seu filho a trata como uma estranha e que vê a sua avó como figura 

maternal, uma vez que foi ela que cuidou da criança nestes últimos dois anos. Os 

pais do seu namorado discutem e reclamam do sacrifício que tiveram que fazer 

para criarem o seu filho durante os últimos 2 anos. Os vizinhos, também, disseram 

à Mary que enquanto ela esteve na prisão, o seu namorado teve outro 

relacionamento. Ele mostra-se indiferente para ela. Devido aos problemas 

financeiros, todos consideram Mary como “mais uma boca para alimentar”. 

 

Podem-se fazer as seguintes perguntas aos reclusos: 

-Porque é que a situação é difícil? 

-Qual a razão? 

-Conhece situações semelhantes? 

-O que faria se estivesse numa situação semelhante à da Mary? 

 

4.  Questionário 

Peça gentilmente aos reclusos que respondam por escrito (em 30 minutos) às 

seguintes perguntas e depois discutam-nas: 

1. Como caracterizaria o seu relacionamento com a sua família? 

2. Considera que pode fazer algo para que o seu relacionamento familiar seja 

melhor do que é agora? 

3. O que diferencia um amigo verdadeiro de um amigo insincero? 

4. Quais são os pontos fortes e fracos que pode obter com um amigo? 

5. O que considera importante para um relacionamento entre um casal, ser bem-

sucedido? 

6. É importante quando for libertado, estar perto de pessoas que o podem ajudar? 
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Depois de ter uma ou duas reuniões com os reclusos, pode começar a pensar num 

“Diálogo de Preparação para a Libertação”. 

 

Porquê um “Diálogo de Preparação para a Libertação”? 

• Todas as mudanças causam stresse e isto é uma grande mudança para todos os 

envolvidos. 

• Todos estão incluídos: o recluso, o/a parceiro/a ou outro, filhos, os seus 

cuidadores e outros amigos e parentes. Até mesmo animais de estimação são 

afetados. 

• “Diálogo de Preparação para a Libertação” vai relaxar toda a gente. Toda a família 

terá uma melhor ideia do que esperar.  

• Os sentimentos de um recluso podem ser muito intensos, quer imediatamente 

antes de ir para casa, até algum tempo depois de estar em casa. A alegria pode ser 

poderosa e excitante, mas a deceção e o medo também podem estar presentes. 

• Serão necessárias várias semanas, talvez meses, para que toda a família se adapte 

a ter o ente querido em casa novamente.  

• O “Diálogo de Preparação para a Libertação” oferece uma oportunidade para a 

autodescoberta e o crescimento para cada membro da família. 

Explore com eles que benefícios pode trazer uma sessão de diálogo com os membros da 

família. 

 

Pergunte aos reclusos quem eles é que gostariam de convidar e porquê. 

 

Tenha em mente que cerca de 20 pessoas é um bom número para o diálogo. Mas pode 

manter os números mais baixos, caso seja exigido pelas condições do próprio contexto.   

 

Devido às limitações de um relacionamento, tanto os reclusos quanto os seus parceiros 

podem ter expectativas bastante irrealistas sobre como será o relacionamento após 

libertação. 

 

Os reclusos têm muito tempo para sonhar como é que tudo vai acontecer, e poucas 

oportunidades para aplicarem um “teste de realidade”nestas fantasias. Neste círculo de 

diálogo, lidará com dois conjuntos de preocupações: 

 

Preocupações dos reclusos 

Existem muitas preocupações quando alguém chega a casa depois de um período de longa 

ausência. Para os reclusos, as apostas são maiores. Algumas dessas preocupações constam 

da lista que se segue: 

• Conseguir um emprego; 

• Manter-se limpo e sóbrio; 

• Construir novos relacionamentos positivos; 

• Muitas vezes, o papel do recluso não era saudável/adequado antes da detenção e 

reclusão. Qual será o seu novo papel? 

• Medo de falhar (significativo); 

• A confiança terá que ser reconstruída, o que demora algum tempo; 
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• Quais são as expectativas de cada membro da família e como elas podem ser 

priorizadas? 

Preocupações da família 

 

Para as famílias, os desafios também são difíceis. Algumas das inquietudes que as 

famílias podem ter, são as seguintes:  

• Quando ele/ela conseguirá ter um emprego? 

• E se ele/ela não permanecer limpo e sóbrio? 

• O que é que resta do nosso relacionamento antes da reclusão? Eu/nós vamos 

reconmhece-lo/a? 

• Será que ele/a vai voltar ao estilo de vida antigo e aos amigos que o/a 

acompanhavam antes da reclusão? 

• Qual é o papel dele/dela na família? 

• Quando é que poderei confiar nele/a novamente (por exemplo relativamente a: 

livro de cheques, disciplina, intimidade, etc.) 

Vão existir uma série de sentimentos contraditórios, pelo que, para obter um resultado 

positivo, é preciso ter um bom controlo sobre este círculo de diálogo. 

Uma equipa da HAMK University of Applied Sciences (Helena Aarnio, Jouni Enqvist, 

Tommi Sukuvaara, Mikko Kekki and Matti Kokkonen) elaborou 25 cenários de diálogo 

e definições dos principais termos e expressões utilizados durante o processo. 

Aconselhamos a sua leitura, adoção, e posterior adaptação, de acordo com as exigências 

do contexto e da situação vigentes. 

 

Cenário de diálogo   
  

Cenários de diálogo Ligação entre a colaboração e o 

aprendizagem 

I Estado de ânimo para se envolver num 

diálogo 

  

1: Participação simétrica A opinião de cada participante é 

necessária para a colaboração 

2: Participação ativa e encorajamento   Todos devem estar envolvidos na 

resolução de problemas 

3: Compromisso com o diálogo A perseverança reforça o pensamento 

colaborativo 

4: Atividade recíproca, confiança A regra de ouro 

5: Deixar de lado o egocentrismo O egocentrismo deve ser combatido na 

colaboração 

6: Expressão sincera e aberta Relacionar os assuntos importantes 

7: Respeito por si e pelos outros Respeito dentro do grupo 
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II Orientação preparatória para o diálogo 

8: Dar e receber a palavra Cada orador tem direito à sua vez, 

durante a colaboração 

9: Estar presente e concentrado Estou presente no pensamento 

colaborativo 

10: Receção e codificação ao ouvir palavra a 

palavra 

Fique atento e preste atenção enquanto 

ouve 

11: Permanecer no discurso do outro Ainda não foi tudo dito 

12: Consciência dos seus preconceitos e 

suposições 

O papel dos preconceitos no pensamento 

colaborativo 

13: Regular a expressão e reter os 

preconceitos e pressupostos 

 

Os preconceitos devem ser postos de 

lado ou não serem expressados 

III Criação de um momento de diálogo   

14: Abertura de um pensamento incompleto Não tenha medo de expressar o 

pensamento incompleto 

15: Expressão compacta Discurso compacto e conciso 

16: Criação de perguntas abertas e imparciais 

para abrir o pensamento do outro 

Problemas relacionados com o feedback 

em situações de colaboração 

17: Perguntas diretas como meio de obter 

informação 

Ferramentas para reuniões na Internet 

18: Dar seguimento a declarações anteriores Aprisionado por preconceitos 

19: Continuidade literal a partir de uma 

afirmação anterior 

Aprendizagem profunda 

20: Responder a um inquérito Diferentes tipos de conhecimento 

21: Reconhecer os principais enunciados Sintonia comum no trabalho em equipa 

22: Abertura de declarações fundamentais 

 

Encontre ajuda dos colegas perto de si 

IV Construção de uma visão geral através 

do diálogo 

  

23: Tecer uma síntese Uma síntese organiza e esclarece 

questões 

24: Revelar lacunas no pensamento e nas 

atividades 

Preencher as lacunas em colaboração 

25: Abrir novos caminhos para o diálogo Aprendizagem ainda mais profunda 

 

Vocabulário  

 

Participação ativa Um participante quer envolver-se no diálogo e, portanto, 

voluntariamente e entusiasticamente contribui para o diálogo 

expressando o seu pensamento. 

Responder a um 

inquérito 

Um participante responde às perguntas de maneira aberta e sincera 

e abre o pensamento para os outros. Eles também respondem a 
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perguntas quando sabem que o seu pensamento está a ser 

desenvolvido. 

Apreciação Os participantes estão conscientes e reconhecem a singularidade 

dos outros participantes, permitindo assim que todos os 

participantes realizem plenamente um diálogo. 

Consciência dos 

preconceitos de 

alguém 

Toda a gente tem certos preconceitos (suposições e / ou 

antecipações) relativamente aos assuntos em discussão. Um 

participante torna-se consciente e reconhece esses preconceitos 

que podem estar baseados em suposições ou conhecimento. Ter 

consciência sobre os preconceitos permite que um participante 

liberte espaço na sua mente para diferentes pontos de vista. 

Estar presente e 

concentrando 

Estar presente e concentrar-se tem uma ligação importante com a 

escuta e a receção da informação. Um participante 

conscientemente reduz o "ruído interior" na sua própria mente, 

silenciando todos os outros pensamentos e reflexões, exceto 

aqueles que estão focados em receber e ouvir quando o outro 

participante está a falar. Ou seja, a atenção é focada direta e 

exclusivamente no que o outro participante diz. 

Obrigatório Quando um participante durante um diálogo fala sobre o 

enunciado anterior, isto significa que eles retornam a um assunto 

que foi levantado anteriormente no diálogo, mas do qual eles 

desejam continuar e ligam-nos aos seus próprios pensamentos. 

Preocupado Se um participante de um diálogo se preocupa com os outros, eles 

se querem comportar de forma amigável e assim, através das suas 

próprias ações, influenciar a participação, a aprendizagem e o 

bem-estar psicológico dos outros. 

Verificar 

interpretações 

Num diálogo, um participante explica as suas conclusões, isto é, 

as suas interpretações, do pensamento e das ações de outra pessoa. 

Depois disto, o participante pergunta ao outro participante se a 

interpretação foi correta e, portanto, certifica-se de que ele 

realmente entendeu o que o outro participante disse. 

Pergunta fechada A estrutura de uma questão fechada é tal que limita a resposta a 

certas alternativas. Uma questão fechada pode ser uma questão em 

que a única resposta possível é sim ou não. Uma questão fechada 

também pode ser uma chamada questão de escolha múltipla, em 

que a resposta é escolhida dentro de um certo número de 

alternativas. Nas discussões da vida quotidiana, questões fechadas 

tendem a ser questões carregadas e contêm fortes sugestões da 

pessoa que fez a pergunta; portanto, não são questões "puras". 

Num diálogo, tentamos fazer e transformar perguntas fechadas em 

perguntas abertas sempre que possível. 

Entendimento 

comum 

Entendimento comum significa que os participantes estão 

conscientes do pensamento de cada um, isto é, eles entendem 

como é que os outros participantes veem o assunto que está a ser 

debatido. Portanto, o entendimento comum não é a mesma coisa 

que um acordo geral (consenso). 
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Expressão compacta Um participante expressa o seu pensamento de maneira compacta 

e concisa. Ele evita divagações e as chamadas palavras vazias. 

Ação consciente As ações de um indivíduo são conscientes ou inconscientes. 

Quando uma pessoa se envolve numa atividade conscientemente, 

concentra-se e foca a sua atenção em observar a atividade. 

Portanto, ele pode explicar e descrever as suas ações em voz alta. 

Aprendizagem 

Profunda 

Aprendizagem profunda significa que os alunos tentam entender o 

pensamento, os fenómenos e os princípios relacionados a um 

determinado tópico, do qual eles estão a tentar formar um todo 

lógico. Além disso, a aprendizagem profunda significa que os 

alunos tentam aplicar o que aprenderam na prática. O pensamento 

colaborativo economiza tempo e leva a compreensão e o 

conhecimento a um nível totalmente novo. 

Aprendizagem 

profunda e orientada   

Aprendizagem profunda e orientada significa que o aluno tenta 

ampliar o seu conhecimento das coisas, fenómenos e princípios 

mais profundos. Isto permite que os alunos façam conexões 

lógicas e apliquem o que aprenderam na prática. O oposto da 

aprendizagem profunda é a aprendizagem orientada para a 

superfície. 

Ações de diálogo As ações de diálogo são procedimentos concretos que ajudam a 

criar um momento de discussão (por exemplo, investigação, 

compreensão literal, continuação focada e reconhecimento de 

pontos-chave). 

"Recipiente" de 

diálogo 

Um "recipiente" de diálogo refere-se às condições em que a 

interação produtiva é possível. Estas condições, portanto, formam 

um “recipiente”, por assim dizer, onde a audição profunda que 

resulta em mudanças tem lugar. Num “recipiente”, as pessoas 

podem funcionar e expressarem-se num ambiente seguro 

(podendo dar até opiniões mais pessoais) com confiança. 

Campo de diálogo Um campo de diálogo refere-se a um certo tipo de estado de 

interação intelectual no qual as pessoas têm a oportunidade de 

expor o seu pensamento para análise. Na melhor das hipóteses, um 

campo de diálogo pode começar a desenvolver-se e transformar-

se num "recipiente" de diálogo. 

Diálogo Diálogo (do ponto de vista da aprendizagem) significa pensamento 

colaborativo e familiarização com um determinado assunto ou 

atividade, baseado na participação igualitária. A palavra diálogo é 

derivada das palavras dia (mediante) e logos (palavras; fala; 

significado das palavras). O monólogo, que enfatiza a fala e o 

pensamento de um indivíduo, é o oposto do diálogo. 

Egocentricidade no 

diálogo 

Um participante egocêntrico fala muito sem se preocupar com os 

outros, não presta atenção aos pontos de vista dos outros 

participantes e age sem se importar com os outros. 

Codificação dentro 

de um "quadro 

mental" 

O indivíduo presta tanta atenção à informação que esta é "gravada" 

no seu cérebro, aos poucos, exatamente como é apresentada. O 

importante é que a atenção integral se foca na informação que está 

a ser apresentada, seja de forma falada ou escrita. 
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Compromisso com o 

diálogo 

Um participante tem uma atitude séria e sincera em relação ao 

diálogo, não desiste facilmente e continua a o seu trabalho neste 

processo de forma persistente, mesmo quando se depara com 

situações difíceis. 

Facilitação Facilitação significa ajudar outro participante, apoiar e prestar 

assistência utilizando diversos meios. 

Feedback  Numa situação de aprendizagem colaborativa, o feedback (de fora) 

refere-se a todas as informações que um indivíduo recebe dos 

outros sobre o seu próprio comportamento. O feedback informa 

sobre o período de desenvolvimento no qual ele está atualmente e 

como ele deve melhorar o seu comportamento. O feedback deve 

ser refletido e examinado, para não ser diretamente reconhecido. 

Fluxo Falamos sobre o fluxo quando a atividade de uma pessoa tem uma 

forte energia positiva e a pessoa envolvida nessa atividade está 

totalmente imersa. Portanto, a pessoa excluiu tudo o que não é 

relevante para a atividade. Entusiasmo e experiências espontâneas 

de alegria são aspetos importantes de uma experiência de fluxo. 

Continuidade focada Um participante recebe e codifica as palavras de outro participante 

e continua o diálogo a partir de um ponto criado por outro 

participante. 

Dar a vez a outras 

pessoas 

O princípio da igualdade determina que cada participante, de um 

diálogo, tenha tempo e espaço iguais para expressar o seu 

pensamento. Isto significa que os participantes devem limitar as 

suas intervenções, com o objetivo, de conscientemente, darem 

oportunidades para os outros participantes intervirem. Desta 

forma, todos os participantes assumem o papel de 

ouvistes/recetores. 

Interpretação 

apressada 

Um participante faz conjeturas e suposições injustificadas sobre o 

pensamento e as ações de outro participante. Estas suposições são 

feitas apressadamente e baseadas em informações insuficientes. 

Este é um dos maiores obstáculos do diálogo. 

Esperança de 

compreensão comum 

Os participantes de um diálogo relacionam-se entre si de boa-fé, o 

que os encoraja a permitir que o diálogo tenha tempo suficiente 

para prosperar. É uma característica fundamental da natureza 

humana desejar e lutar pelo entendimento comum. 

Pensamento 

incompleto 

Um participante está consciente de que o seu pensamento muda e 

se desenvolve de forma dinâmica e contínua, o que significa que 

existem muito poucas supostas verdades absolutas. A consciência 

sobre estes factos torna um participante mais disposto a expor o 

seu próprio raciocínio à experiência e ao escrutínio. 

Questionar  Num diálogo, o pensamento é aberto por meio de questões, o que 

significa que os participantes fazem perguntas (abertas) uns aos 

outros. Questões cujo propósito é abrir o pensamento fazem com 

que outro participante reflita, de forma sincera, sobre o seu 

pensamento e o abra, aos outros, de uma forma própria e única, 

isto é essencial para o diálogo ser estabelecido primeiramente. 
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Manter o diálogo em 

andamento 

Manter o diálogo em andamento. Os participantes num diálogo 

apoiam-no e mantêm-no de variadas formas, de modo que o 

diálogo continue e "permaneça vivo" mesmo em momentos 

difíceis e desafiadores. 

Palavras-chave Palavras-chave são partes do discurso de um participante que outro 

participante considera importante do ponto de vista do tema da 

conversa, maior esclarecimento e elaboração e compreensão. Estas 

palavras-chave são precisamente os pontos de um diálogo que, 

muitas vezes, exigem mais abertura e esclarecimento, o que, por 

sua vez, aumenta o diálogo. As palavras-chave dependem da 

situação, bem como do emissor e do recetor; portanto, estes são 

claramente subjetivos. 

Aprendizagem 

através do diálogo 

Aprender através do diálogo refere-se ao pensamento colaborativo 

e colaboração que é alimentada por um objetivo comum. A 

aprendizagem através do diálogo também pode ser considerada 

como construção do conhecimento através do diálogo. 

Limitar as 

intervenções no 

diálogo 

Um participante usa a sua vez, num grupo de diálogo, para explicar 

apenas um certo aspeto / assunto que está a ser discutido. O 

objetivo não é manter, "esgotar" ou matar a conversa ao falar 

excessivamente sobre o seu próprio ponto de vista. 

Ouvir Um participante faz uma pausa e presta atenção à vez de outro 

interlocutor, recusando a sua própria voz interior. Eles recebem as 

informações através das outras pessoas e a aceitam isto como algo 

partilhado pelo outro participante. Ouvir exige que o ouvinte 

silencie a mente. 

Receção literal Um participante recebe o discurso de outro participante 

literalmente, palavra a palavra, sem acrescentar nada ou deduzir 

qualquer coisa. Por outras palavras, o ouvinte "codifica" o que o 

outro participante disse de forma tão precisa que, em princípio, 

deveria ser capaz de o repetir integralmente. 

Conhecimento e 

competências 

metacognitivas 

O conhecimento metacognitivo é informação sobre o próprio 

conhecimento e aprendizagem. As competências metacognitivas 

são competências de aprendizagem de como entender; 

competências que são utilizadas para monitorizar e regular o 

comportamento de alguém. 

Expressão aberta Quando o pensamento é expresso abertamente, ninguém esconde 

agendas. Um participante abre-se e partilha o seu pensamento 

incompleto de maneira direta e clara. 

Questão aberta Uma questão aberta começa com um interrogativo (o quê, como, 

para quê etc.). O entrevistado tem um leque completamente aberto 

de opções para prosseguir com a sua resposta. Num diálogo, as 

perguntas abertas são utilizadas para alcançar uma situação inicial 

tão "pura" quanto possível, isto é, uma situação na qual a pessoa 

que faz a pergunta não tem interesse nenhum em influenciar a 

resposta. 

Estabelecer 

elementos-chave 

Uma elemento-chave é uma afirmação que inclui informações que 

podem aumentar a compreensão do ouvinte sobre o assunto ou 
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sobre o pensamento de outro participante. Portanto, quando está 

acoplado num diálogo, um ouvinte faz uma indagação sobre um 

elemento-chave e solicita mais informações da pessoa que a 

expressou. Podemos, também, questionar a pessoa formando uma 

questão aberta sobre o elemento-chave.  

Abrir o pensamento Um participante, partilha o seu pensamento atual com os outros de 

forma aberta e sincera. Um participante também expressa o seu 

pensamento porque está consciente do facto de que cada palavra 

mencionada, num diálogo, faz os outros participantes pensar. 

Pausa Um participante abre espaço, na sua mente, para pensar no que foi 

dito pelo outro participante, refletindo sobre esse pensamento. É 

assim que o pensamento de outra pessoa é tido em consideração à 

medida que o diálogo prossegue. 

Pensamento positivo Um participante faz uma pergunta cujo objetivo é abrir o tópico a 

abordar. O essencial é que a discussão do assunto seja suportada 

por estas questões. Isto garante a continuidade de uma abordagem 

interessante e curiosa, que é importante para a resolução de 

problemas. 

Reciprocidade Os participantes respeitam-se e cuidam uns aos outros. Eles 

observam a chamada regra de ouro, isto é, tratam aos outros como 

gostariam de ser tratados. Eles não "deixam um amigo para trás". 

Reconhecer um 

elemento-chave 

Um participante codifica e recebe o discurso do outro participante, 

palavra a palavra. Ele observa o discurso do outro participante e 

reconhece partes que devem ser mais aprofundadas, de forma a 

que ele consiga compreender melhor o pensamento do outro 

participante e adquirir mais conhecimento sobre este. O facto de 

reconhecer e identificar os elementos-chave é influenciado pela 

compreensão geral de um participante relativamente a um 

determinado tópico. 

Regulamentar a 

expressão de 

preconceitos 

Um participante demora a expressar os seus preconceitos e 

expectativas. Este avalia qual é que é o melhor momento da 

discussão para expor esses preconceitos e expectativas à analise e 

às questões das outras pessoas. 

Respeito Cada indivíduo é igualmente valioso como pessoa, o que significa 

que todos têm o direito de pensar da maneira diferente. No diálogo, 

isto significa que todos podem partilhar os seus pensamentos com 

os outros, como iguais. Quando nos respeitamos a nós próprios, o 

respeito pelos outros imerge de forma automática.   

Expressão sincera Quando um participante se envolve num diálogo, ele tem boas 

intenções e expressa-se de forma aberta e sincera. 

Permanecer no tópico Num diálogo, os participantes prestam muita atenção à conversa 

para garantir que os tópicos que estão a ser discutidos da melhor 

forma. Isto significa que os participantes devem sentir que o 

assunto foi discutido da forma mais completa possível, ou 

considerando uma meta específica. Permanecer no tópico baseia-

se na continuidade focada e na vinculação frequente dos  

elementos e afirmações abordados anteriormente. 
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Suspender Num diálogo, um determinado tópico ou tema pode ser suspenso, 

ou seja, não se chega a uma conclusão final ou se decidem 

soluções. Por outras palavras, encerrar um determinado assunto 

pode ser adiado se os participantes perceberem que o diálogo ainda 

está em desenvolvimento e incompleto. 

Participação 

simétrica 

Cada participante contribui para o diálogo com aproximadamente 

o mesmo número de vezes e com a mesma duração. 

Síntese  Síntese é uma visão geral do pensamento dos participantes num 

dado momento. 

Dar a vez   O princípio da igualdade determina que cada participante, num 

diálogo, tem um período de tempo e espaço para expressar o seu 

pensamento. Cada participante tem o direito de ser ouvido e de 

sentir que as suas opiniões foram consideradas tão importantes 

como as dos outros. Cada participante, conscientemente e sem 

estímulo, participa ativamente no diálogo e expressa os seus 

pensamentos, durante a sua vez. 

Objetivos da 

discussão 

Os participantes podem usar perguntas, por exemplo, para solicitar 

uns aos outros factos e informações, sobre valores e crenças, 

impressões, experiências, sentimentos ou para fazer perguntas 

relacionadas com as atividades ou características de um indivíduo. 

Confiança Confiança no contexto do diálogo significa que um participante se 

sente suficientemente seguro para se abrir e para expressar o seu 

pensamento e compreensão sobre o assunto do qual o grupo está a 

falar, mesmo que esse pensamento esteja em desenvolvimento 

(incompleto). 

Perceber o outro no 

diálogo 

O objetivo do diálogo é a compreensão genuína do pensamento 

opiniões e da outra pessoa, isto é, entender o que a outra pessoa 

realmente quer dizer face áquilo que ela diz ou pensa. No fundo, 

isto significa a procura pela compreensão humana. 

Tecer a síntese Os participantes tecem uma síntese, um quadro geral, do 

pensamento que surgiu através do diálogo e das atividades 

correspondentes. Durante um diálogo, no final de cada período, 

pequenas sínteses são construídas e finalmente utilizadas pelo 

grupo para tecer a síntese final. 

Continuidade literal Um participante inicia a sua vez utilizando palavras ou conceitos 

expressos por outro participante, após o qual elabora ou aprofunda 

o assunto. 

 
 

Anexo 1 A vida depois da Prisão – O caminho para casa, sonhos desaparecidos 

Uma história de André Norman em http://www.projectfootprints.com   

O trauma básico de estar recluído numa prisão é muitas vezes esquecido. O efeito que 

este sistema tem sobre uma pessoa é muito difícil de imaginar. Juntamente com as 

cicatrizes institucionais, cada recluso transporta as suas próprias feridas internas de 

sofrimento e perda. Um recluso normal recebe um aviso, antecipadamente, antes de ser 

http://www.projectfootprints.com/
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libertado. Durante este tempo, ele sonha acordado, em passar tempo com os seus filhos, 

em comer "comida de verdade" rodeado de familiares e amigos. Até chega a fantasiar que 

terá um cortejo à sua espera, aquando da sua libertação. Não há mais acusações, 

isolamento ou quem lhe diga aquilo que deve fazer. Dentro de poucas semanas, vai poder 

mostrar ao mundo que foi um erro prendê-lo. O recluso normal tem o sonho de começar 

o seu próprio negócio, ajudar os jovens em situação de risco e viajar pelo mundo. Nas 

próximas semanas, todos os seus pensamentos serão positivos e produtivos. O facto de 

ainda ter uma dependência de drogas, ou qualquer outro tipo de problema, não é sequer 

mencionado ou considerado. Não pensa para além do seu êxito total. Tem demasiadas 

memórias horríveis deste sítio, ao qual nunca mais deseja regressar. À medida que o dia 

de libertação se aproxima, a família incentiva-o, de forma constante, de que todos os seus 

sonhos são plausíveis. Nos últimos dez anos da sua vida, foi menos que nada, portanto 

não há nada que ele não faria para manter a sua liberdade. Dando uma volta pelo pátio 

grande, ele olha para as paredes que fizeram sombra sobre a sua vida durante a sua pena. 

Bloqueia toda a morte, porque já não lhe pertence. Tenta recordar o jovem que entrou 

naquela prisão, há dez anos, contudo é incapaz de recuperar a sua inocência. - “Está tudo 

bem! Já não preciso mais desse jovem porque isto já acabou! Eu derrotei o sistema; eu 

vivi para sair daqui”.  

As inúmeras pessoas que saíram antes dele e que falharam não estão no seu pensamento, 

nem há pensamentos negativos. A vida é boa a partir de este dia. Se ele conseguiu 

sobreviver dez anos neste local, então ele pode sobreviver à liberdade. 

O altifalante toca e anunciam o seu nome. O pátio fica parado e ninguém diz uma palavra. 

É um acontecimento estranho quando o nome de alguém é anunciado no altifalante. 

Estamos todos interligados, todos rezam silenciosamente por a sua partida, seja amigo ou 

inimigo. Através deste breve momento, toda a população conecta-se. 

Andando pelo corredor até à portaria em direção ao pátio de frente, a mente sobrecarrega-

se e fica vazia. Existe muito movimento para conseguir perceber. Finalmente, a última 

porta abre-se lentamente e estás livre. Sem algemas, sem torres de vigia, sem números 

que te caraterizam, apenas silêncio. 

Buscas em ti mesmo algo diferente. Apenas para descobrires que és o mesmo homem que 

estava, há minutos atrás, parado no pátio grande a olhar para o outro lado da parede. Mas 

como é que ele pode ser o mesmo homem? A liberdade é agora uma realidade. Tem que 

existir algo diferente que vem com ser livre. Espera um minuto - o cortejo também não 

está aqui. 

Quando o guarda prisional o deixa, na estação de comboio, ele dá-lhe o habitual "Vemo-

nos em breve" e um sorriso. Os primeiros dez minutos da viagem no comboio são gastos 

com pensamentos de ódio relativamente ao guarda e o seu sorriso. Como é que ele se 

atreve a dizer que estaria de volta? "ele não me conhece." 

As pessoas no comboio sabem de onde eu venho. Eles olham para mim por debaixo dos 

jornais, sem falar, mas a pensarem que sou pessoa má. Eu dar a ideia que pertenço ali, 

mas eu sou o único homem preto neste comboio. Sentado no escritório do técnico de 

reinserção social à espera que ele me atenda. Tento não pensar no sorriso daquele guarda 

e naquelas pessoas do comboio. Lembro-me de que eu sobrevivi e consegui. O meu 

técnico de reinserção social começa a ler-me as regras que devo cumprir. Ele já viu de 

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/acusa%C3%A7%C3%B5es.html
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tudo, ouviu tudo e sabe de tudo. Desta forma, quando eu decidir não obedecer a nenhum 

dos dois milhões de regras que ele acabou de ler, voltarei para a prisão - fim da história. 

Depois de ouvir como o sistema de teste de drogas funciona é o meu dever encontrar um 

emprego o mais rápido possível, tenho permissão para fazer uma pergunta. Eu tenho 

tantas coisas na minha cabeça. "Como é que eu posso obter um empréstimo comercial? 

Pode-me indicar alguns programas bons  de prevenção ao uso e abuso de drogas?" A 

maioria dos meus pensamentos são sobre fazer o bem. Depois de ter ouvido os gritos 

deste homem durante os últimos quarenta minutos, chego à única pergunta que importa, 

quando saio da liberdade condicional (para bem longe dele). Depois de misturar alguns 

papéis, sou informado de uma data absurda. Eu tento explicar que a data está errada. Isto 

desencadeia uma discussão entre nós. Esta terminou com a ele a dizer-me que ele está 

certo porque foi ele que o disse. Ao sair do escritório do técnico de reinserção social deitei 

fora o seu cartão, no primeiro caixote do lixo que vi.  

Finalmente em casa, a casa parece estar em piores condições do que aquilo que me 

recordo. Estou feliz por estar aqui, mas ao mesmo tempo também parece estranho. A 

última vez que estive aqui era um jovem que estava a ir pelo caminho errado. Convenço-

me a mim mesmo de que simplesmente ser mais velho faz a diferença. Nós fazemos as 

coisas em família durante alguns dias. Depois, eles vão voltar às suas vidas. Saí só para 

dar uma caminhada, e deparei-me com o meu antigo grupo. Eles disseram-me "foram dez 

longos anos, estava para te ir visitar à prisão, mas já sabes como é…” e eu respondi "sim, 

eu sei". Agora vêm-me buscar todos os dias, vamos para a loja de bebidas e para o local 

onde fumam erva. Eles garantem-me que não vou ser apanhado pelo teste de urina. Há 

coisas na loja de saúde que podem alterar o teste. Eu rejeitei oacannabis, mas bebi com 

eles, a relembrar os velhos tempos e a contar histórias de guerra na prisão. 

Há cerca de uma semana que não consigo dormir. Sentado no meu quarto, penso na minha 

vida, relembro o tempo lá dentro e todos os meus amigos que ainda lá estão. Dormir nesta 

cama de solteiro faz-me lembrar a prisão. Pego na minha pasta amarela que me deram 

que trouxe para casa. Olho para o plano de negócios que escrevi. Este serviço de 

transporte foi uma ótima ideia. Li-o, admirando o conceito, antes de o pousar e focar-me 

em procurar uma mulher, novamente. Tem sido um assunto delicado desde que saí, dez 

anos é muito tempo. Vou ligar ao meu amigo para me arranjar um encontro. A minha 

primeira vez foi mais rápida do que eu queria ou do que deveria ter sido. No entanto foi 

bom. Eu continuei em contacto com ela para outro encontro. E em pouco tempo tornou-

se a minha namorada. O facto de ela não trabalhar, fumar cannabis e beber não é um 

problema que eu considere grave. Em última análise, ela vai ter relações sexuais comigo 

e eu sinto-me confortável com ela. Ela tem maus hábitos e eu tenho uma história 

má…parece-me justo!  

Tentar arranjar um emprego está-me a deixar louco. Honestamente candidatei-me a pelo 

menos quarenta vagas de emprego, mas ainda não fui contratado por ninguém. Eles 

questionam-me sempre sobre o período que estive na prisão. O técnico de reinserção 

social sugeriu-me um local para trabalhar, mas eu lembrei-me daquela personagem do 

filme “Heat”, e como é que foi gozada pelo seu técnico.  Além disso, estou a tentar não 

ouvir nada do que este “mestre dos escravos” diz.  Eu sei que o seu único objetivo é 

mandar-me de volta para a prisão. A minha namorada veio-me buscar ao trabalho. Agora, 

o meu dia está programado. Trabalho o dia todo a carregar pedras e a varrer o chão sujo, 

vou a casa troco de roupa e passo o resto da noite no apartamento da minha namorada, 

nós bebemos, ela fuma, temos relações sexuais e outro dia termina. Este trabalho fez com 
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que o “mestre dos escravos” me deixasse em paz A minha mãe não está feliz com a minha 

namorada, mas está feliz porque estou novamente em casa e tenho um emprego. 

Finalmente consegui juntar-me ao sindicato o que significa que vou receber um salário 

melhor. Agora, em vez de apanhar o autocarro, eu vou e volto do trabalho no meu  carro. 

Troco de roupa em casa da minha mãe e vou para o apartamento da minha namorada, 

bebemos, fumamos, temos relações sexuais e outro dia acabou. 

Aos fins de semana eu relaxo com os meus amigos andando pela cidade. Vamos a bares 

que não são longe. Tivemos alguns problemas com outros grupos, mas nada sério. Isto 

foi tudo sobre relaxar e aproveitar a vida. Quando fomos apanhados pela polícia, não 

pensei em nada. Quando senti aquelas algemas contra o meu pulso, aquele miúdo dentro 

de mim chorou. Eu não senti indignação, sinceramente, parecia normal. Era como se 

nunca tivesse sido libertado. O juiz não me deu fiança porque estou em liberdade 

condicional. O procurador queria acusar-me de ser o dono daquela arma, apesar de eu ir 

no banco de trás do carro. Eu gritei com o polícia e disse-lhe que ele não tinha motivo 

nenhum para revistar o carro. Eles mentiram dizendo cheirava a cannabis, mas ninguém 

me ouviu. Também porque é que o fariam? Eu nasci para isto, certo? Só a detenção foi o 

suficiente para violar minha liberdade condicional e a urina não ajudou. Enquanto o meu 

técnico reinserção social assinava os papéis eu nem sequer conseguia levantar a cabeça. 

  

Andando em direção ao carro, eu já deveria saber com quem me iria deparar. Só que desta 

vez, em vez de um sorriso parvo, ele olhou para mim com a cara “eu bem te disse”. Não 

havia muito que eu pudesse dizer na viagem de volta. Ele começou a contar-me o que 

estava acontecer na prisão. Eu não queria ouvir aquilo. Eu contei-lhe a minha história e 

ele apenas abanou a cabeça. Ele não consegue deixar de me contar a sua rotina diária. 

Primeiro, ele deixa todos as pessoas que são libertadas na estação de comboio pela manhã. 

À tarde leva consigo as pessoas que violaram a liberdade condicional dos tribunais da 

área. 

Voltando à prisão, tentei contar a todos a minha visita de 90 dias ao exterior. Eu contei, a 

todos aqueles que me quiseram ouvir, sobre a história e o estupido motivo pelo qual estou 

novamente na prisão. Eu culpei o polícia, e juntamente com o meu técnico de reinserção 

social encontramos falhas suficientes para atacar o sistema. Eu pedi à minha mãe para me 

enviar a minha pasta amarela, porque tinha lá todos os meus documentos legais. Eu 

encontrei um veterano da prisão disposto a ajudar-me no meu caso, e entreguei-lhe a 

minha pasta, assim que veio no correio, para ele poder analisar a minha situação. Ao 

conversar com a minha namorada, descobri que ela está grávida, de um mês, e ainda fuma, 

bebe e tem relações sexuais. Agora é que tenho mesmo que sair daqui por causa da minha 

descendência. 

 Sentado no pátio grande a pensar numa maneira de sair desta confusão, o veterano 

veio ter comigo. Ele deu-me alguns papéis para a mão, dizendo que estavam misturados 

com a minha documentação legal. Eu olhei para os papéis e vi que era o meu plano de 

negócios para a empresa de transporte. Já não olhava para isto há tanto tempo! Li-os 

novamente, admirando o conceito, antes de os deitar para dentro de um caixote do lixo, 

pensando para mim mesmo que apesar de tudo, era um excelente plano.   
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MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA 

 . . . uma guia de competências para viver 

 

Esta seção é um complemento do Kit de ferramentas de diálogo da DIACEN. O kit de 

ferramentas é a base do programa para ajudar o staff, reclusos e outros a comunicarem 

eficazmente desde que um recluso entra no sistema até muito depois da libertação, de 

forma a ajudar numa reintegração bem-sucedida na sociedade.   

Este Manual de Sobrevivência é um protótipo de um manual individual que cada recluso 

pode usar para identificar e catalogar recursos e informações que podem ser utilizados 

durante o processo de reinserção ou a vida dentro da comunidade. 

Mesmo para as pessoas que nunca estiveram na prisão e que estão familiarizadas com a 

sua própria comunidade, a vida pode ser complicada. Parece que novas questões surgem 

todos os dias. Para aqueles que estão familiarizados com os computadores, a Internet e os 

motores de pesquisa, as respostas para a maioria das perguntas não são difíceis de 

encontrar. Contudo, para aqueles que foram privados dessas ferramentas, encontrar as 

respostas torna-se mais complicado.  

As informações e a ajuda estão disponíveis para quase todas as questões ou problemas 

que existem. De problemas que sente que são só os seus, de problemas que todos 

enfrentam, as informações e a ajuda estão lá, apenas deve saber onde procurar.   

Ao usar este Manual como modelo, cada recluso pode desenvolver o seu próprio Manual 

de Sobrevivência. Se eles começarem o processo, com a ajuda do staff prisional e outros, 

durante as sessões de diálogo apresentadas anteriormente, no momento da sua libertação 

já vão ter uma ideia daquilo que existe na sua comunidade, o que é que os pode ajudar e 

como conseguir essa ajuda. Além disso, eles vão ter uma melhor compreensão dos vários 

procedimentos necessários para aceder a os recursos da comunidade. 

RECURSOS 

Enquanto elabora o seu próprio manual de sobrevivência ou lista de recursos, veja para 

além do óbvio - por exemplo: 

IR À BIBLIOTECA 

Especialmente para aqueles que não estão familiarizados com computadores, ou não têm 

acesso à Internet, vão perceber que as bibliotecas não são apenas para ler livros. Na 

biblioteca pública, após a libertação, pode encontrar informações sobre quase tudo, como: 

                       • Qual o preço justo para um carro usado. 

                        • O número de telefone da tia Maria no Porto. 

            • Como se vestir para uma entrevista de trabalho. 

                        • Que frigorifico é que se adequa ao seu orçamento. 

De facto, pode encontrar a maioria das informações contidas neste manual na sua 

biblioteca local.          
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No entanto, este manual, é ainda melhor – trata-se de um manual que cria para si mesmo, 

disponibilizando a informação mais rapidamente.   

Dependendo do tamanho da biblioteca, também pode encontrar livros para todas as idades 

e níveis de interesse: 

                        • Livros infantis             • Manuais de instruções 

                        • Livros de referência    • Jornais e revistas  

                        • Listas telefónicas      • "Livros falados" 

Os “Livros falados” são, na verdade, cassestes ou DVDs e são ótimos para as pessoas 

invisuais (ou que sofrem de alguma deficiência visual) ou qualquer pessoa que queira ler 

um bom livro, mas que tem competências de leitura limitadas. 

                Também pode encontrar:             

• Discos e cassetes                           • Mapas  

                         • Revistas                 • Filmes  

                     • Horários dos autocarros        • Computadores  

                         • Informação sobre eleições       • Equipamento áudio visual  

Muitas bibliotecas também podem ter materiais que pode levar consigo.     

A ajuda é muito simples. Basta perguntar pelo balcão de atendimento e depois informar 

o bibliotecário das informações que está a procura. Ele ou ela será capaz de o encaminhar 

para a seção correta, e também lhe dirá como pode  utilizar os materiais na biblioteca de 

forma a encontrar aquilo que precisa. . 

A LISTA TELEFÓNICA (este serviço e os números de telefone listados abaixo variam 

de país para país e de cidade para cidade). Deve criar a sua própria lista de números de 

telefone e endereços importantes. 

A lista telefónica geralmente contém:                                

             • serviços locais   • informação sobre o uso do telefone  

             • pessoas                   • moradas  

             • linha de assistência             • organismos públicos                               

             • números de emergência      • empresas e organizações 

             • igrejas                 • bens de consumo e serviços  

             • bibliotecas                • associações  

             • clubes                   • escolas                                          

 

Muitas listas telefónicas possuem informações adicionais, como: 

             • mapas da cidade         • parques e lazer 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiM0efhhY7hAhUcA2MBHcZwD7cQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%2Fdocuments%2F10152%2F3928282%2FMonofolha_LNES_144%2Fc4a62acd-bf58-4c65-a7d0-7a7920c11cc7&usg=AOvVaw0Zmrch44oiqi1Q2yOPIHQe
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiM0efhhY7hAhUcA2MBHcZwD7cQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%2Fdocuments%2F10152%2F3928282%2FMonofolha_LNES_144%2Fc4a62acd-bf58-4c65-a7d0-7a7920c11cc7&usg=AOvVaw0Zmrch44oiqi1Q2yOPIHQe
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             • diretório de ruas        • informações sobre a cidade  

             • Informações sobre a sua conta telefónica e chamadas de longa distância 

Muitas listas telefónicas da cidade têm uma seção especial, listando vários centros sociais 

e de saúde.  

 

JORNAIS 

Os jornais da cidade fornecem muito mais do que informações sobre os eventos atuais: 

                      • casas para alugar ou comprar  • mercados de agricultores locais  

                       • vendas de garagem       • entretenimento local  

                       • promoções                                        • uma variedade de bens e serviços  

                       • aluguer de apartamentos    

Os anúncios colocados por empresas locais também devem ser lidos. Ao consultar as 

promoções semanais de supermercado, pode poupar algum dinheiro (ver capítulo 6). Os 

jornais também têm listas de eventos e atividades que estão a acontecer na cidade, como 

concertos, filmes, desporto e reuniões de clube. Se não tem uma subscrição de um jornal, 

ou simplesmente não tem meios para o adquirir, pode ler o jornal na sua biblioteca local. 

VIVER NA COMUNIDADE 

Uma comunidade é mais do que apenas um local para encontrar um sítio para dormir, 

comer, trabalhar e brincar, conforme foi discutido em alguns dos diálogos. 

PARTICIPE  

 

Uma pessoa pode ajudar a melhorar as coisas, seja ajudando a reduzir o crime no bairro 

ou ajudando a escolher o próximo presidente. O primeiro passo é manter-se informado. 

A maneira mais fácil de se manter informado sobre o que está a acontecer no mundo e ao 

seu redor é:   

 •   Ler o jornal  

 •   Ouvir notícias na rádio e na televisão 

 •   Ler revistas de notícias. 

Os eventos atuais podem afetá-lo diretamente a si e à sua família. Por vezes, estar 

informado daquilo que está a acontecer pode fazer a diferença.   

 

A maioria dos políticos e grupos políticos apresenta apenas um lado de uma situação – o 

seu lado. Isto não significa que eles estejam errados. É importante perceber que há sempre 

mais informação e outras formas de ver essa informação. Nunca terá conhecimento de 

um assunto na totalidade, se ouvir apenas um grupo e a sua perspetiva.  

  

É importante manter a mente aberta e ouvir os dois lados. Tente ouvir "por trás das 

palavras” 
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Além dos eventos atuais, é importante que entenda como o governo funciona e o que a 

Constituição diz sobre os seus direitos e responsabilidades. Poderá encontrar uma cópia 

da Constituição na sua biblioteca local. 

Descubra se é elegível para votar - se for FAÇA-O! 

 

CRIE A SUA PRÓPRIA FONTE DE SOBREVIVÊNCIA 

INCLUIR ITENS COMO: 

 

EMERGÊNCIA E ABRIGO TEMPORÁRIO  

Quase todas as comunidades fornecem abrigo de emergência para pessoas que precisam 

de um lugar temporário para ficar: 

 •   homens, mulheres e crianças abusadas  

 •   famílias com baixos rendimentos  

 •   famílias e adolescentes sem abrigo  

Para encontrar um local para ficar temporariamente ou numa situação de emergência, 

procure na sua lista telefónica local, na secção  "habitação”. Caso esta secção não esteja 

na lista, ligue para a linha Nacional de Emergência Nacional, para eles o pederem 

reencaminhar.  

Outros alojamentos temporários podem ser: 

 •   hotéis e motéis  

 •   pensões    

 

ENCONTRAR UM LUGAR PARA VIVER: ARRENDAR UMA CASA OU 

APARTAMENTO 

 

 A maioria das pessoas tem duas opções de alojamento - arrendar um apartamento 

ou arrendar uma casa. Para o ajudar a decidir o melhor para si, considere estes fatores:  

 

 CASAS   

 •  são mais silenciosas.   

 •  há mais privacidade.  

 •  há mais espaço ao ar livre para lazer, crianças e animais de estimação.  

 •  geralmente são maiores e há mais espaço para arrumação. 

 

APARTAMENTOS   

 •   a renda é mais barata. 

 •   as despesas são mais baixas. 

 •   há menos despesas. 

 •   são menos trabalhosos, não têm erva para cortar ou neve para remover.  
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PAGAR UMA RENDA – QUANTO PODE PAGAR? 

 

Ao decidir se uma casa ou um apartamento é o melhor para si, deve perguntar-se: "quanto 

posso pagar?" Regra geral, o valor da renda não deve ultrapassar 25% do seu ordenado. 

 

Quando aluga, terá de dar uma caução que, normalmente, corresponde a um mês de renda 

A caução é uma proteção para o proprietário no caso de o inquilino danificar a 

propriedade, ou sair sem pagar a renda do último mês. Quando sair, receberá o seu 

dinheiro de volta, se não danificar a propriedade ou terminar o contrato. Pode solicitar 

uma lista detalhada dos custos de manutenção, caso algum tipo de quantia seja retirada 

da caução. Às vezes os serviços podem estar incluídos na renda, tais como:   

 •  água, gás, eletricidade  

 •  recolha de lixo   

   

Se assim for, o valor da renda será um pouco mais alto. Se espera ter contas altas da águia, 

luz e gás, procure um sítio onde estas despesas já estão incluídas no valor da renda. No 

caso contrário, pode optar por economizar algum dinheiro e pagar as suas despesas. Antes 

de decidir alugar uma casa, ligue para as empresas de serviços para obter uma estimativa 

de quanto é o valor do serviço. 

 

Também pode ser responsável pela instalação do seu telefone e pelo serviço mensal. Se 

ainda não houver um telefone na casa ou no apartamento, pode comprar um ou solicitar 

um ao seu operador telefónico. Hoje, muitas pessoas usam apenas um telemóvel e não 

têm um telefone fixo em casa. 

 

A quantidade de gás ou eletricidade que utiliza varia de mês para mês, desta forma o valor 

da sua conta também pode variar. Muitas empresas de serviços públicos têm "planos 

orçamentários". É cobrado o valor médio mensal da fatura. Estes planos permitem-lhe ter 

um melhor controlo do seu dinheiro, desde que saiba exatamente quanto será a conta 

mensalmente. Quando ligar às empresas para solicitar ligar o gás ou a eletricidade, peça 

sempre um orçamento. 
 

Se a casa ou o apartamento não estiver mobiliado, o valor da renda será mais baixo, mas 

terá que arranjar os seus próprios móveis e, em alguns casos, o seu próprio fogão e 

frigorífico. 

   

Depois de decidir quanto pode pagar por uma renda, serviços públicos, depósitos e 

despesas de mudança, estará pronto para começar a procurar um local. 

 

Aqui estão algumas coisas deve verificar antes de alugar uma casa/apartamento: 

• Como pode falar com o senhorio ou administrador do apartamento? 

• A casa ou apartamento tem uma lavandaria? 

• Existe um local seguro e conveniente para estacionar o seu carro? 

• Existem sinais de baratas e ratos? Verifique se estão em gavetas, na parte de baixo 

da pia ou em outros esconderijos. Procure por armadilhas de rato deixadas por 

outros  inquilinos e por excrementos de rato. 
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• Procure por sinais de humidade, há manchas de água no teto ou nas paredes? A 

tinta ou papel de parede está enrugado? A parede foi retocada? 

• Se tiver uma cave, verifique se há humidade ou inundações. 

• Há espaço suficiente para si, para a sua família e para as suas coisas? 

 

 

Antes de arrendar verifique: 

• Existe espaço suficiente de arrumação? 

• São permitidos animais de estimação? 

• Teste tudo o que seja testável. Ligue e desligue as luzes. Verifique as torneiras de 

água. Autoclismo da sanita. Certifique-se que as portas fecham corretamente. 

• Há boas fechaduras nas portas e janelas? 

• A vizinhança é relativamente segura? 

• Está localizado perto de transportes públicos, escolas, parques, lojas, etc.? 

• O prédio parece limpo e bem mantido? 

• Verifique a condição e idade do forno, esquentador, frigorifico, fogão e ar 

condicionado. 

• Existem tomadas elétricas suficientes? Estão convenientemente localizadas? 

• A ventilação é adequada? 

• Está bem isolado? As janelas e portas estão bem fechadas?  

• Verifique se há saídas de emergência, extintores de incêndio e alarmes contra 

fumos.    

 

APARTAMENTOS 

 

• O senhorio ou o administrador do apartamento mora lá? 

• Tente visitar o apartamento à noite, quando os outros inquilinos estiverem em 

casa, para descobrir se é barulhento. 

• Se as despesas estão incluídas na renda, procure os aquecedores e ar condicionado 

dentro do apartamento para que possa controlar a temperatura. 

• Em que condições estão os corredores e outras áreas dentro do apartamento? 

 

 

ARRENDAMENTO 

Um contrato de arrendamento é um acordo jurídico entre o proprietário e o inquilino, que 

permite ao último, morar na propriedade em troca de um valor mensal (renda). Também 

estabelece outras condições. Certifique-se que fica com uma cópia do contrato de 

arrendamento. Pode protegê-lo caso o senhorio não cumpra o acordado. 

 

 

O contrato geralmente inclui: 

1) NOME E MORADA o senhorio e inquilino 
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2) MONTANTE DA RENDA. O senhorio não pode aumentar a renda durante o período 

em que o arrendamento é válido, a menos que a propriedade esteja sujeita a certas leis de 

controlo de arrendamentos. 

3) DATA em que a renda é debitada. 

4) DURAÇÃO do contrato: por outras palavras, quanto tempo concorda em pagar a 

renda e quanto tempo o senhorio pode deixá-lo morar no imóvel Um contrato de 

arrendamento pode ter qualquer duração. Se quebrar o contrato, terá que pagar uma multa. 

Veja quanto tempo é que vai querer morar no imóvel. Não se comprometa a ficar mais 

tempo do que aquele que considera necessário. 

5) AVISO: É necessário informar o senhorio caso se mude, mesmo que o contrato esteja 

para terminar. No contrato deve encontrar informação sobre quando o deve avisar.  

Alguns contratos renovam-se automaticamente, se não disser ao senhorio que planeia 

mudar-se, portanto tenha cuidado! O contrato de arrendamento também deve indicar 

quais são as consequências legais no caso de quebra. 

6) CAUÇÃO: Isto inclui o valor da caução e quaisquer condições sobre a devolução 

desta caução. 

7) SERVIÇOS (água, luz, gás...). O contrato determina quem paga os serviços. 

8) O contrato de arrendamento também pode ter algumas cláusulas sobre animais de 

estimação, filhos, subaluguer (se um inquilino arrenda o imóvel que ele / ela próprio está 

a alugar), o estado do imóvel na altura da mudança, e outras informações.  

 

Não assine nenhum contrato de arrendamento que:  

 

• Permita que o senhorio desligue a água ou o aquecimento ou tranque as portas. 

• Permita que o senhorio o obrigue a pagar a renda no caso de o prédio ficar destruído 

num incêndio, tornado ou outros.  

• Ilibe o senhorio da responsabilidade por negligência em caso de lesão para si ou para os 

seus convidados. 

• Permita que o senhorio leve os seus pertences pessoais se não pagar a renda. 

• Diga que você é que pagará as taxas legais do proprietário no caso de irem a tribunal. 

 

Lembre-se que pode negociar o contrato. Não tem que aceitar integramente o que o 

senhorio lhe oferece. Pode fazer alterações com que ambos concordem.   

 

O objetivo em cima é dar uma ideia de quão detalhado pode e deve fazer o seu Guia 

de Sobrevivência. O diálogo entre staff/reclusos, pode ajudar a desenvolver um manual 

detalhado e eficaz para o recluso (e descobrir que grande parte da informação também é 

útil para o staff). O que foi mencionado acima, toca apenas em pontos superficiais. Outras 

situações incluiriam: 

• Direitos do senhorio / inquilino 

• Seguro de arrendamento 

• Outras opções para encontrar sítios para morar  

• Comprar uma casa (finanças, empréstimos, impostos e seguros, considerações 

legais, etc.) 
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• Segurança no lar (fogo, “prova de crianças”, tempestades, tornados, etc.) 

• Registos pessoais e domésticos. 

 

Outras seções do Manual de Sobrevivência podem incluir (tal como referido 

anteriormente): 

 

EMPREGO   

• Ferramentas de autoavaliação  

• Onde procurar? 

• Conseguir um emprego 

• Manter um emprego 

• Direitos dos Trabalhadores 

• Sindicatos 

• Voluntários (para práticas ou estágios) 

• Inicia o seu próprio negócio 

 

 

EDUCAÇÃO 

• Educação do seu filho 

• Ensino para adultos 

• Dar continuidade aos seus estudos 

• Financiamento dos seus estudos 

• Dicas de estudo para os estudantes de todas as idades  

 

FINANÇAS 

• Preste atenção ao seu rendimento líquido 

• Elaboração do orçamento  

• Transações bancárias 

• Empréstimos 

• Crédito 

• Dívidas e cobrança de dívidas  

• Assistência pública 

• Testamentos e Procurações  
  
TORNAR-SE UM CONSUMIDOR INTELIGENTE 

• Compras inteligentes  

• Como devolver compras indesejadas  

• Tirar o máximo partido do subsídio de alimentação   

• A arte de fazer compras com cupões/promoções 

• Programa de Emergência Alimentar 

• Outros programas alimentares 

 

 

VOCÊ E O SEU CARRO 

• Comprar um carro  

• Comprar um carro usado  

• Seguro de automóvel  

• Manutenção do seu carro  
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• Poupar gasolina 

• Conduzir em segurança 

• Em caso de acidente 

 

FAMÍLIA 

• Casamento 

• Violência doméstica  

• Divórcio 

• Controlo de Natalidade 

• Gravidez 

• Adoção  

• Cuidado de crianças 

 

ABUSO DE SUBSTÂNCIAS (álcool e outras drogas)  

SAÚDE 

• Médicos e Dentistas  

• Medicação 

• Seguro de saúde  

• A sua saúde 

• Doenças 

 

COMUNIDADES ESPECIAIS 

• Ex-criminosos 

o Liberdade condicional 

o Polícia 

▪ Caso seja intercetado e interrogado  

▪ Caso tenha tido conhecimento de um crime 

▪ Caso seja detido 

• Idoso 

• Veteranos de guerra 

• Imigrantes e refugiados 

  
 

Pode ser obtida uma cópia eletrónica completa do Manual de Sobrevivência contatando 

o Contact Center, Inc. – garyhill@cegaservices.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:garyhill@cegaservices.com
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PARCEIROS: 


