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Resumo
O presente relatório de estágio tem como principal objetivo compreender e
caraterizar a adaptação de indivíduos ex-reclusos ao mundo exterior aquando da sua
saída do estabelecimento prisional, tendo em conta todas as problemáticas que daí
advêm.
Serão assim abordados alguns temas importantes de modo a conseguir compreender
todas as problemáticas mais importantes assinaladas, como: a psicologia clínica e a
psicologia criminal; as principais áreas e modelos de intervenção do psicólogo clínico;
as principais psicopatologias associadas à população-alvo; a adaptação propriamente
dita e a vida de um ex-recluso em liberdade.
Posteriormente serão apresentados dois casos clínicos, correspondendo o primeiro a
uma avaliação psicológica. O segundo, a um acompanhamento psicológico semanal,
feito a um indivíduo inserido em residência na associação ao longo do presente estágio.
As principais conclusões foram de que, a reinserção quer a nível social e laboral quer
a nível de relações interpessoais e familiares são atualmente muito dificultadas e
complicadas para estes indivíduos, sendo que na maior parte dos casos não conseguem
erguer-se novamente sozinhos. É aí que o apoio psicológico e institucional é muito
importante de modo a apoiar e a reinserir estes indivíduos na sociedade atual.
Palavras-chave: psicologia clínica; psicologia criminal; integração; reinserção social;
adaptação; psicopatologia

Abstract
The following internship report aims primarily at understanding and characterizing
the adjusting of former recluses to the outside world upon leaving prison, taking into
account all the problems that this entails.
Thus, some important issues will be addressed, in order to be able to understand all
the highlighted issues, such as: clinical and criminal psychology; the clinical
psychologist mains areas intervention role models; the major psychopathologies related
to the target population; the self-adjusting and the life of an ex-prisoner.
Secondly, there will be presented two clinical cases, the former corresponding to a
psychological evaluation, the latter, to weekly counselling given to an individual
institutionalized throughout the intership.
The main conclusions draw were that the rehabilition levels whether work at social
or at personal and family relationships are currently very hard to achieve as well as
made hard for these individuals to accomplish. In most cases they can’t easily stand on
their own two feet. That’s where the psychological and institutional support is vital so
as to reintegrate these individuals in nowadays society.
Keywords: clinical psychology; criminal psychology; integration; social
reintegration; adjustment; psychopathology
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Introdução
O presente relatório de estágio é elaborado no âmbito da unidade curricular estágio e
relatório final de estágio, com vista à conclusão do mestrado em psicologia clínica da
universidade Lusíada de Lisboa.
O estágio desenvolveu-se na associação o Companheiro, tendo a duração de 9 meses
(Outubro de 2014 a Junho de 2015). Embora seja um estágio direcionado à área de
psicologia clínica, foram também realizadas algumas tarefas no âmbito da psicologia
criminal derivado ao tipo de população em questão, nomeadamente reclusos e exreclusos.
Os principais objetivos deste relatório abordam a dificuldade de reinserção a todos os
níveis destes indivíduos aquando da sua saída do estabelecimento prisional e também a
compreensão de quais as principais psicopatologias associadas ao tipo de populaçãoalvo.
Foram encontradas algumas limitações aquando da realização do mesmo, sendo a
principal o momento da pesquisa onde se encontrou bastante informação mas a maior
parte não relativa a Portugal o que veio dificultar toda a pesquisa.
Assim, o relatório apresenta-se dividido por capítulos, sendo que o primeiro
corresponde à caraterização da instituição. O segundo corresponde à caraterização da
população-alvo. O terceiro consta do enquadramento teórico onde se irá abordar os
seguintes temas: a psicologia clínica; a psicologia criminal; as áreas de intervenção do
psicólogo clínico; os modelos de intervenção do psicólogo clinico; as psicopatologias
associadas à população-alvo; os comportamentos associados à população-alvo; a
reinserção/adaptação de ex-reclusos em meio livre e por fim a vida de um ex-recluso em
liberdade. O quarto capítulo apresenta os objetivos estabelecidos aquando da realização
do estágio. O quinto capítulo aborda o método, de onde constam os participantes; os
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instrumentos e o procedimento. No sexto capítulo serão apresentados dois casos
clínicos, sendo o primeiro correspondente a uma avaliação psicológica e o segundo a
um acompanhamento psicológico. Num sétimo capítulo será apresentada a conclusão e
por último num oitavo capítulo será apresentada a reflexão final.
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Caracterização da instituição
O Companheiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins
lucrativos e de utilidade pública que trabalha, desde há 28 anos, com pessoas que têm
ou já tiveram algum tipo de problema com a Justiça, nomeadamente reclusos(as), exreclusos(as) e suas famílias.
Tem como Missão: “Para que não haja Homem excluído pelo Homem” e como
principais objetivos: a definição e implementação de um conjunto de soluções na pessoa
que visem a sua inclusão psicossocioprofissional; Capacitar na gestão de processos de
mudança comportamental numa maior adequação à vivência social; Desenvolver
sistemas de implementação de atividades ocupacionais e laborais, promovendo a
integração da população reclusa e ex-reclusa através da relação com o mercado de
trabalho, fomentando processos de autonomia pessoal e profissional; Disponibilizar e
gerir os recursos que permita à pessoa gerir maior eficácia as dificuldades que sente ao
nível da subsistência: alimentação, residência, higiene, saúde, ocupação laboral e
empregabilidade; Promover o desenvolvimento de políticas atuais de solidariedade
social, fomentando a criação de sinergias, sensibilizando o tecido empresarial (privado e
público) para o enquadramento sócio laboral de pessoas que no passado se viram
privadas de liberdade e por fim, valorizar o serviço de excelência em prol de uma
melhoria contínua.
Em suma, visa essencialmente, a inclusão da pessoa em situação de exclusão social.
É uma comunidade de inserção que promove estilos de vida normativos implementando
posteriormente a cidadania no indivíduo ex-recluso e recluso. Com o intuito de fazer
face às necessidades do cliente, o Companheiro dispõem de diversos serviços de apoio
psico-socio-laboral, nomeadamente: o Gabinete de Intervenção Social (GIS) – Serviço
de acolhimento, triagem e encaminhamento Intra e Inter-institucional; o Gabinete de
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Educação, Formação e Empregabilidade (GEFE) – Tem como principal objetivo a
inclusão da pessoa no meio laboral e/ou formativo/educacional; o Gabinete de
Intervenção Clínica e Psicológica (GICP) – Espaço reservado à pessoa e para a pessoa,
proporcionando-lhe um atendimento terapêutico que auxilie o seu bem-estar e qualidade
de vida. Os clientes dispõem de Acompanhamento/Aconselhamento Psicológico,
sempre respeitando a sua unicidade e fomentando a aquisição de recursos e
competências adaptativas que promovam a mudança e facilitem o processo de inclusão;
e por fim o Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ) – Promover/Defender o Estado de Direito
e os direitos, liberdades e garantias dos Clientes, nos termos da Constituição da
República Portuguesa.
Dispõem de variados equipamentos e serviços como a Residência Masculina
(principal resposta da instituição); o Banco Alimentar; o Refeitório Social; o Banco de
Roupa; o Espaço Info-Cultura (Sala Padre Dâmaso); o Espaço Informática; a Formação
Profissional; o Voluntariado; a Horta Comunitária; o Desporto é Companheiro e
também os ateliers e oficinas profissionais.
Desde 2014, o Companheiro é certificado em qualidade pela APCER, pela norma
ISSO 9001:2008.
Assim, aquando de um pedido de residência existem sete processos-chave pelos
quais os clientes devem passar, são eles: Candidatura; Processo de Avaliação; Admissão
e Acolhimento; Plano Individual de Inclusão (PII); Cuidados Pessoais e de Saúde, Plano
de Atividades Sócio Culturais (PASC) e Nutrição e Alimentação.
Atendendo aos objetivos do presente estágio a intervenção desenvolvida será
maioritariamente no Gabinete de Intervenção Clínica e Psicológica (GICP). Este
gabinete tem por base a avaliação psicológica do cliente com o objetivo de investigar
alguns aspetos em particular, de acordo com a sintomatologia e informações acerca do
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pedido. Abrange aspetos passados, presentes (diagnóstico) e futuros (prognóstico) do
paciente. Esta avaliação não vai ter somente o objetivo de identificar os aspetos
deficitários ou patológicos do paciente, mas também reconhecer os seus recursos,
potenciais e suas ferramentas.
Depois de realizada a avaliação é redigido um relatório que visa sintetizar os dados
quantitativos e qualitativos de modo a ajustar a futura intervenção psicossocial às
características específicas do cliente fundamentais na caraterização do seu plano
individual de inclusão. O protocolo de avaliação é composto pela Psychopathy
Checklist-Revised (PCL-R); O Mini Mental State Examination (MMSE) e o Personality
Disorder Questionnaire 4+ (PDQ 4+). Recentemente (Março de 2015) foram impostas
novas medidas de avaliação, sendo elas o Inventário de Personalidade e Competências
para Organizações (BIP); o Structured Assessment of PROtective Factors for violence
risk (SAPROF) ; a checklist de avaliação do risco de violência (HCR-20), e por fim o
Mini-mult (em substituição do Personality Disorder Questionnaire 4+), por ser
considerado mais adequado à população-alvo. É de referir, que todos estes instrumentos
nomeados serão descritos posteriormente no capítulo referente aos instrumentos. Para
além do protocolo de avaliação, também é feita a formulação integrativa do caso
clínico, com a identificação de fatores precipitantes; fatores predisponentes;
identificação do problema e também de fatores protetores e perpetuadores.
Para além das tarefas designadas anteriormente e atendendo às características da
associação O Companheiro, o estagiário de psicologia clínica, poderá executar outras
funções fundamentais à caracterização do plano individual de inclusão, como por
exemplo ações na área da educação, empregabilidade, formação, atividades lúdicas e
culturais dirigidas ao cliente e também no desenvolvimento e caraterização de
programas de cariz psicoeducativo como o upgrade e o programa Calm.
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Caraterização da população-alvo
D’O Companheiro, fazem parte indivíduos que têm ou já tiveram algum tipo de
problemas com a justiça, nomeadamente reclusos, ex-reclusos e também em alguns
casos, a intervenção junto de suas famílias. A valência residência da instituição tem
capacidade para 22 indivíduos, dos quais fazem parte apenas indivíduos do género
masculino. Apoia assim cerca de 20 indivíduos em situação de ex-reclusão, ainda
dispondo de capacidade para apoio a duas saídas de licença jurisdicional (saída do
estabelecimento prisional que acontece normalmente durante 2 a 3 dias onde o
indivíduo deve tentar fazer a promoção e manutenção dos laços familiares, caso estes
existam, e sociais de modo a preparar a sua vida futura em liberdade).
Tendo em conta o tipo de apoio prestado pela associação, esta visa essencialmente, a
atividade da inserção pessoal a nível social, laboral e cultural de indivíduos que se
encontrem em situação de exclusão social, contribuindo assim para a sua inclusão e
integração futura.
Vão estar presentes objetivos específicos à integração desta população, como: a
proclamação de valores sociais e espirituais; a promoção do desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e profissionais; a motivação e implementação de
atividades ocupacionais e laborais; limitar os danos das vítimas, contribuindo para a
gestão do trauma e por fim, superar carências de subsistência nomeadamente a
alimentação, residência, higiene e saúde. Assim o apoio prestado é feito principalmente
a nível psico-socio-laboral.
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Enquadramento teórico
Psicologia clínica
Em 1935, a American Psychological Association (APA), define a psicologia clínica
como a seguinte finalidade: “definir capacidades comportamentais e as caraterísticas
do comportamento de um indivíduo através dos métodos de medição análise e
observação e, na base duma integração desses resultados com os provenientes dos
exames físicos e história social fornecer recomendações com vista ao apropriado
ajustamento do indivíduo” (Ribeiro & Leal, 1996).
Já em 1965, Garfield refere que a Psicologia Clínica se define como o ramo da
Psicologia que se vai interessar por modificações na personalidade dos indivíduos e
pelos seus problemas de ajustamento (Ribeiro & Leal, 1996).
No ano de 1968, Pierón diz que a Psicologia Clínica se refere à ciência do
comportamento humano baseada essencialmente na observação e análise profunda de
casos individuais podendo estes estender-se a grupos. Isto servia tanto para casos
considerados normais como os patológicos. Nesta altura, a definição de psicologia
clínica era assim baseada na análise, observação e medição dos comportamentos dos
indivíduos tendo como base o ajustamento dos indivíduos (Ribeiro & Leal, 1996).
A Psicologia Clínica deverá assim ser considerada como uma atividade prática mas
não só. Devendo também ser vista, como um conjunto de métodos e teorias. Assim,
pode ser definida como uma sub-disciplina da psicologia que vai ter como objeto de
estudo, a avaliação, o diagnóstico, a ajuda e o tratamento do sofrimento psíquico do
indivíduo, qualquer que seja a sua causa. Para Guillaumin (1968) os traços essências
que iriam fazer parte da psicologia clínica seriam o conhecimento individual, centrado
no caso psicológico singular. O estudo de caso, vai assim constituir uma forma muito
específica de abordar os indivíduos (Brito, 2008).
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Poderá dizer-se que da psicologia clínica fazem parte dois níveis de elaboração
científica, sendo o primeiro ao nível do objeto e o segundo ao nível da metodologia.
Relativamente ao objeto, este acontece quando o interesse vai todo para o indivíduo tal
como ele é. Relativamente à metodologia em si, consta no processo de recolha de dados
onde se vai ter sempre em consideração o contexto individual em que os
comportamentos e reações do individuo são observados. Assim, o psicólogo clínico
deverá ter domínio de teorias, técnicas e métodos que sejam compatíveis entre si, cujo
objetivo será tentar atingir o verdadeiro self do sujeito observado para posteriormente,
se poder, direta ou indiretamente passar ao processo de intervenção com o mesmo
(Brito, 2008).
É também importante, falar um pouco sobre o método clínico, este é feito sempre
através de etapas lógicas o que poderá dar para notar algumas semelhanças entre o
método clínico e o método científico. Todos estes precisam primeiramente de dados
observados que vão posteriormente sugerir uma série de hipóteses. Para a psicologia,
este método ainda estava muito pouco explorado, sendo que, Lagache e Piaget, foram
quem fez mais esforços em criar os critérios para a constituição daquilo que deve ser a
psicologia clínica. Piaget, é quem basicamente propõem um método clínico à
psicologia. Este refere-se ao método clínico como um tipo de experimentação que vai
fazer emergir o fato psicológico em que o indivíduo observado participa igualmente
como o investigador sendo que esta sua participação será feita de forma natural. Assim
o método Clínico, vai ser uma interação participada igualmente pelos dois membros, na
qual o investigador necessita de ir construindo estrategicamente a dinâmica interativa,
suportada teoricamente. É ainda nesta perspetiva, que encontramos a definição de
método clínico proposto por Lempereur (1984), como “conjunto de métodos que visam
a aquisição de conhecimentos pela observação de fenómenos, mórbidos ou não,
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apresentados pelo indivíduo no quadro da sua situação, sem o recurso às técnicas de
laboratório ou de psicometria” (Ribeiro & Leal, 1996).
Tendo em conta a especificidade do local de estágio e do tipo de população-alvo, é
importante descrever as principais áreas de estudo da psicologia criminal que se passa a
mencionar no subcapítulo seguinte, como sendo uma vertente da psicologia clínica
essencial.
Psicologia criminal
Esta área da psicologia, tem como principal objeto de estudo a avaliação dos
indivíduos que estejam diretamente envolvidos em processos judiciais ou que tiveram
algum tipo de problema com a justiça. Muitas vezes, esta funciona como uma grande
ajuda no que diz respeito à tomada de decisão judicial. Vendo este objeto de uma outra
perspetiva, podemos dizer que esta área da psicologia vai responder aos problemas
práticos que tenham sido suscitados por entidades, como por exemplo: a polícia;
tribunais; comissões de proteção de crianças, etc. ou por sujeitos particulares que
solicitem, por exemplo, avaliações, depoimentos ou relatórios. Ainda assim, esta vai ser
sempre complementada pela psicologia clínica, necessitando e também beneficiando do
seu trabalho, sendo exemplo disso as avaliações psicológicas que são feitas de modo a
complementar os processos dos indivíduos no sentido de obter sempre um melhor e
fidedigno resultado (Gonçalves, 2012).
Dentro desta área da psicologia é também importante referir outras, como a
psicologia forense. Esta compreende um dos domínios da psicologia que mais se tem
expandido em Portugal dando grande visibilidade a psicólogos nacionais (Gonçalves,
2012).
Para além desse aspeto, existe uma grande dificuldade em fazer a distinção entre
psicologia forense e todas as áreas correspondentes (Ex.: psicologia da justiça,
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psicologia criminal, psicologia do comportamento desviante, entre outras.). Tendo em
conta alguns autores, a que será mais abrangente de todas estas é a psicologia do
comportamento desviante, pois está para além das dimensões criminais embora as venha
a englobar também. Ainda assim, a psicologia da justiça para a maior parte dos autores
é a área mais ampla na medida em que vai englobar o conjunto de todos os saberes
originários da psicologia, aplicados à avaliação, à compreensão e/ou intervenção nos
variados fenómenos definidos pela aplicação da justiça (Gonçalves, 2010).
Relativamente à psicologia criminal em si, referimo-nos normalmente a uma
subdisciplina da psicologia da justiça que se preocupa com a aplicação do conhecimento
psicológico na tomada de decisão judicial, fazendo com que seja maioritariamente uma
atividade pericial (Gonçalves, 2010).
Ainda em relação a este ramo da psicologia, Haward, em 1981, refere que este diz
respeito à recolha, exame e apresentação da prova para fins judiciais, sendo sempre uma
aplicação a um caso legal muito específico. Assim esta é considerada mais fácil de
definir e delimitar, dado que se centra essencialmente no estudo do crime e de quem o
pratica, nas suas causas, dinâmicas, processos, consequências, modalidades de
prevenção e intervenção. Ao contrário do que foi dito anteriormente da psicologia
forense, que alarga o seu objeto de ação sobre as questões do direito civil, familiar,
laboral, etc. A psicologia criminal apenas se vai preocupar com as questões que dizem
respeito diretamente aos acontecimentos criminais em si. Assim sendo, podemos
verificar que existem amplas definições por variados autores desta área da psicologia
que atualmente em Portugal, conseguiu um franco desenvolvimento e melhorias
significativas no que diz respeito à formação na área, à investigação e também, às
práticas aplicadas nestes contextos.
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Assim, o psicólogo forense deve ser multidisciplinar e ter domínios em variadas áreas
de conhecimento da psicologia para conseguir realizar o seu trabalho (Manita &
Machado, 2012).
Áreas de intervenção do psicólogo clínico
O psicólogo não faz apenas a chamada consulta psicológica, podendo intervir junto
do indivíduo de outras formas refletindo principalmente no que refere ao que
classificamos como normal e patológico. Assim e tendo em conta que as áreas são
várias, será necessário esclarece-las um pouco mais (Teixeira, 2012).
Consulta psicológica
A consulta psicológica propriamente dita, consiste numa avaliação psicológica geral
do indivíduo ao ponto de conseguir posteriormente definir uma estratégia de
intervenção junto do mesmo, conseguindo apontar quais as problemáticas a serem
trabalhadas. Tendo em conta isso, é de salientar a importância que a empatia e a
anamnese têm nas primeiras consultas realizadas de modo a deixar o indivíduo o mais a
vontade possível, conseguir com que se faça compreendido para posteriormente
conseguir-se então um melhor conhecimento de quem está a nossa frente, de modo a
perceber e compreender quais as áreas do funcionamento do indivíduo que podem
demonstrar algum tipo de problema quer na sua vida atual ou futuramente. (Teixeira,
2012).
Aconselhamento psicológico
Aconselhamento psicológico, também chamado de counselling, tem que ver com a
relação que é criada com o objetivo de facilitar a adaptação mais satisfatória do
indivíduo a uma situação em que este se encontre e assim otimizar os seus recursos
pessoais ao nível do seu autoconhecimento, autoajuda e à sua própria autonomia.
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Vai ter como finalidade principal, promover o bem-estar psicológico e a autonomia
pessoal no confronto com as suas dificuldades e problemas. Não se perceba por
aconselhamento, dar conselhos pois não é esse o objetivo do mesmo. Trata-se sim, de
ajudar o próprio indivíduo a compreender-se a si mesmo e à situação em que se
encontra, conseguindo ter a capacidade de posteriormente tomar sozinho as suas
próprias decisões que lhe devem vir a ser benéficas. Podemos dizer, que o
aconselhamento é visto como um processo no qual o técnico utiliza as suas
competências específicas para ajudar o indivíduo a lidar mais eficazmente com os
problemas e dificuldades que apresenta (Trindade & Teixeira, 2000).
O psicólogo não deve dar apenas importância a estes dois conceitos referidos
anteriormente, pois é essencial que tenha um conhecimento vasto de várias estratégias
que possam sempre vir a facilitar todo o processo terapêutico e relação terapêutica que o
indivíduo passa aquando da procura de ajuda psicológica. É necessário e muito
importante também, ter em conta a observação, a escuta ativa e a relação terapêutica,
conceitos explicados mais a frente, que são essenciais a todo este processo e facilitam o
modo como compreendermos a pessoa que se encontra à nossa frente para além do que
aquilo que ela nos vai querer dizer. É necessário então, ter esta sensibilidade e cuidado
aquando de um possível acompanhamento (Brito, 2008).
Observação
A observação deve ser feita em contexto de acompanhamento ou consulta
psicológica, onde o indivíduo permanece à nossa frente podendo assim o técnico reparar
nos seus movimentos, postura, maneira de falar, entre outras que dizem muita da pessoa
que se encontra à nossa frente. Ao contrário do que se pensa, muitas vezes é mais fácil
compreender o que uma pessoa está a sentir ou a querer transmitir quando esta é
observada e não só ouvida. Embora, o perfeito será a conjugação destes dois conceitos.
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Escutar e observar de modo a ter um bom conhecimento do indivíduo em questão (Rey,
1997).
Escuta ativa
Escuta ativa significa, estar intimamente junto ao outro, com apenas dois interesses:
a pessoa que se encontra em frente e a situação ou situações por ela descritas. É
importante que exista compreensão mutua, sabendo por vezes, pôr-se no lugar do outro
de modo a conseguir faze-lo sentir-se bem, à vontade, tranquilo, ouvido e
principalmente compreendido sem quaisquer tipo de julgamentos (Araújo & Silva,
2012).
É necessário que exista vontade e capacidade de escuta à mensagem que nos querem
transmitir, seja esta de forma verbal, simbólica ou até mesmo não-verbal (Araújo &
Silva, 2012).
Relação terapêutica
Esta relação consiste principalmente, num trabalho de relação entre duas pessoas.
Podendo considera-la como uma relação de ajuda, apoio e compreensão na qual não vão
existir quaisquer tipo de julgamentos ou de juízos de valor (Trindade & Teixeira, 2000).
Ao invés disso, será uma relação criada com o intuito de abrir o seu campo de visão,
para que consiga ver a vida com outros olhos, demonstrando novas perspetivas e
analisando melhor as suas caraterísticas e limites podendo posteriormente utilizar esse
conhecimento que vai adquirindo ao longo da relação em seu benefício, em benefício do
seu crescimento pessoal (Brito, 2008).
Não somente para a intervenção são importantes as áreas. Fundamentais são também
os modelos de intervenção utilizados pelo psicólogo clínico. Passo a descrevê-los em
seguida.
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Modelos de intervenção do psicólogo clínico
Dado que é a metodologia mais utilizada na intervenção de o Companheiro é
necessário começar por abordar o modelo da terapia cognitivo-comportamental. Esta é
feita de uma junção da terapia cognitiva e da terapia comportamental. A terapia
cognitiva é vista como um conceito de estrutura biopsicossocial na identificação e
compreensão dos fenómenos relativos à psicologia constituindo-se numa abordagem
que foca os fatores cognitivos da psicopatologia. De acordo com esta terapia, os
indivíduos atribuem o significado a acontecimentos, pessoas, sentimentos e a aspetos da
sua própria vida e com base nisso, vão comportar-se de determinada maneira
construindo diferentes hipóteses sobre o futuro e a sua identidade (Bahls & Navolar,
2004).
Esta teoria, tem como principal objeto de estudo a natureza e a função dos aspetos
cognitivos. Assim, o processo de informação vai ser o ato de atribuir significado a algo.
O objetivo desta teoria, vai ser então descrever a natureza dos conceitos (resultantes de
processos cognitivos) integrados em determinada psicopatologia de maneira que quando
são ativados dentro de contextos específicos podem vir a caraterizar-se como
disfuncionais ou mal adaptativos. Então, o objetivo seria ainda, o fornecimento de
estratégias aos indivíduos capazes de corrigir estes conceitos idiossincráticos. Aqui os
sistemas de crenças pessoais são testados em relação às suas consequências e
funcionalidades para a vida do indivíduo dentro de contextos específicos. É necessário
que o terapeuta aqui, tenha um conhecimento muito sólido, um bom domínio de
técnicas e uma ótima interação com a pessoa de modo a conseguir um bom tratamento
(Bahls & Navolar, 2004).
Segundo Skinner e já no que diz respeito à terapia comportamental, estas baseiam-se
nas teorias sobre o comportamento que se desenvolveram a partir do século XX e que
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na década de 50, Skinner com a sua obra deu uma grande repercussão. O
desenvolvimento desta teoria, permitiu o conhecimento das leis gerais do
comportamento tornando-o assim mais previsível. E este, é, exatamente o conhecimento
pela qual esta terapia se apoia para o desenvolvimento na sua prática clínica. Dentro
desta perspetiva, existem dois tipos de comportamento: o comportamento respondente,
que diz respeito à resposta a um estímulo específico como os comportamentos reflexos,
que são de carater involuntário. E o comportamento operante, que é visto como um
comportamento de caráter voluntário. Este vai ser o comportamento que modifica o
ambiente, estando sujeito a alterações a partir da consequência que advém das suas
ações sobre o ambiente (Bahls & Navolar, 2004).
Assim, da junção destas duas terapias surge a terapia cognitivo-comportamental.
Terapia cognitivo-comportamental
Esta foi desenvolvida no início do século XX com Darwin e o surgimento do
evolucionismo, existindo uma crescente realização de estudos empíricos sobre o
comportamento humano. Assim, começa-se a perceber que existe uma forte influência
dos fatores cognitivos na forma como o indivíduo reage aos fatores do meio (Cordioli &
Knapp, 2008).
Este tipo de terapia tem sido muito utilizado no que diz respeito ao tratamento de
problemas de adição, especialmente no que diz respeito à prevenção de recaídas. E
também no que diz respeito, às dependências químicas. Assim em termos de análise são
feitos os seguintes passos, identificação do problema; identificação dos fatores
precipitantes, fatores predisponentes, fatores protetores e fatores perpetuadores para
uma melhor compreensão do caso e aquando da elaboração do plano terapêutico.
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Atualmente, é utilizada para o tratamento de diversos problemas psiquiátricos, como
disfunções sexuais, transtornos de ansiedade, depressão, distúrbios obsessivocompulsivos e distúrbios alimentares (Cordioli & Knapp, 2008).
O pressuposto teórico principal será de que as mudanças terapêuticas acontecem na
medida em que vão ocorrendo alterações no modo disfuncional do pensamento. Assim
sendo, o meio envolvente é constituído por um série de acontecimentos que podem ser
classificados como sendo neutros, negativos ou positivos, no entanto o que realmente se
torna importante é a forma como o indivíduo faz a avaliação cognitiva dos mesmos, que
irá determinar a resposta dada em forma de sentimentos e comportamentos. Assim,
podemos refletir que este tipo de terapia dá uma grande importância aos pensamentos
do indivíduo e na forma como este vai interpretar tais acontecimentos (Cordioli &
Knapp, 2008).
Vai-se então procurar definir claramente objetivos, especificando-se de acordo com
os problemas trazidos pelo indivíduo. O ponto inicial do tratamento, será o sofrimento
trazido pelo indivíduo. Durante a terapia são exploradas todas as questões, partindo dos
pensamentos automáticos até às crenças do sujeito, sendo estas exploradas e testadas a
partir de argumentos e propostas de exercícios que o indivíduo realizará durante o
processo terapêutico (Bahls & Navolar, 2004).
Assim, um dos principais objetivos desta terapia é corrigir as distorções cognitivas
que estão de alguma forma a gerar problemas e fazer com que o indivíduo consiga
desenvolver meios que sejam eficazes para os enfrentar. Para isso, serão necessárias
técnicas cognitivas, identificando os pensamentos automáticos, testando-os e
substituindo essas distorções cognitivas. As técnicas comportamentais vão ser
empregues de modo a modificar condutas que sejam inadequadas relacionadas ao
transtorno que esteja em questão (Bahls & Navolar, 2004).
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Em suma, é um tipo de terapia que prevê uma mudança de comportamento no
indivíduo, esperando assim resultados significativos para o mesmo e uma mudança
positiva em todo o seu funcionamento geral (Silva & Serra, 2004).
Psicopatologias associadas à população-alvo
Neste tipo de população muito específico existem várias patologias associadas à
mesma, pois são indivíduos que apresentam desde muito cedo algumas fragilidades o
que pode causar variados transtornos na sua idade adulta (Filho, Teixeira & Dias, 2009).
Psicopatia
A mais conhecida e associada a este tipo de população é normalmente a psicopatia,
não significando isto que as caraterísticas desta perturbação não podem estar presentes
em qualquer outro indivíduo, assim é importante começar por referir a mesma.
Cleckley, conceção clínica de psicopatia, em 1941/1976 no livro “Most of Sanity”
estuda esta perturbação alargadamente e acaba por defini-la com dezasseis
características muito específicas, de modo a tentar desvincular o conceito de psicopatia
do crime. As características, são: 1. Charme superficial e boa inteligência; 2. Ausência
de delírios e outros sinais de pensamento irracional; 3. Ausência de nervosismo e
manifestações psiconeuróticas; 4. Não-confiabilidade; 5. Tendência à mentira e
insinceridade; 6. Falta de remorso ou vergonha; 7. Comportamento antissocial
inadequadamente motivado; 8. Juízo empobrecido e falha em aprender com a
experiência; 9. Egocentrismo patológico e incapacidade para amar; 10. Pobreza
generalizada em termos de reações afetivas; 11. Perda específica de insight; 12. Falta de
reciprocidade nas relações interpessoais; 13. Comportamento fantasioso e não
convidativo sob influência de álcool e às vezes sem tal influência; 14. Ameaças de
suicídio raramente levadas a cabo; 15. Vida sexual impessoal, trivial e pobremente
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integrada; 16. Falha em seguir um plano de vida. Ainda hoje, muitos autores defendem
que estas caraterísticas, não devem ser esquecidas (Filho et al., 2009).
Passado algum tempo, conseguiu-se que a psicopatologia começasse a ser estudada
na população em geral, como em universidades, grupos comunitários, etc. Para isso, foi
necessário construir-se alguns instrumentos de modo a conseguir uma melhor avaliação
desta perturbação. É de salientar o Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R),
desenvolvida por Robert Hare em 1991 como sendo este o instrumento mais utilizado
no que diz respeito aos estudos empíricos. Possuí 20 itens, que devem ser cotados de 0 a
2 em que 0 significa que o item não se aplica na totalidade ao indivíduo; que 1 significa
que talvez o item se possa aplicar o indivíduo e por fim o score 2 quando o item em
questão se aplica totalmente ao indivíduo. Estes refletem várias das características
descritas acima por Cleckley, além dos comportamentos anti sociais adicionados por
Hare e Neumann. Este instrumento é classificado como uma entrevista estruturada sobre
diversos aspetos da vida do indivíduo. É dividido por dois fatores, sendo o fator 1
correspondente ao Interpessoal e Afetivo e o fator 2 ao Desvio Social (Filho et al.,
2009).
A avaliação é feita consoante uma pontuação, em que de 0 a 20 é considerada
ausência de psicopatia, de 20 a 29 é considerada psicopatia moderada e por fim de 30 a
40, considera-se então psicopatia (Filho et al., 2009).
É necessário ter alguns cuidados aquando da aplicação deste tipo de medidas de
avaliação, uma vez que os resultados em contexto forense/criminal ou contexto
institucional, vão ter um impacto direto na vida destes indivíduos. Assim, parece mais
adequado falar em psicopatia como indivíduos com traços de personalidade psicopática,
em vez de os consideramos à partida como psicopatas.
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Podemos considerar assim, a psicopatia como uma perturbação com caraterísticas muito
específicas da personalidade (Filho et al., 2009).
Perturbações da Personalidade
As perturbações da personalidade também estão muito associadas a este tipo de
população, sendo a mais evidente a perturbação da personalidade antissocial
(Gonçalves, 2012).
Dificuldades cognitivas
Muito comum neste tipo de população, são também as dificuldades cognitivas que
apresentam, principalmente devido às poucas ou nenhumas habilitações literárias. Na
maior parte das vezes tal fato acontece derivado a problemas familiares outras apenas
porque os indivíduos decidiram por vontade própria, não querer aprender mais.
Problemas cognitivos surgem quando o indivíduo tem dificuldades no
processamento de informações, incluindo algumas das tarefas mentais, como a atenção,
o raciocínio e a memória. Estas dificuldades vão variar de indivíduo para indivíduo em
termos de intensidade e dificultar as suas atividades diárias (Luís, 2012).
As áreas mais conhecidas que apresentam problemas cognitivos são: dificuldades no
julgamento; dificuldades de raciocínio; perda de memória ou dificuldade em relembrarse das coisas; dificuldades na concentração e atenção; problemas ao nível de
entendimento das coisas; algumas confusões; problemas na execução de tarefas e
mudanças ao nível comportamental e emocional (Luís, 2012).
Esquizofrenia
A Esquizofrenia também é uma perturbação associada a este tipo de população,
sendo definida como uma psicose crônica idiopática, aparentando ser um conjunto de
variadas doenças com sintomas que se assemelham entre si. É de origem multifatorial,
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onde os fatores genéticos e ambientais estão associados ao risco de desenvolvimento da
doença (Silva, 2006).
Manifesta-se na adolescência ou no início da idade adulta, afetando várias áreas do
funcionamento psíquico do individuo, sendo as principais: os delírios (ideias falsas, das
quais o indivíduo tem convicção absoluta); as alucinações (perceções falsas da
realidade); alterações no pensamento (as ideias tornam-se confusas, desorganizadas e
desconexas); alterações na afetividade (perda de capacidade em reagir emocionalmente
às circunstâncias, tornando-se indiferente e sem expressões afetivas); diminuição da
motivação (perda de vontade, apatia, desanimo, tristeza, isolamento, o que torna o
individuo incapaz de realizar tarefas diárias); dificuldades de concentração;
desconfianças excessivas; indiferença e alterações na motricidade (Silva, 2006).
É através da maneira como estes sintomas se agrupam que posteriormente se tornará
possível caraterizar os diferentes subtipos da doença (Morais, 2006).
O tratamento visa um controlo de todos estes sintomas reintegrando assim o
indivíduo. É feita através de farmacologia, com anti psicóticos e neurolépticos e de uma
abordagem mais psicossocial, que vai facilitar toda esta reintegração não só ao nível
familiar como também na sociedade em que se encontra inserido (Morais, 2006).
Perturbações de Humor
As perturbações de Humor, na sua totalidade, estão também presentes neste tipo de
população. O sintoma central, tal como o nome nos indica, é a alteração do humor no
indivíduo. Esta vai afetar várias áreas do indivíduo principalmente no que diz respeito à
área familiar, social e laboral. As mais conhecidas e associadas a este tipo de população
são: a depressão e os transtornos bipolares (Silva, 2006).
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Perturbações relacionadas ao abuso de substâncias
Por fim e não menos importante, as perturbações relacionadas ao abuso de
substâncias também são muito características destes indivíduos pois normalmente estes
consomem, não só bebidas alcoólicas como também abusam fortemente do consumo de
drogas, muitas vezes sendo essa a causa de certos comportamentos vistos como
anormais/desviantes para a população em geral (Pinho, Oliveira & Almeida, 2008).
Muitas vezes o consumo excessivo de álcool ou de drogas faz com que este tipo de
população volte a ser reincidente no que diz respeito ao seu percurso criminal (Pinho et
al., 2008).
Comportamentos associados à população alvo
Como anteriormente referido o consumo de substâncias está muito associado a este
tipo de população, muitas vezes utilizado como escape a acontecimentos da sua vida
como uma forma de não pensar nisso ou de relaxar sobre os mesmos. Não falamos aqui
só de o fato desta população utilizar drogas, falamos também no fato do consumo de
álcool excessivo. Estes dois, podem muitas vezes ser a causa dos problemas com a
justiça que venham a ter pois começam a não ter controlo sobre si e sobre os seus atos, o
que pode vir a causar problemas graves na sua vida futura. Comportamentos aditivos,
são então muito caraterísticos desta população em questão (Barbosa, 2012).
Os comportamentos antissociais também são muito característicos. Segundo os
critérios do DSM-IV (manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais), a
perturbação antissocial da personalidade consiste num “ (…) padrão global de
menosprezo dos direitos dos outros, com início na infância ou adolescência precoce e
continuidade na idade adulta” (Vieira, 2012).
Estes consistem em comportamentos não muito adequados dos indivíduos perante a
sociedade, estes podem dever-se a antecedentes históricos (como as caraterísticas da
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família de origem; dificuldades pessoais prévias à paternidade; Hereditariedade;
Dependência de Substâncias; entre outros), antecedentes atuais (como as caraterísticas
dos pais; as características da criança e caraterísticas escolares). Assim, problemas de
comportamento serão multideterminados e influenciados por variáveis filogenéticas,
ontogenéticas e culturais o que pode vir a justificar as tendências genéticas para o
comportamento (Barbosa, 2012).
Deverá ser feita então uma avaliação funcional do indivíduo de modo a conseguir
planear adequadamente as estratégias e planos de intervenção com os indivíduos (Silva
& Prette, 2003).
Alguns autores ainda nos informam com os seus contributos a cerca desta temática
que o comportamento antissocial ou também chamado delinquente, deve ser
considerado como um processo dinâmico onde fatores biológicos, psicológicos, sociais
e situacionais se interagem e articulam em diferentes momentos do ciclo da vida dos
indivíduos, explicando assim a variação quantitativa e qualitativa destes
comportamentos (Vieira, 2012).
Estes comportamentos chamados de desviantes, podem ser explicados através de um
período de vida muito específico destes indivíduos, chamado de adolescência onde
existem crises de crescimento e uma reestruturação da personalidade e da sua
identidade. A impulsividade, agressividade e busca de emoções caraterísticas desta
altura das nossas vidas podem sim contribuir para uma melhor explicação de certo tipo
de comportamentos mas nunca podem ser vistos como a explicação final para isso
acontecer (Silva, 2012).
No que diz respeito às teorias da etiquetagem social, alguns autores, demonstram que
o comportamento individual de cada indivíduo está continuamente a ser codificado pelo
que os outros têm e vice-versa, existindo assim um processo contínuo de atribuição de
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significados aos nossos comportamentos e é mediante isso que o próprio indivíduo vai
ter por base no seu comportamento (Gonçalves, 2010).
A investigação disponível até então, é consistente na apresentação de várias
constatações, como: o comportamento agressivo e antissocial na infância vai ser
preditivo, com muita frequência, do comportamento antissocial e violento adulto;
Algumas das caraterísticas fisiológicas podem predispor a criança a ser mais ou menos
agressiva, mas estas predisposições são em grande medida moderadas pelo ambiente e
pelos universos simbólico-ideológicos em que a criança é criada; As atitudes, as crenças
e os valores acerca da violência produzem uma influência considerável no
comportamento violento; As crianças que crescem em ambientes muito desfavorecidos,
onde a pobreza, a frustração e a falta de esperança são endémicos e encontram-se numa
situação de risco elevado em relação ao envolvimento futuro de atos violentos e
antissociais do que em outras crianças que tenham mais possibilidades; A violência
normalmente atrai violência e as crianças que vivem em famílias ou em comunidades
onde a violência também é frequente, e que para além disso, ainda observem através dos
media outros exemplos ou representações de violência, encontram-se numa situação de
maior risco para se tornarem também violentas. É de salientar que nem todas estas
constatações estão ainda comprovadas cientificamente (Gonçalves, 2010).
Reinserção/adaptação de ex-reclusos em meio livre
Existe uma enorme falha/ausência de recursos próprios, as chamadas caraterísticas
pessoais que não ajudam de algum modo o indivíduo a adaptar-se aquando da sua saída
do estabelecimento prisional. A sociedade circundante também é um fator que
influencia muito negativamente a inclusão destes indivíduos. Atualmente a exclusão, os
estereótipos e os preconceitos também são de grande dimensão (Silva, 2012).
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Assim, podemos reparar que atualmente o número daqueles que são considerados
excluídos pela sociedade são cada vez mais elevados adquirindo contornos
multidimensionais e complexos, podendo atingir setores cada vez mais diversificados da
população. Assim, a intervenção já não passa apenas pela preocupação de uma
reinserção social mas por uma criação de ligações entre as necessidades e as respostas
que existem e que ainda podem ser criadas. Sabe-se, que desta população alvo, fazem
parte indivíduos carateristicamente marcados por comportamentos de rebeldia,
personalidades bastante instáveis, sem projetos de vida ou futuros, níveis muito baixos
de escolaridade e rendimentos igualmente baixos e normalmente oriundos de famílias
muito complexas. Então a reinserção vai ser aqui um processo pelo qual esta população
deveria ter a oportunidade de passar sempre, de modo a conseguir uma adaptação
adequada ao mundo que vêm encontrar cá fora, muitas vezes bem diferente do que
quando o deixaram (Silva, 2012).
A socialização vai ser também um processo muito importante na vida destes
indivíduos. Sendo que, este age e tem atitudes segundo certos padrões de conhecimento,
valores e regras apreendidas durantes as diversas fases da sua vida e transmitidas por
variados contextos de aprendizagem, sendo isto o que configura a sua própria
personalidade e maneira de ser. Vários autores dão definições para o que dizemos ser a
socialização. Comecemos então por Giddens, que define a socialização como um
“processo através do qual as crianças ou outros novos membros da sociedade,
aprendem o modo de vida da sociedade em que vivem. Este processo constitui o
principal canal de transmissão da cultura através do tempo e das gerações” (Giddens,
2004). É visto então como o processo que torna as crianças indefesas em seres auto
conscientes, com capacidades e conhecimentos, treinadas na forma da cultura em que
nasceram ligando as diferentes gerações entre si. Deve ser visto como um processo
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vitalício, que dura até à idade adulta estando esta incluída. Sendo assim, o
comportamento do indivíduo configurado de uma forma contínua pelas interações
sociais, permitindo assim que desenvolvam o seu próprio potencial, aprendendo e
ajustando-se às situações (Silva, 2012).
Essenciais para este processo, são os primeiros contatos com os outros. A apreensão
e interiorização não vão resultar de criações autónomas de significado pelos indivíduos
isolados mas sim pelas interações com os outros que nesse mundo já viveram. Esta
apreensão e interiorização são feitas através da socialização, definida como uma
completa e consistente introdução de um determinado indivíduo no mundo objetivo de
uma sociedade em si (Silva, 2012).
Parsons, refere que é através dos processos de socialização que todos aprendem os
conhecimentos e valores necessários para adquirir um determinado estatuto na estrutura
social. O processo de socialização, vai ter a sua origem na própria sociedade ou num
grupo social e não na vontade do próprio indivíduo de forma individual (Silva, 2012).
Na visão de Hegel, o processo de socialização vai ser determinado pela articulação
de três modelos heterogéneos, sendo estes o objetivo, o subjetivo e o social. Surge assim
definida como a individualização do recém-nascido e como movimento de construção
do mundo social numa relação entre identidades e mundos sociais. Este processo pode
assim ser, considerado como a aprendizagem da construção identitária de cada ser, algo
muito individual e mutável. Já Piaget, vai definir a socialização como uma
reciprocidade. Reciprocidade entre estruturas mentais e estruturas sociais.
Correspondência, em cada estádio entre operações lógicas e ações morais ou sociais.
Numa contraposição a Durkheim, podemos notar que concordam quanto ao fato de que
a socialização não vai depender somente da geração precedente mas também dos
próprios indivíduos. Assim, cada geração vai acabar por se socializar a si própria, tendo
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por base os modelos culturais transmitidos pelas gerações precedentes sendo para
ambos a socialização um processo de educação moral (Silva, 2012).
É importante também reconhecer este processo aos olhos da psicologia, como um
processo de aprendizagem que vai transformar o indivíduo num membro de um grupo
social. Basicamente, os comportamentos serão mediados pelos comportamentos do
grupo social em que o indivíduo se encontra inserido. Qualquer indivíduo que viva em
sociedade, faz parte de um processo de socialização quer para os outros, quer para si
próprio. Assim, podemos dizer que este processo terá sempre, seja em que altura da vida
do indivíduo for, uma grande influência na sua personalidade e forma de estar perante a
vida e perante os outros (Silva, 2012).
São vários os agentes que vão contribuir para uma estruturação de identidade e
consequentemente na socialização de cada um dos indivíduos. Alguns fatores que os
rodeiam podem assim ser preditores de uma trajetória que será direcionada para a
delinquência. A família irá aqui assumir um papel central juntamente com as condições
sociodemográficas facilitadoras da delinquência, como um nível socioeconómico muito
baixo, agregados familiares numerosos e ainda a presença de problemas no seio familiar
como por exemplo, o alcoolismo, a violência doméstica ou os vícios no jogo. Alguns
traços muito característicos de personalidade podem também ser considerados como
preditores de delinquência. A hiperatividade, contribui para uma menor concentração e
distratibilidade, impulsividade, irritabilidade e ainda problemas comportamentais e de
aprendizagem. Assim, infelizmente percursos de vida que contenham algum dos aspetos
descritos em cima ou ainda outros que estejam associados têm uma grande
probabilidade em acabar no mundo da reclusão (Silva, 2012).
Desvio e crime não devem ser considerados como sinónimos, ainda que às vezes se
sobreponham. Embora aqui esteja muito presente a rotulagem, isto vai acabar por dar
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lugar ao estigma que posteriormente irá condicionar a sua vida social, familiar e
pessoal. Autores defendem que o rótulo em muitos casos, pode tornar-se central para a
identidade do indivíduo, como também vai influenciar a ideia que o indivíduo tem da
sua própria identidade. Assim, este pode contribuir à continuação ou intensificação do
comportamento chamado de desviante (Silva, 2012).
Goffman, refere que o que o ex-recluso conserva da sua experiência institucional vai
revelar as instituições totais e o que estas impõem aos indivíduos. Aquando da sua
saída, o próprio indivíduo irá fazer um esforço para esconder o seu passado pois como
podemos verificar é um processo que marca claramente os indivíduos e é por isso que a
integração social vai ser um conceito central na possibilidade de criar meios necessários
e adequados para que estes indivíduos se consigam reintegrar e reinserir na sociedade.
Estes processos vão ser baseados na reestruturação psicossocial, reformando,
reeducando, dando confiança, preparando para o trabalho, estimulando a iniciativa e
consciência social do indivíduo. Para isso e quando o mesmo não tem rede de suporte
familiar que o ajude neste grande processo, existem instituições/associações de
acolhimento que tentam todos os dias junto desta população que tenham uma boa
reintegração e adaptação à nova vida que os espera. O ideal é ter o cuidado de
implementar práticas de reinserção quando o indivíduo ainda está a cumprir a sua pena
de modo a conseguir ter um impacto maior na sua total reinserção (Silva, 2012).
Um ex-recluso em liberdade
Estes indivíduos, ao longo de muito tempo, passaram por várias agressões físicas e
psicológicas, o que irá ter repercussões na sua vida futura pois estes após o seu tempo
de reclusão assimilam toda uma cultura prisional que molda o seu comportamento
mesmo após a sua libertação o que pode vir a ser uma das causas para a sua reincidência
criminal (Barreto, 2006).
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Tendo em conta que existe um regulamento geral dos estabelecimentos prisionais e o
código de execução de penas e medidas privativas de liberdade, é necessário cumpri-los
fato que nem sempre acontece o que leva os indivíduos a serem punidos novamente. O
que poderá vir a explicar essas infrações são três modelos teóricos, que correspondem
ao biológico, ao psicológico e ao social. O biológico vem nos explicar estas condutas
criminosas como consequências de transtornos, patologias e disfunções ao nível
genético. No que diz respeito ao psicológico, a conceção teórica assinala que o crime
podia ser motivado por um ato voluntário, que associa a subjetividade e os desejos de
quem comete o crime ao próprio crime em si. No entanto, a dificuldade que existe à
volta de julgar alguém por meio de fenómenos inconscientes fez com que esta conceção
fosse limitada na sua utilização. Já o modelo social, vai enfatizar a relação dos
fenómenos sociais, económicos e políticos como fatores impulsionadores do
comportamento criminoso (Barreto, 2006).
Todos estes fatores vão influenciar, normalmente de forma negativa, a futura
adaptação do indivíduo ao mundo exterior. As mudanças que vão acontecendo, podem
ser ao nível da sua linguagem, forma de agir e por vezes até nos hábitos alimentares. A
intensidade destes acontecimentos vai ser diferenciada de indivíduo para indivíduo e a
forma como os afeta futuramente também. Sendo que, nenhum indivíduo que passe por
uma fase de reclusão consegue sair totalmente ileso a todos estes acontecimentos. A
diferença que existe entre o mundo livre e o mundo prisional torna questionável o
funcionamento dos estabelecimentos prisionais uma vez que a rotina e os valores
existentes nestes locais, são totalmente diferentes do que existem cá fora, no chamado
mundo livre. Assim, esta discrepância vai dificultar ainda mais a adaptação e reinserção
destes indivíduos (Barreto, 2006).
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Thompson, descreve este fenômeno como uma assimilação dos padrões vigorantes
dos estabelecimentos prisionais estabelecidos por quem está lá há mais tempo. Adaptarse então ao meio prisional significa, normalmente, adquirir as atitudes do chamado
criminoso habitual. Dessa forma, o regresso vai ser sempre dificultado a nível social,
existindo um afastamento dos amigos e familiares pois poucas são as pessoas que
voltam a acreditar em indivíduos que tenham sido submetidos a uma experiência
criminosa, digamos assim. Não é só a própria sociedade que exclui o que vai ainda
aumentar mais a probabilidade de estes indivíduos virem a reincidir nas atividades
criminosas pois o indivíduo não se percebe como parte de um grupo social (Barreto,
2006).
Adicionalmente a todos estes fatores ainda existe uma ausência de sentimentos nos
indivíduos desde que entram para os estabelecimentos prisionais existe uma tentativa de
desvincular todos os aspetos que possam remeter para o mundo exterior do indivíduo,
quase como se estes fossem os responsáveis pelos seus atos criminosos. Quase como se
o direito de sentir e de exteriorizar sentimentos nunca tivesse existido. Para quem aplica
a pena, o abandono do mundo exterior vai ter um caráter corretivo. Os métodos que são
estabelecidos para que venha a existir uma nova construção do indivíduo vão passar
essencialmente por obedecer a certas regras institucionais. Assim, a falta de autonomia
pode ser refletida aquando da libertação. A construção que se cria à volta de um exrecluso vai tornar o indivíduo inseguro o que posteriormente irá contribuir para um
sentimento de incapacidade. Após a libertação estes sentem muita dificuldade em
estabelecer relações interpessoais como consequência das experiências que haviam tido.
O retorno ao mundo livre vai consequentemente ser um período de transição que causa
algum sofrimento ao indivíduo pois exige uma reorganização de crenças e valores dos
indivíduos. A sociedade em si, faz uma exclusão e configura um estigma a partir da
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construção de uma imagem relacionada ao ex-recluso, por isso normalmente estes
indivíduos não conseguem arranjar um emprego, sentindo-se consequentemente
desamparados e com baixa autoestima (Barreto, 2006).
Assim, o fato de estar detido é associado a uma mudança no indivíduo o que vai
dificultar todo o seu processo de adaptação ao mundo que o espera cá fora, a sua
socialização é dificultada contribuindo para o aumento de indivíduos excluídos fazendo
com que estes muitas vezes venham a reincidir novamente no ciclo da criminalidade e
violência (Barbosa, 2012).
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Objetivos
Foram apresentados no início do estágio curricular os seguintes objetivos:
conhecimento da dinâmica de funcionamento da instituição; a participação nas
atividades desenvolvidas pela instituição; a aquisição de atitudes, valores éticos e
profissionais; o desenvolvimento de competências profissionais; a aplicação prática de
conhecimentos e modelos de intervenção adquiridos durante a formação académica; o
desenvolvimento e implementação (sob supervisão) de uma proposta de intervenção; o
conhecimento do funcionamento do gabinete de intervenção clínica e psicológica
(GICP); a familiarização com instrumentos e metodologias de intervenção adotadas pelo
gabinete de intervenção clínica e psicológica (GICP); a compreensão do papel do
psicólogo na dinâmica institucional; o envolvimento na realização de treinos de
competências pessoais e sociais; a atuação como agente facilitador no processo de
integração e adaptação do cliente à instituição; a participação em ações no âmbito do
projeto 4ª feiras de solidariedade mais e por fim, a participação no projeto equipas de
rua (Ex.: realizar visitas ao locais de atividade ocupacional dos clientes integrados em
protocolos institucionais; acompanhar clientes a consultas médicas, etc.).
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Método
Participantes
Os participantes serão caraterizados em dois grupos distintos, um correspondente ao
acompanhamento psicológico realizado ao longo do estágio e um outro relativo às
avaliações psicológicas feitas também ao longo do mesmo, sendo que uma das
avaliações será apresentada posteriormente no capítulo estudos de caso.
Iniciando pelo acompanhamento psicológico, o participante em questão é de seu
género masculino com 56 anos de idade, viúvo. Este foi encaminhado para a instituição
por demonstrar ter grandes dificuldades e carência de apoio na altura do pedido. Após
prévia avaliação psicológica, entra para a residência da instituição em Agosto de 2014
onde se mantém até à data já inserido num protocolo em situação de atividade
ocupacional. É de salientar que serão aprofundados todos os procedimentos relativos ao
indivíduo posteriormente no capítulo relativo aos estudos de caso.
Posteriormente ao acompanhamento, foram realizadas algumas avaliações
psicológicas que serão expostas de forma breve no seguinte quadro:
Tabela 1
Identificação das avaliações psicológicas
Identificação

Idade

Pedido

Instrumentos

Data/Número Observações
de Sessões

Caso 1

49

Género masculino anos

Pedido de

Psychopathy

15.10.2014

O indivíduo

apoio em

checklist-

1 Sessão

encontrava-se

residência

revised

a gozar de

(PCL-R).

licença de
saída
jurisdicional.
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Identificação

Idade

Pedido

Instrumentos

Data/Número Observações
de Sessões

Caso 2

54

Género masculino anos

Pedido de

Mini mental

08.01.2015

O indivíduo

apoio em

state

1 Sessão

encontrava-se

residência

examination

a gozar de

(MMSE);

licença de

personality

saída

disorder

jurisdicional

questionnaire

na instituição.

(PDQ 4+) e
psychopathy
checklistrevised
(PCL-R).

Caso 3

51

Género masculino anos

Pedido de

Mini mental

28.01.2015

O cliente está

apoio em

state

1 Sessão

de momento

residência

examination

integrado na

(MMSE);

residência e

personality

num

disorder

protocolo

questionnaire

onde mantém

(PDQ 4+) e

atividade

psychopathy

ocupacional.

checklist-
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Identificação

Idade

Pedido

Instrumentos

Data/Número Observações
de Sessões

revised
(PCL-R).
Caso 4

36

Género masculino anos

Pedido de

Mini mental

11.03.2015

O indivíduo

apoio em

state

1 Sessão

encontrava-se

residência

examination

a gozar de

(MMSE);

licença de

personality

saída

disorder

jurisdicional

questionnaire

na instituição.

(PDQ 4+) e
psychopathy
checklistrevised
(PCL-R).

Caso 5

32

Género masculino anos
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Pedido de

Mini mental

27.05.2015

O indivíduo

apoio em

state

1 Sessão

não se

residência

examination

mostrou

(MMSE);

colaborante

Mini-mult e

nem

psychopathy

interessado, o

checklist-

posterior

revised

parecer da
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Identificação

Idade

Pedido

Instrumentos

Data/Número Observações
de Sessões

(PCL-R).

equipa
técnica foi
negativo
ficando o seu
pedido
indeferido.

Acompanhamento 56
psicológico

Residente

Mini-mult

anos

23.06.2015

Foi aplicado

1 Sessão

o instrumento
de avaliação
de forma a
complementar
a avaliação
psicológica
do indivíduo.

É de salientar que também uma destas avaliações, (caso 4), será aprofundada mais a
frente no capítulo correspondente aos estudos de caso.
Instrumentos
Foram utilizados principalmente seis instrumentos aquando do estágio, sendo eles: o
mini mental state examination (MMSE); Mini-mult; Personality disorder questionnaire
4+ (PDQ 4+); Psychopathy checklist-revised (PCL-R); a checklist de avaliação de risco
(HCR-20) e por fim, o SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for
violence risk).
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Começando pelo mais utilizado, a psychopathy checklist-revised (PCL-R). Este
instrumento foi desenvolvido por Hare em 1991 e adaptado para a população portuguesa
por Gonçalves em 1999. Visa avaliar o grau de risco de reincidência criminal,
ponderando traços de personalidade protótipos de psicopatia. Assim sendo, permite o
despiste da existência de psicopatia. É considerada uma entrevista semi-estruturada,
dividida em dois fatores: fatores clínicos (8 itens) e fatores antissociais (9 itens). Para
além destes, dispões ainda de mais 3 itens que não fazem parte de nenhum destes fatores
mas que também contribuem para a caraterização global de psicopatia, sendo eles: o
comportamento sexual promíscuo, os relacionamentos conjugais numerosos e a
versatilidade criminal. O instrumento é assim constituído na sua totalidade por 20 itens
que nos vão permitir uma definição de psicopatia enquanto agrupamento de traços
clínicos de personalidade e comportamentos socialmente desviantes. Os itens devem ser
cotados de 0 a 2 em que 0 significa que o item não se aplica na totalidade ao indivíduo;
em que 1 significa que talvez o item se possa aplicar ao indivíduo e por fim o score 2,
quando o item em questão se aplica totalmente ao indivíduo. Assim, 0 significará
ausência, 1 presença moderada e 2 para uma presença forte das características descritas
nos itens.
O mini mental state examination (MMSE) foi adaptado para a população portuguesa
por Guerreiro, Silva e Botelho, em 1993. Realiza essencialmente o rastreio da função
cognitiva do indivíduo. Consiste numa série de questões e de tarefas que vão avaliar
várias categorias, nomeadamente: a orientação (temporal e espacial); retenção; atenção;
cálculo; evocação; nomeação; repetição; compreensão de ordens; escrita espontânea e
capacidade visuo espacial. Estas questões vão permitir posteriormente obter um
resultado total que poderá oscilar entre 0 e 30. É um teste de fácil utilização e de rápida
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aplicação demorando apenas cerca de 5 a 10 minutos a ser aplicado e pode ser repetido
ao longo do acompanhamento do indivíduo.
Relativamente ao personality disorder questionnaire 4+ (PDQ 4+), este foi
desenvolvido por Hyler em 1987 e traduzido por Baptista na década de 90, designado
como um questionário de auto-avaliação constituído por 99 itens que abrangem 14
dimensões. As afirmações foram formuladas para uma resposta de escolha forçada do
tipo verdadeiro ou falso e baseadas nos critérios do DSM-IV-TR. Atualmente na
instituição, este instrumento foi substituído pelo mini mult por se adaptar melhor às
características da população alvo.
O mini-mult é considerado um questionário de personalidade constituído por 71
afirmações que medem essencialmente a sintomatologia clínica, traçando o perfil
psicológico do indivíduo. Ou seja, avalia assim de uma forma global o funcionamento
do mesmo. É uma versão reduzida do Minnesota MMPI (Multiphasic Personality
Inventory) e destina-se a uma população com idade superior a 16 anos. Possuí três
escalas de validade (escala L – Mentira; Escala F – Infrequência e escala K – correção)
e oito escalas clínicas (escala Hs – hipocondria; escala D – depressão; escala Hv –
histeria; escala Pd – psicopatia; escala Pa – paranoia; escala Pt – psicastenia; escala Sc –
esquizofrenia e escala Ma – hipomania). As respostas também são dadas em forma de
verdadeiro/falso. Uma das grandes vantagens deste instrumento, é este ser ateórico o
que faz com que seja permitida a avaliação de aspetos psicopatológicos
independentemente de mudanças ao nível de teorias clínicas ou de paradigmas.
Para além destes, também faz parte do protocolo da instituição o inventário de
personalidade e competências para organizações (BIP). Embora este não tenha sido
utilizado nas avaliações, é importante falar um pouco sobre o mesmo. Este vai permitir
uma comparação da estrutura motivacional do indivíduo com as características da
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função e com os interesses de outros candidatos. É composto por catorze escalas,
organizadas em quatro domínios: 1. Motivação Profissional (3 escalas); 2.
Competências sociais (5 escalas); 3. Competências centradas na tarefa (3 escalas) e 4.
Estrutura psicológica individual (3 escalas). Permite ainda calcular mais quatro
domínios suplementares: 1. Sensação de controlo; 2. Mobilidade; 3. Competitividade e
4. Orientação para o lazer. É composto por um questionário de auto-avaliação, que pode
ainda ser complementado com o questionário de heteroavaliação que vai permitir
comparar a auto-imagem com a impressão que outros têm do sujeito, constituindo uma
informação que pode ser utilizada em contexto de desenvolvimento.
Ainda como instrumentos complementares à avaliação de risco, são utilizados o
HCR-20 e o SAPROF. O HCR-20 é uma checklist de avaliação de risco de violência
que permite identificar fatores de risco presentes na história do indivíduo, fatores
clínicos e fatores de controlo e ainda fatores de gestão de risco. Os resultados podem
variar entre três níveis de risco, nomeadamente, baixo, moderado ou elevado. Quanto ao
SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk), este vai
avaliar de uma forma estruturada os fatores de proteção para o risco de violência tendo
como principal objetivo, obter uma avaliação mais equilibrada do risco de violência
futura e contribuir para uma avaliação progressivamente mais rigorosa e compreensiva
de todas estas temáticas. Avalia três diferentes tipos de fatores: 1. Fatores Internos
(Inteligência; Vinculação geral na infância; Empatia; Coping e auto-controlo); 2.
Fatores motivacionais (Trabalho; atividades de lazer; gestão financeira; motivação para
o tratamento; atitudes face à autoridade; objetivos de vida e medicação) e 3. Fatores
externos (rede social; relação íntima; acompanhamento profissional; circunstâncias de
vida e controlo externo).
Os instrumentos descritos, encontram-se em anexo para consulta (Anexo A).
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Procedimento
O presente estágio teve início dia 6 de Outubro de 2014 e término a dia 30 de Junho
do presente ano, com um total de 720 horas. O horário estabelecido foi: segunda-feira
(das 14h às 17h30); terça-feira (das 14h às 18h); quarta-feira (das 10h às 13h, das 14h às
18h) e quinta-feira (das 9h30 às 13h). De salientar que foi feita a colaboração e
participação em diversas atividades em outros dias/horas que não fazem parte do horário
previamente estabelecido.
Ao longo do mesmo foram realizadas diversas atividades sobretudo centradas na área
da psicologia mas não só, pois tendo em conta as características da instituição existem
anualmente diversas atividades que principalmente promovem a inclusão social junto
dos clientes. Na área da psicologia, destaca-se todo o processo de acompanhamento
psicológico/psicossocial a um cliente ao longo do tempo presente na instituição, as
avaliações psicológicas realizadas, a assistência à toma da medicação dos clientes e
também a participação no conselho de ética e deontologia da instituição, onde foi feita
uma apresentação do protocolo da instituição que se encontra em apêndice (ver
apêndice B) para consulta.
Posteriormente e em função das necessidades de cada gabinete, também existiu a
colaboração em alguns projetos nestes inseridos (como por exemplo: o banco de roupa,
fazendo a distribuição de roupa junto dos clientes). Destaca-se o gabinete de educação
formação e empregabilidade do qual existiu uma participação mais ativa, realizando
algumas entrevistas institucionais e respetivos relatórios e também, a colaboração junto
dos clientes, no apoio à procura ativa de emprego.
Atendendo ainda às caraterísticas da instituição, anualmente existem vários eventos,
ações, workshops e formações dos quais também existiu uma colaboração. No que diz
respeito às ações, estas foram principalmente feitas com o intuito de quebrar estigmas,
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dando a conhecer o trabalho realizado na instituição. Para isso, foram formadas equipas
que saíram para a rua de modo a dar a conhecer melhor todo o funcionamento da
mesma.
Ao longo do presente estágio foi também realizado e apresentado aos clientes um
workshop, intitulado de treino de competências pessoais e sociais - técnicas de procura
ativa de emprego I. Este workshop foi elaborado juntamente com uma colega também
estagiária na área da psicologia clínica e teve como principal objetivo chegar junto dos
clientes de modo a que estes aprendam a elaborar a documentação necessária a uma
candidatura de emprego e também, melhorar a sua eficácia e autonomia na procura ativa
de emprego. A apresentação foi feita na associação e contou com a presença de 28
indivíduos, dos quais clientes e residentes da instituição. Esta primeiramente constou de
uma apresentação em slides projetados e posteriormente de uma dinâmica de grupo
entre os participantes. Após a apresentação foi feito um relatório, de modo a conseguir
fazer o balanço do workshop. De salientar que estes dados encontram-se em apêndice (
ver apêndice A), para consulta.
É importante também referir, que uma vez por semana é feita na instituição uma
vistoria à residência onde se encontram os clientes, de modo a conseguir verificar se os
mesmos cumprem as regras estabelecidas na mesma. A vistoria é feita normalmente por
duas técnicas da instituição, cabendo também aos estagiários fazerem parte destas
vistorias.
Por fim, e por serem atividades muito diversas, foi elaborada uma tabela que se
encontra no apêndice (ver apêndice C), apresentando sumariamente todas as atividades
efetuadas ao longo do presente estágio, incluindo o tipo de atividade, o local, a data e
uma breve descrição da mesma. São principalmente atividades relacionadas com
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eventos/atividades anuais que existem na instituição, onde se dá a oportunidade do
estagiário participar.
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Estudos de caso
Caso I (Avaliação psicológica)
Apresentação do caso
Aquando de um pedido de integração na residência da instituição, é realizada uma
avaliação a vários níveis para um futuro parecer técnico dado pela equipa.
Primeiramente, o cliente passa pelo gabinete de intervenção social (GIS) onde é feita
uma entrevista social. É este o gabinete que encaminhará o indivíduo para o gabinete de
intervenção clínica e psicológica onde se realiza a avaliação psicológica com a
utilização do protocolo de avaliação que comtempla instrumentos que iram permitir a
análise do indivíduo a várias dimensões. Por fim, é elaborado o relatório de avaliação
psicológica onde são apresentados os resultados e a proposta de intervenção através de
toda a informação recolhida e observada no momento da avaliação.
Aquando do pedido de avaliação psicológica, o indivíduo encontrava-se na
instituição a passar a sua licença de saída jurisdicional. É um indivíduo de seu género
masculino com 36 anos de idade, solteiro e com o 4º ano de escolaridade. Não possui
qualquer tipo de suporte ou apoio quer a nível social, quer familiar.
Motivo e pedido
Por ser um indivíduo que não possui qualquer tipo de suporte (familiar ou social)
recorre à instituição como forma de apoio, principalmente ao nível da valência
residência aquando da sua libertação, em Agosto de 2015. De modo a compreender se o
indivíduo reúne ou não as condições necessárias para integração na residência foi
elaborada a avaliação psicológica com as seguintes medidas de avaliação: Mini mental
state examination (MMSE); Personality disorder questionnaire 4 + (PDQ 4 +) e
Psychopathy checklist-revised (PCL-R).
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História clínica
Área escolar
Relativamente à sua história escolar este apresenta algumas lacunas, tendo apenas
frequentado o ensino primário em duas escolas. Revela ainda, instabilidade a nível da
sua frequência à escola, chegando até a reprovar uma vez por faltas. Abandona a escola
muito cedo para ir trabalhar, referindo que o mesmo se deve a dificuldades económicas
vivenciadas pela sua família e pelo desejo de independência económica manifestada
pelo cliente. Apenas volta a ter algum tipo de formação escolar no estabelecimento
prisional.
Área profissional
Tendo em conta a sua história profissional, esta passa por algumas áreas, tais como:
a área da hotelaria, a área da construção civil, a área da pintura, entre outras. Revela
esforçar-se quando tem um trabalho embora apresente alguns problemas à semelhança
da altura em que frequentava a escola, tais como: chegar atrasado e faltar, chegando
mesmo ser despedido. Não apresenta problemas no que respeita a consumos que causem
problemas ao nível laboral. Afirma que nunca se sustentou através de qualquer tipo de
atividades criminosas, como venda de droga, roubos, extorsão de dinheiro ou algo
semelhante.
Saúde
A nível de saúde não apresenta problemas graves, apenas toma medicação prescrita
para o colesterol.
Área familiar
Foi criado pelos seus pais naturais até aos seus 5 anos, sendo que estes já faleceram.
Foi nesta altura (aos 5 anos) que os seus pais se separaram, tendo depois partilhado
residência, umas vezes na casa da sua mãe outras em casa de seu pai. Embora a maior
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parte do tempo, após a separação tenha ficado em casa da sua avó que considera como
cuidadora. Entende que todas estas mudanças, o afetaram futuramente, principalmente
no respeito aos estudos. Tem 8 irmãos, dos quais dois apresentam problemas judiciais.
Saiu de casa por volta dos seus 16/17 anos e atualmente não possui qualquer tipo de
relacionamento com a sua família.
Relacionamentos interpessoais/amorosos
Face aos seus relacionamentos interpessoais/amorosos, este apresenta alguma
instabilidade, nunca tendo casado ou vivido com mais alguém. Apresenta apenas um
relacionamento mais duradouro, com quem ainda ponderou viver em comunhão de
bens, contudo acabou por não acontecer. É também este que considera ter sido o mais
importante para si, referindo muitas vezes ainda se recordar da mesma e que deseja
voltar a ter contato com ela. Dos restantes, aponta mais 2/3 relacionamentos sérios,
caraterizando os outros como apenas “namoricos”. Relata que os seus relacionamentos
eram saudáveis, estáveis e sem recurso a discussões. Apresenta também, ao nível das
suas relações sexuais alguma instabilidade, tendo iniciado a sua vida sexual aos 14/15
anos com um elemento da sua família. Refere esta situação como uma brincadeira mas
que ainda assim terá sido o seu primeiro contato sexual. Não sabe descrever a situação
quando é questionado sobre o assunto. Não se considera uma pessoa infiel pois nunca
traiu uma parceira. Não tem filhos.
Comportamentos aditivos
Refere já ter consumido álcool e drogas mas nunca drogas consideradas, na sua
opinião, “duras”, vendo estes consumos sempre como moderados e não como uma
dependência. Refere ainda, que era mais um acontecimento social contudo, na altura do
crime assume estar alcoolizado, embora acredite que tal nada tem a ver com os seus
atos.
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Percurso criminal
Não se considera uma pessoa violenta. Antes dos seus 12 anos de idade não
apresenta qualquer tipo de problema com a polícia. Foi detido aos 31 anos, por abuso
sexual de menores e acha que isso irá afetar toda a sua vida futura, principalmente no
que respeita ao seu relacionamento com os outros. Acha que a sua pena foi justa e
revela manifesto arrependimento quanto ao crime cometido, não conseguindo encontrar
explicações para tal acontecimento, referindo várias vezes que o mesmo foi motivado
por um impulso. Até à dada, nunca usufruiu de quaisquer medidas alternativas à pena de
prisão.
De momento, sente-se muito desapoiado, considerando não ter amigos
próximos/íntimos, tendo perdido o contato quando foi detido com basicamente toda a
gente. Pensa que no futuro não será bem aceite atendendo à tipologia do crime
cometido.
Avaliação psicológica
A avaliação decorreu numa sessão, onde o indivíduo se apresentou na maior parte do
tempo de forma descontraída e colaborante.
Relativamente à sua postura, esta foi, correta, dando normalmente todas as
informações que lhe eram solicitadas. É de salientar que no início demonstrou algum
nervosismo e tensão, aspeto que poderá ser associado ao fato de se encontrar em
contexto de avaliação.
No que diz respeito à sua atitude esta foi, empática e o seu comportamento esteve
sempre de acordo com os parâmetros da normalidade, mostrando-se motivado. De
referir que se denotou alguma ansiedade ao longo da entrevista, podendo este fato estar
associado ao tipo de crime cometido, considerando-o como socialmente indesejável.
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Ainda tendo em conta o seu comportamento, é de notar que demonstrou vontade de
cooperar e atenção ao que lhe ia sendo dito/pedido.
Relativamente à sua linguagem e discurso, estes foram claros e coerentes. Sendo que,
a linguagem utilizada foi bastante informal, revelando um vocabulário um pouco
limitado. Embora tenha demonstrado um esforço para ultrapassar esse aspeto, foi sem
sucesso. Por fim, e relativamente à sua linguagem não-verbal, o indivíduo demonstrouse muito pouco expressivo.
Instrumentos aplicados e hipótese diagnóstica
No mini mental state examination (MMSE), o indivíduo obteve uma cotação de 25
pontos, o que tendo em conta a sua escolaridade, não pode ser indicativo de défice
cognitivo sendo que a maior parte dos itens incorretos, dizem respeito à sua orientação
espácio-temporal.
Relativamente ao personality disorder questionnaire 4 + (PDQ 4 +), o indivíduo
obteve uma pontuação global de 35 pontos, podendo assim considerar-se a possibilidade
de presença de uma perturbação da personalidade, tendo atingindo o ponto de corte (5)
para a dimensão de perturbação de personalidade evitante. Esta perturbação é
caracterizada por alguns padrões de comportamento, como a inibição, timidez, receio de
situações novas e uma sensibilidade muito acentuada à crítica negativa e rejeições. Estes
comportamentos foram evidenciados ao longo do relato do indivíduo confirmando esta
possibilidade.
No que respeita à psychopathy checklist-revised (PCL-R), o indivíduo apresenta a
pontuação global de 9 pontos, não apresentando índices de psicopatia pois o valor
obtido foi inferior a 20. Contudo, a pontuação no fator 1 (Interpessoal e afetivo, que se
refere mais às problemáticas clínicas) é inferior ao fator 2 (Desvio Social, que diz
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respeito a comportamentos que de algum modo tipifiquem um estilo de vida
antissocial).
Proposta de intervenção
Como proposta de intervenção aquando da sua saída do estabelecimento prisional e
entrada na instituição, foi proposta a intervenção junto do indivíduo principalmente no
que respeita às áreas problemáticas identificadas sendo elas, a área social, laboral e
também na sua formação escolar. Uma vez que este apenas possui a 4ª classe (embora
tenha frequentado no estabelecimento prisional o equivalente ao 5º e 6º ano de
escolaridade).
Assim, conclui-se que o indivíduo reúne as condições necessárias aquando da sua
saída do estabelecimento prisional e entrada na residência da associação. Como
sugestão de uma intervenção junto do mesmo, o cliente deverá frequentar o gabinete de
educação, formação e empregabilidade (GEFE) de modo a realizar procura ativa de
emprego e aumentar a sua formação académica ou profissional. Deverá também fazer
parte dos programas psicoeducativos e dos treinos de competências existentes na
instituição, tal como a participação em workshops e todas as atividades desenvolvidas
ao longo do ano. Uma vez que este já trabalhou em várias áreas (construção civil e
restauração, principalmente) poderá ser uma mais-valia para os protocolos associados à
instituição. Por fim, deverá beneficiar de acompanhamento psicológico frequente de
modo a desenvolver questões relacionadas com a afetividade e modelos relacionais do
cliente, em particular nas suas relações familiares, atualmente inexistentes.
Conclusões da avaliação psicológica
Após a análise de todos os dados obtidos através da avaliação psicológica a que o
indivíduo foi sujeito, podemos em modo de reflexão com a revisão bibliográfica que
este possui algumas das características associadas a este tipo de população.
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De salientar ao nível da psicopatologia, que através questionário de autoavaliação,
personality disorder questionnaire 4+ (PDQ 4+) existe a possibilidade de perturbação da
personalidade evitante, não sendo os dados suficientes para traçar o diagnóstico.
Segundo Gonçalves, as perturbações da personalidade são muito evidentes neste tipo de
população, apresentando percentagens significativas.
Tendo em conta a revisão bibliográfica pesquisada aquando da elaboração do
relatório podemos concluir que existem vários fatores que podem contribuir para o
indivíduo ser mais ou menos violento, ou ter mais ou menos tendência para cometer
crimes. Após uma análise geral, conclui-se que os principais fatores são: baixa
escolaridade; instabilidade nas relações familiares, pessoais e interpessoais; problemas
ao nível do abuso de substâncias; vivências de infância e comportamentos antissociais.
Neste caso, foram assinalados alguns destes fatores como a escolaridade baixa e a
instabilidade no que respeita à frequência à escola (o indivíduo apenas possui o 4º ano
de escolaridade e sempre teve problemas com faltas desde cedo no seu percurso
escolar); instabilidade desde cedo nas suas relações familiares (separação dos pais aos
seus 5 anos de idade) e também apresenta muita instabilidade no que respeita aos seus
relacionamentos interpessoais/sexuais, nunca se tendo casado e apontando apenas um
relacionamento mais sério e duradouro até então.
Relativamente à consciencialização do crime, este é um indivíduo que apresenta
alguma consciência do sucedido, referindo que atualmente e futuramente irá ter grandes
dificuldades no que respeita ao relacionamento com outros derivado em grande parte à
tipologia de crime cometido e por a sociedade julgar muito esse tipo de crime não
querendo compreender as razões de quem o comete.
Assim e em forma de reflexão geral, estamos perante um indivíduo que ainda em
término de pena, apresenta grandes problemas e instabilidades na sua vida futura.

Marta Filipa da Rosa Grilo

67

Intervenção em Psicologia Clínica: Associação O Companheiro

É necessário que seja apoiado de modo a conseguir criar aos poucos e poucos a sua
autonomia e visto que se encontra sem qualquer tipo de apoio social ou familiar, essa
reintegração possivelmente terá de passar primeiramente por uma instituição que o
acolha, que o apoie ao nível de procura de emprego e de acompanhamento psicológico
de modo a conseguir a mínima estabilidade no indivíduo para a sua vida futura.
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Caso II (Acompanhamento psicológico)
Apresentação do caso
O caso clínico, refere-se a um acompanhamento psicológico a um cliente integrado
na residência da instituição, realizado ao longo do estágio. As sessões foram semanais,
excetuando alguns casos pontuais. O indivíduo em questão é de seu género masculino,
viúvo com 56 anos de idade e com o 9º ano de escolaridade.
Motivo e pedido
Os principais objetivos das sessões foram, para além de um acompanhamento regular
junto do indivíduo o apoio ao desenvolvimento da sua autonomia, promovendo a sua
reorganização e estabilidade, de modo a conseguir posteriormente abandonar a
instituição o mais adaptado possível. Assim, foram analisadas e posteriormente
desenvolvidas as problemáticas identificadas no cliente, tendo por base uma intervenção
psicossocial e psicológica junto do mesmo.
História Clínica
Área escolar
Relativamente à sua história escolar, o indivíduo conta que frequentou quatro escolas
primárias, conseguindo completar a 4ª classe, não frequentando posteriormente
nenhuma escola secundária. Já na idade adulta, retoma os estudos no estabelecimento
prisional, conseguindo obter o 9º ano de escolaridade. Na escola primária refere muitas
ausências, embora entendesse a escola necessária para a sua futura inclusão laboral e
para apoiar, principalmente, a sua mãe. Durante este percurso, não realizou nenhuma
formação ou curso profissional complementar. Relativamente ao relacionamento com os
seus colegas de escola, refere ser normativo contudo revela dificuldade em criar laços
de amizade, devido às constantes mudanças de escola. Não se costumava meter em
sarilhos, nem em brigas, caraterizando o seu comportamento como obediente. Após
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término da escola, o cliente refere ter iniciado o seu percurso profissional, na área da
indústria hoteleira, sendo esta a principal área de experiência profissional onde
trabalhou cerca de 10 anos, num estabelecimento que pertencia à família.
Área profissional
A nível da sua história profissional, não apresenta grande experiência pois apenas
trabalhou na área da indústria hoteleira, sendo o sítio onde trabalhou mais tempo na sua
vida (cerca de 10 anos) uma ervanária pertencente à família. Era instável nos seus
trabalhos, mudando frequentemente de atividade, sempre que o ordenado justificasse.
Quando o aumento era negado, chegava a abandonar o emprego para outro em que
ganhasse mais. Foi ainda voluntário na marinha, altura em que refere ter iniciado o seu
percurso criminal (16/17 anos). Considera-se um empregado de confiança e que se
esforça quando tem uma atividade ocupacional. Já se sustentou através de atividades
criminosas, como venda de droga e furtos. Atualmente recebe uma pensão de viuvez,
único rendimento próprio, referente à morte da sua mulher. Nunca pediu empréstimos a
pessoas ou a bancos, nem nunca teve de pagar pensão de alimentos.
Relativamente a objetivos a longo prazo, este apresenta-os principalmente em
relação à sua autonomia, revelando vontade na sua colocação laboral, para posterior
inclusão habitacional (apartamento ou quarto).
Saúde
No que diz respeito à sua saúde, este tem diabetes tipo II estando atualmente
medicado. Os medicamentos prescritos atualmente dizem respeito ao Eucreas
50mg/850mg (vildagliptina/cloridrato metformina) para o tratamento da diabetes. O
Lisonorm 20 mg + 5mg (lisinopril/amlodipina) para o tratamento da hipertensão
arterial; redução do risco de AVC, problemas renais e insuficiência cardíaca. Por fim e
em caso de S.O.S. faz a toma do Tramadol 100mg que é indicado para dores moderadas
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a graves. De referir, que este medicamento contém opiáceos, o que faz com que ao nível
do teste de despiste de drogas este acuse. Mediante este assunto, foi alertado para junto
da sua médica vir a substituir este medicamento por outro, por este não ser indicado
para o indivíduo em questão devido principalmente às suas problemáticas aditivas. A
nível de saúde, não apresenta mais nenhum problema físico ou psicológico.
Área familiar
No que diz respeito à sua família, o indivíduo foi criado pelos seus pais naturais até
que estes se divorciaram. Vivendo primeiro com o seu pai e madrasta e depois com a
sua mãe. Quando saiu de casa da sua mãe foi para viver com uma namorada.
Posteriormente, aos seus 20 anos conhece a sua mulher com quem esteve casado 31
anos, até ao seu falecimento. Descreve que quando morava com os seus pais não havia
muita afetividade mas também não existiam maus tratos, considerando-as como
relações saudáveis. Tem três irmãos. Nunca foi vítima de abuso sexual, emocional ou
físico. Saiu de casa aos seus 16 anos a fazer os 17. Atualmente o relacionamento com a
sua família é conflituoso e inexistente, mostrando grande descontentamento
principalmente no que respeita à relação com a sua filha e neta da qual mostra uma
grande mágoa e que diz não se sentir acarinhado.
Relacionamentos interpessoais/amorosos
Relativamente aos relacionamentos amorosos, teve cerca de cinco em que coabitou.
Considera as relações estáveis, embora relate traições e infidelidades ao longo desses
relacionamentos, principalmente no seu casamento. Face aos relacionamentos do foro
sexual assume que na maioria, eram fruto de conhecimentos casuais. Tem dois filhos,
uma filha fruto do seu casamento com cerca de 32 anos e um filho fora do casamento
com 25 anos.
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Comportamentos aditivos
Já foi dependente de drogas, nomeadamente de cocaína e heroína, admitindo fazer
coisas ilegais derivado a esse fato. Admite não ser costume o envolvimento em brigas,
apontando apenas um episódio mais violento na sua vida até à data.
Percurso criminal
Ao nível do seu comportamento antissocial na infância e adolescência, o indivíduo
apresenta um episódio com a polícia antes dos seus 12 anos, embora se considere na
altura obediente refere que este episódio se passou aquando de um roubo de uma
bicicleta. A primeira vez que foi detido, tinha 17 anos de idade por ter feito um assalto.
Já em idade adulta, é condenado por furto e tráfico de droga. Atualmente, quando
confrontado com os seus atos, revela pouca motivação para refletir sobre eles,
afirmando contudo, não os querer voltar a repetir.
Atualmente encontra-se na residência da instituição, inserido num protocolo laboral.
Frequenta uma igreja evangélica que colabora com o projeto desafio jovem, na qual faz
voluntariado aos fins-de-semana. Considera ter alguns amigos com quem pode contar.
No que respeita aos seus filhos, refere que ainda não se sente preparado para o reatar
das relações. Com um dos seus irmãos, vai tendo contato, apesar de este não ser muito
regular, apenas em situações ocasionais ou festivas.
Avaliação psicológica
Segundo o seu relatório de avaliação psicológica, redigido em Agosto de 2014, o
indivíduo apresentou-se com uma imagem cuidada e demonstrando uma postura
adequada ao longo de todo o processo de avaliação.
A sua atitude foi empática e o seu comportamento adequado, respondendo
objetivamente a todas as questões com uma atitude normativa. Demonstrou alguma
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labilidade emocional quando se refere à sua família, principalmente filha e neta. O seu
discurso apresentou fluidez e organização, sendo a sua linguagem clara.
A avaliação decorreu com a aplicação das seguintes medidas de avaliação: Mini
mental state examination (MMSE); Personality disorder questionnaire 4 + (PDQ 4 +) e
Psychopathy checklist-revised (PCL-R).
Instrumentos aplicados e hipótese diagnóstica
Relativamente ao Mini mental state examination (MMSE), o indivíduo obteve uma
cotação de 28 pontos, o que tendo em conta a sua escolaridade, não pode ser indicativo
de défice cognitivo.
No que diz respeito ao Personality disorder questionnaire 4 + (PDQ 4 +), o indivíduo
obteve uma pontuação global de 32 pontos, podendo assim considerar-se a possibilidade
de presença de uma perturbação da personalidade, tendo ultrapassado o ponto de corte
(4, onde o indivíduo cotou 5) para a dimensão de perturbação de personalidade
obsessivo-compulsiva. Esta perturbação é caracterizada por um transtorno crônico e
heterogéneo que se caracteriza pela presença de compulsões (definidas como
comportamentos ou atos mentais repetitivos e estereotipados que o individuo é levado a
executar voluntariamente para reduzir a ansiedade ou mal-estar) e obsessões (que
podem ser definidas como ideias, imagens ou pensamentos que invadem a mente do
indivíduo, independentemente da sua vontade). Estas compulsões e obsessões vão assim
consumir tempo e interferir de modo muito significativo na vida destes causando um
elevado sofrimento aos mesmos.
Relativamente à psychopathy checklist-revised (PCL-R), o indivíduo apresenta a
pontuação global de 7 pontos, não apresentando índices de psicopatia pois o valor
obtido foi inferior a 20. O resultado remete-nos ainda para um baixo índice de
reincidência criminal. Desta pontuação, destaca-se o estilo manipulativo, os
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comportamentos problemáticos precoces e os relacionamentos conjugais numerosos. É
de referir ainda que, a pontuação no fator 1 (Interpessoal e afetivo, referindo-se às
problemáticas clínicas) é inferior ao fator 2 (Desvio Social, que diz respeito a
comportamentos que de algum modo tipifiquem um estilo de vida antissocial).
Foi ainda sujeito a um teste de despiste de drogas, por ser condição para entrar na
residência masculina da instituição, da qual obteve um resultado negativo.
Atualmente e em forma a complementar a sua avaliação inicial, foram ainda
aplicados mais três instrumentos ao indivíduo que dizem respeito ao HCR-20, SAPROF
e mini-mult. Relativamente aos resultados do HCR-20 podemos verificar que o
indivíduo constitui um grau moderado de avaliação global de risco. Já no que diz
respeito ao SAPROF, este apresenta no que diz respeito à avaliação final de proteção
um nível baixo e na avaliação integrativa de risco um nível moderado. É de salientar
que após a cotação foram ainda aqui identificados os seus fatores chave, que neste caso
estão presentes no auto-controlo; trabalho e acompanhamento profissional e
mencionados os objetivos, que neste caso dizem respeito à empatia, ao trabalho e aos
objetivos de vida. No que respeita ao mini-mult e após análise dos resultados obtidos,
verifica-se primeiramente que os resultados das escalas de validade (Escala L – Mentira;
Escala F – Infrequência e Escala K – Correção) foram válidos tornando assim os
resultados fidedignos. Relativamente às escalas clínicas, destacam-se com valores
superiores a 70 a escala Pd – Psicopatia com um valor de 75 e a escala Sc –
Esquizofrenia com o valor de 81. As restantes dimensões todas cotaram a baixo do
ponto de corte (70), o que não sugere à partida a existência de patologia.
A Escala Pd – Psicopatia, tem que ver com itens que permitem a identificação de
uma personalidade psicopática, caraterizada por uma ausência de respostas emocionais
profundas, desprezo por normas e costumes sociais e incapacidade de aprender pela
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experiência. Relativamente à Escala Sc – Esquizofrenia, esta vai permitir identificar
indivíduos em que se pode verificar a presença de ideias e comportamentos bizarros. É
classificada como uma escala de sintomas, que reflete distorções de realidade ou
pensamentos bizarros, confusos e esquizoides. Estas escalas clínicas, poderão refletir-se
enquanto padrão de funcionamento ou pela existência de traços.
Apesar de algumas destas caraterísticas serem visíveis nos acompanhamentos
semanais não são suficientes para traçar um diagnóstico. Deve-se assim, se necessário,
aprofundar e especificar a avaliação de modo a compreender a existência ou não de uma
possível patologia.
Objetivos terapêuticos
No início do acompanhamento foram traçados alguns objetivos a cumprir durante as
sessões. As principais áreas a serem trabalhadas foram essencialmente, ao nível do seu
desenvolvimento pessoal (melhoramento da sua rede de suporte familiar; promoção de
um acompanhamento psicossocial regular e promoção da sua autonomia), ao nível da
área do seu bem-estar físico, emocional e material (melhoramento das suas relações
interpessoais, tendo em atenção a especificidade do seu relacionamento com a filha;
Inscrição no centro de saúde e pedido de isenção de taxas moderadoras e
desenvolvimento de ações que possibilitem a sua integração laboral), e por fim no que
respeita à área da inclusão social do indivíduo (tentando-se trabalhar a motivação;
realização/incentivo à procura ativa de emprego não só na sua área como alargar a
outras categorias; a participação em workshops e treino de competências pessoais e
sociais e participação ativa na dinâmica institucional).
Com o início/desenvolvimento das sessões foram avaliadas áreas problemáticas do
cliente, tais como: a motivação para a mudança, a desejabilidade social, o autocontrolo,
a agressividade, a impulsividade, a labilidade emocional e a instabilidade das suas
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relações, não só as familiares como também as amorosas. As quais refere, resistência
em assumir os seus comportamentos/atitudes para com os outros e pouca capacidade de
auto-crítica e de insight.
Evolução terapêutica
Da toda a análise realizada ao longo das sessões, o cliente revela-se um indivíduo
que apresenta muita desejabilidade social, com poucas perspetivas de vida e objetivos a
longo prazo, facilmente irritável especialmente quando a vida não lhe corre como deseja
e também um pouco impulsivo. Por vezes, mostra-se agressivo, principalmente no que
respeita a atitudes com outros que o rodeiam, como é exemplo, os episódios com os
seus colegas de residência onde muitas vezes se sentem de certa forma insultados pelo
mesmo referindo até que este é uma pessoa muito pouco compreensiva e agressiva na
maneira que fala. Apesar de se demonstrar uma pessoa esforçada, nem sempre consegue
levar os seus objetivos até ao fim estagnando e sujeitando-se ao que lhe vai acontecendo
na vida.
Ainda assim foram observadas algumas melhorias ao nível do seu comportamento e
realização de objetivos ao longo de todo o processo terapêutico. Embora os objetivos
não tenham sido na sua totalidade alcançados, é de referir que o indivíduo conseguiu
atingir alguns dos mesmos apontando como principais, a melhoria do seu suporte
familiar, encontrando-se com o seu filho que já não via há algum tempo, a procura ativa
de emprego através do gabinete de educação, formação e empregabilidade da associação
e a criação de um fundo de poupança. Já no que diz respeito ao relacionamento com a
sua filha, não foram encontradas melhorias alegando o indivíduo que ainda não se sente
preparado para voltar a reencontrar-se ou manter contato com a mesma.
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Conclusão do caso
Depois da análise de todas sessões com o indivíduo conclui-se que o mesmo ainda
tem muitas dificuldades na sua reinserção, principalmente a nível social, familiar e
laboral o que faz com que se conclua um risco ainda moderado de reincidência do ponto
de vista criminal por parte do indivíduo uma vez que perder o apoio institucional.
No que respeita à área familiar, denota-se ainda que o indivíduo tem um grande
descontentamento e mágoa por parte do próprio principalmente com a sua filha, não se
demonstrando ainda preparado para enfrentar essa dificuldade de momento. Demonstra
ter vontade de um dia ter coragem para resolver esse assunto e de conseguir reorganizar
a sua vida aos poucos e poucos mas de momento isso não será suficiente pois demonstra
vontade mas não consegue ainda passar à atitude em si. Em relação ao seu filho, este
procuro-o atualmente conseguindo uma evolução no que diz respeito às suas relações
familiares. Ainda assim, o contato que mantem com o mesmo é ainda muito esporádico,
não podendo referir esta como uma relação sólida, com quem poderá contar
futuramente. A fase em que se encontram, é uma fase ainda de reconciliação não
estando esta relação garantida como uma forma de apoio para o próprio.
Relativamente à atividade ocupacional, também aponta algumas dificuldades, como
a idade referindo-a como a principal dificuldade em arranjar uma atividade ocupacional
que seja de seu interesse.
No que respeita à área social também são ainda apresentadas algumas lacunas, não
conseguindo até à data apresentar uma rede de suporte social que seja benéfica para si e
que o ajude na sua reinserção futura. De momento, é certo que não se encontra sozinho
mantendo algumas relações de amizade mas no entanto estas não são suficientes para
serem consideradas.
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Uma das melhorias mais significativas denotadas ao longo das sessões e que foi de
encontro aos objetivos proposto inicialmente aquando da elaboração do seu plano
terapêutico, foi relativamente à sua reorganização monetária, conseguindo após várias
sessões fazer o cliente compreender que fazer uma poupança é importante para o seu
futuro aquando da sua saída da instituição. Foi apenas numa das últimas sessões que o
indivíduo concordou em iniciar uma poupança.
Ao nível de possíveis patologias associadas ao indivíduo e após a realização e
análise dos resultados do questionário de auto-avaliação personality disorder
questionnaire 4+ (PDQ 4+), o indivíduo apresenta possibilidade de uma perturbação da
personalidade obsessivo-compulsiva. É importante ainda referir neste campo e com base
nos resultados obtidos da psychopathy checklist-reviser (PCL-R) que se destacam as
seguintes dimensões: estilo manipulativo; comportamentos problemáticos precoces e
relacionamentos conjugais numerosos.
Assim, compreende-se que muitos dos objetivos traçados no início do
acompanhamento não foram alcançados, denotando-se que o indivíduo apresenta ainda
muita desejabilidade social o que faz com que diga as coisas, na maior parte das vezes,
para parecer bem e não com intenção real de as cumprir.
Conclui-se que é um indivíduo com muitas lacunas desde a sua saída do
estabelecimento prisional, tendo muitas dificuldades em saber ouvir os outros, adaptarse ao meio envolvente e comportar-se consoante certas normas que lhe são impostas,
demonstrando ser um indivíduo pouco compreensivo, por vezes agressivo e
despreocupado com os outros, pensando que apenas o que ele diz ou faz estará correto
não dando importância ao que o que os outros dizem. Apesar de o seu comportamento
ter melhorado, de se terem denotado algumas evoluções durante as sessões e de ter
alcançado alguns dos objetivos traçados no início, é de referir que o indivíduo deverá
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continuar a ser acompanhado a nível psicológico pois apresenta um índice de
reincidência criminal moderado, principalmente se for o caso de perder o apoio
institucional. Apoio que o mantém minimamente estável até ao momento.
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Conclusão
Em termos de conclusão e face aos objetivos inicialmente propostos de estágio, estes
foram quase na sua totalidade cumpridos. Inicialmente fazendo-se o conhecimento da
dinâmica de funcionamento da instituição e posteriormente um trabalho mais específico
no que respeita ao acompanhamento psicológico e avaliações psicológicas. Assim,
foram aplicadas práticas de conhecimentos e modelos de intervenção adquiridos ao
longo da formação académica e o desenvolvimento de propostas de intervenção (sob
supervisão).
No que respeita a objetivos mais específicos, também foram cumpridos. Sendo feito
inicialmente o conhecimento do funcionamento do gabinete onde predominou o estágio,
gabinete de intervenção clínica e psicológica, e a familiarização com os instrumentos e
metodologias de intervenção adotadas pelo mesmo para posteriores avaliações
psicológicas e acompanhamento psicológico.
De um modo geral conclui-se ainda, com sucesso, que o estágio curricular foi de
encontro aos objetivos iniciais propostos dando ainda a possibilidade ao longo do
mesmo de participar em outras atividades mais de cariz social o que fez com que
houvesse a oportunidade de um crescimento não só a nível pessoal como também
profissional.
Ao longo do estágio, embora os objetivos propostos tenham sido cumpridos quase na
totalidade, foram encontradas algumas limitações não só no que respeita à pesquisa,
assunto referido posteriormente mas também, relativas à familiarização com
instrumentos e metodologias de intervenção da instituição. Por serem muito específicas
e muito direcionadas para a área da psicologia criminal, foram sentidas dificuldades na
utilização dos mesmos inicialmente. Sendo que, após a familiarização com os mesmos e
algumas pesquisas se tornou mais fácil o processo.
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Como já referido e relativamente a limitações na realização do relatório foram
encontradas algumas sendo que, a principal, foi relativa ao momento em si da pesquisa.
Nesse momento, foram encontrados variados artigos científicos, dissertações de
mestrado entre outros trabalhos científicos sobre o tema mas todos eram mais
direcionados para fora de Portugal o que não se pretendia na realização deste. Isso veio
posteriormente influenciar a pesquisa a nível negativo tornando a elaboração do
enquadramento teórico mais difícil e sem alguma informação desejada.
Seria então interessante, proporem-se mais pessoas a estudarem este tema no nosso
país, de modo a conhecerem-no melhor e verificarem que este faz parte de um dos
grandes problemas que a população em geral e a sociedade em si, têm de enfrentar.
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Reflexão final
Após a realização do estágio e em termos de reflexão, conclui-se principalmente
que existem muitos problemas aquando da reinserção de ex-reclusos na sociedade atual
pois estes estão de forma rigorosa formatados a regras e crenças impostas no
estabelecimento prisional que posteriormente é-lhes muito difícil conseguirem adaptarse à vida quotidiana quando se vêm em liberdade. Conseguiu-se ainda perceber que na
maior parte dos casos, voltar a ter um relacionamento com as suas famílias ou
relacionamentos amorosos é o maior desafio para os mesmos pois muitas das vezes
estes indivíduos, sofrem pela perda dos relacionamentos dos seus familiares que não
conseguem entender o porque das suas atitudes, afastando-se ao invés de lhe darem
apoio. A nível de ocupação laboral, a sociedade atual também ainda se encontra muito
fechada a este tipo de população, não dando oportunidade excluindo muitas vezes
apenas pelo fato de já terem sido reclusos ou terem tido algum tipo de problema com a
justiça. A nível social, os indivíduos são muitas vezes excluídos por terem tido um
passado visto como menos bom.
Em geral, conclui-se que a reinserção a todos os níveis de população ex-reclusa é
muito complicada, principalmente quando não existe apoio ao nível institucional para os
mesmos, ficando estes muitas vezes abandonados sem ninguém que lhes dê apoio.
Ao nível do estágio e um pouco em termos de reflexão pessoal, foi um estágio
curricular bastante gratificante que gerou um grande crescimento principalmente a nível
profissional de competências, atitudes e valores éticos que fizeram com que facilmente
fosse percebido o papel de um psicólogo na dinâmica institucional.
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Workshop
Treino de Competências Pessoais e Sociais:

Técnicas de Procura Ativa de Emprego I
18 de março de 2015

Objetivos
• Aprender a elaborar a documentação para uma candidatura

• Melhorar a eficácia da procura de emprego

• Incentivar a procura ativa de emprego

• Promover a autonomia na procura ativa de emprego
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Temas a abordar
 Gabinete de Educação, Formação e Empregabilidade (GEFE)

 Procura de emprego
 Ofertas de emprego
 Carta de Apresentação
 Currículo
 Candidatura espontânea

 Dinâmica de grupo

Gabinete de Educação,
Formação e Empregabilidade
Objetivos do
GEFE

Triagem: educação, formação,
empregabilidade
Procura ativa de emprego

Procura de emprego personalizada.

Horário
Terças e Quintas-Feiras
9h30 às 11h30
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Procura de emprego
Começar por onde?
Hoje em dia, a procura de emprego necessita de ser feita de
forma ativa, persistente e organizada.
É necessário ter um bom conhecimento de si próprio…

Interesses

Capacidades

Motivações

Procura de emprego
Começar por onde?
Para isso, pensar sobre…

Experiências
escolares

Atividades
extraprofissionais

Experiências
profissionais
Todas as atividades que revelem,
por exemplo, iniciativa, liderança,
organização, autoconfiança,
motivação.
Voluntariado, atividades culturais,
desportivas, etc.
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O que tenho para oferecer
a um empregador?

Interesses e
motivações Competências
profissionais

Formação
Pontos fortes

Pontos a
melhorar
Competências
a adquirir
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Ofertas de emprego
Pode ser difícil preencher todos os requisitos dos anúncios
Isto não o impede de responder a algumas
ofertas, porque pode ter outras caraterísticas
importantes para a função que sejam
valorizadas

Mas é preciso ler as
ofertas com atenção!

Exemplos:
- Carta de condução
- Mulher ou homem

Ofertas de emprego
A Pastelaria O Padeiro, no centro de lisboa, admite empregada de
mesa (F) para trabalho a tempo inteiro.

Requisitos:
- Experiência anterior na função (eliminatório)
- Motivação para trabalhar
- Responsabilidade e dinamismo
- Disponibilidade de horários, incluindo fins-de-semana e feriados
- Pontualidade e assiduidade
- Residente em lisboa centro (preferencial)
- Carta de condução (obrigatória)
Oferecemos:
* Remuneração de acordo com a experiência demonstrada
* Formação contínua
* Restantes condições a combinar.
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Ofertas de emprego
A empresa Floral & Soalheiro LDA admite jardineiro com
experiência na construção e manutenção de jardins para trabalho
a tempo inteiro.
Requisitos:
- Carta de condução (preferencial)
- Experiência anterior na função (preferencial)

- Motivação para trabalhar
- Disponibilidade de horários
- Responsabilidade e dinamismo.

Carta de apresentação
É um texto simples e breve que acompanha o currículo

Serve para:
Despertar o interesse do
empregador
Chamar a atenção para o currículo
Expressar o seu interesse e
motivação
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Carta de apresentação
Conteúdo:
Frases
curtas, claras
e sem erros

Disponibilidade
para entrevista

Referir a
fonte do
anúncio

Referir o
lugar a que
se candidata

Fazer
referência ao
currículo

Manifestar
interesse

Cumprimentos
e assinatura

Deve ser adaptada a cada oferta respondida!

Carta de apresentação
Exemplo:
Exmo(a). Senhor(a),
Gostaria de apresentar a minha candidatura para o cargo de (nome
do cargo) que a V. empresa anunciou, na edição de X de 2011 no
Jornal “x” (nome do Jornal/internet).
Junto envio o meu curriculum, que apresenta em pormenor a minha
formação académica, a minha experiência adquirida ao longo dos
estágios que efetuei, bem como a minha motivação para me
candidatar a este cargo.
Gostaria contudo de aprofundar mais as razões da minha candidatura
através de uma possível entrevista.
Na expectativa de um próximo contacto, subscrevo-me com os
melhores cumprimentos.
_________________________ (assinatura)
Anexo: Curriculum Vitae
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Currículo
É o resumo de todas as informações sobre a pessoa, tais
como informações pessoais, estudos, experiência
profissional, conhecimentos e competências

Deve ser feito com
cuidado!

É a primeira imagem
que o empregador
tem de si

Currículo
Principais objetivos:
Dar uma imagem de si próprio

Levar o empregador a querer
conhecê-lo

Mostrar ao empregador que o seu
perfil é um dos melhores
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Currículo
É composto por:
1. INFORMAÇÃO PESSOAL (Identificação, fotografia, etc.);
2. TIPO DE CANDIDATURA;
2.1. Experiência profissional
3. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO;
4. COMPETÊNCIAS PESSOAIS
4.1. Língua materna
4.2. Outras línguas
4.3. Competências de comunicação
4.4. Competências de organização
4.5. Competências relacionadas com o trabalho
4.6. Competências informáticas
4.7. Outras competências (Carta de condução, atividades extraprofissionais, etc.)
5. INFORMAÇÃO ADICIONAL
6. ANEXO

Candidatura espontânea
Pode ser realizada através de:
Carta de apresentação acompanhada por
currículo, enviados por e-mail

Contatar presencialmente as empresas

Através dos sites das empresas
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Procura de emprego
Ainda que muitas vezes não se obtenha
resposta, a procura ativa de emprego é
sempre importante!

Quanto a mais anúncios
responder
Mais probabilidade terá
de arranjar um emprego

Além disso, embora as empresas
nem sempre deem uma resposta
imediata, muitas vezes guardam
os currículos recebidos para
futuras oportunidades.

Dinâmica de
grupo
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Relatório

Workshop
Treino de Competências Pessoais e
Sociais: Técnicas de Procura Ativa de
Emprego I

18 de março de 2015

Gabinete de Educação, Formação e
Empregabilidade
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Planificação
Objetivos Gerais:
 Fomentar a inclusão psico-socio-laboral dos clientes;
 Promover a cooperação e o trabalho em equipa;
 Incentivar a aquisição ou aperfeiçoamento de competências pessoais e sociais;
 Melhorar a eficácia da procura de emprego;
 Promover a autonomia na procura ativa de emprego;
 Incentivar a procura ativa de emprego.

Objetivos Específicos:
 Informar os clientes sobre o funcionamento do GEFE e a procura de emprego;
 Aprender a elaborar a documentação para uma candidatura a um emprego;
 Identificar a importância da construção cuidada de um Curriculum Vitae e de uma carta de
apresentação;
 Reconhecer a importância da reflexão sobre si próprio para a procura de emprego.

Recursos Humanos:

 2 Estagiárias
 1 Técnica
Recursos Materiais:
 Projetor
 Computador
 Folhas
 Canetas
 Cadeiras

Público – alvo
Clientes d’O Companheiro.
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Duração
A atividade foi realizada no 18 de março de 2015, pelas 18 horas e teve a duração de 1
hora.
Atividades
Durante este workshop foram realizadas as seguintes atividades:
 Exposição teórica sobre técnicas de procura ativa de emprego;
 Reflexão sobre caraterísticas/competências relevantes na procura de emprego;
 Dinâmica de grupo sobre a redação de cartas de apresentação, de acordo com as ofertas de
emprego facultadas.

Avaliação
A avaliação foi realizada através de questionários preenchidos, por meio informático,
pelos participantes do workshop, e da observação direta realizada durante a ação.
A avaliação através da observação direta tem como referência os seguintes aspetos:
 Taxa de adesão do público interveniente;
 Participação ativa e envolvimento dos clientes nas atividades propostas;
 Relacionamento entre participantes e destes com os formadores.
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Balanço da Atividade
Apresentação dos Resultados:

O workshop de uma forma global, decorreu bem onde contámos com a participação
de 28 pessoas, sendo que deste fizeram parte clientes e residentes da instituição.
Deu-se início ao workshop com uma dinâmica de grupo, onde se pediu que refletissem sobre
caraterísticas/competências relevantes na procura de emprego e para as escreverem num
papel. Posteriormente foram apresentados os conteúdos e finalizou-se com outra dinâmica de
grupo onde se pediu aos participantes para redigirem cartas de apresentação, de acordo com
as ofertas de emprego que lhe foram facultadas.

Os resultados que iremos apresentar foram recolhidos através de um questionário de
resposta fechada elaborado após o término do mesmo em que 1 é classificado como
inadequado/negativo e 5 adequado/positivo.
Assim, relativamente aos objetivos estabelecidos para o workshop podemos verificar
que mais de metade dos participantes (64.3%) acharam que estes foram muito claros
sendo que nenhum participante o classificou como confusos.
No que diz respeito aos conteúdos do workshop, metade dos participantes (50%) diznos que estes foram totalmente adequados, sendo que apenas uma pequena
percentagem (7.1%) diz que os conteúdos foram pouco adequados. Aqui também
nenhum participante achou que os conteúdos fossem totalmente inadequados.
Quanto à motivação dos participantes, a maior parte classifica-a como adequada e
muito adequada (35.7%, 35.7% respetivamente) e apenas uma pequena percentagem
dos participantes diz-nos que achou que a motivação foi nula (7,2%).
O relacionamento entre os participantes, foi classificado maioritariamente como muito
positivo (42,9%), sendo que uma pequena percentagem o classifica como um pouco
negativo (3,6%). Relativamente ao relacionamento com os Dinamizadores, mais de
metade dos participantes acham que este foi muito positivo (53,6%) sendo que
nenhum, acha que foi negativo.
As instalações e equipamentos, foram classificados na maior parte como totalmente
adequados (50%) ainda que exista uma pequena percentagem de participantes que o
classificaram como um pouco inadequados (3,6%). Relativamente aos meios
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audiovisuais e recursos ao dispor, a maior parte achou que estes eram totalmente
adequados (60,7%), sendo que nenhum participante os classifica como escassos.
A documentação ao dispor, foi classificada na maior parte como adequada na
totalidade (60,7%), sendo que uma pequena percentagem a classifica como um pouco
inadequada (3,6%). Por fim, os resultados alcançados, apresentam também um
resultado satisfatório sendo que a maior parte dos participantes o classifica como
excelentes (64,3%), não considerando nenhum participante como fraco.
Foram ainda feitas algum tipo de observações, aquando do preenchimento do
questionário. São exemplo: “Foi muito gratificante para no futuro sabermos como
fazer”; “Muito interessante”; “Gostei muito porque nos ensina a desenvolver muitas
técnicas.”, entre outras.
Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, segue abaixo uma tabela
ilustrativa de todos os resultados.
1
0%

2
0%

3
10.7%

4
25%

5
64.3%

Conteúdos do
Workshop

0%

7.1%

10.7%

32.1%

50%

Motivação dos
participantes

7.2%

0%

21.4%

35.7%

35.7%

Relacionamento
entre os
participantes

0%

3.6%

21.4%

32.1%

42.9%

Relacionamento
com os
Dinamizadores

0%

0%

21.4%

25%

53.6%

Instalações e
Equipamentos

0%

3.6%

17.9%

28.6%

50%

Meios audiovisuais
e recursos ao dispor

0%

0%

21.4%

17.9%

60.7%

Documentação ao
dispor

0%

3.6%

21.4%

14.3%

60.7%

Resultados
alcançados

0%

0%

17.9%

17.9%

64.3%

Objetivos do
Workshop
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Podemos assim concluir que, o workshop na sua totalidade correu muito bem. Na maior parte
do tempo, os participantes foram cooperativos e interventivos o que fez com que se tornasse
um workshop mais dinâmico. Ainda que demonstrando algumas dificuldades, não desistiram
principalmente de tentar concluir a dinâmica de grupo preparada.
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Conselho de Ética e Deontologia
30 de Abril de 2015

Protocolo de Avaliação
Instrumentos Principais
 Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)
 Mini-Mult
 Mini Mental State Examination (MMSE)

Instrumentos Complementares
 Inventário de Personalidade e Competências para Organizações

(BIP)
 Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk
(SAPROF)
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Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)

Avalia o grau de risco de reincidência
criminal, permitindo o despiste da
psicopatia.

É considerada uma entrevista semi-estruturada, dividida em
2 fatores: Os fatores clínicos (8 itens) e os fatores
antissociais (10 itens).

Mini-Mult
 Questionário de Personalidade constituído por 71

afirmações.
 Mede essencialmente a sintomatologia clínica, traçando o

perfil psicológico do indivíduo, ou seja, vai avaliar de
uma forma global o funcionamento do mesmo.
 Possui três Escalas de Validade e oito Escalas Clínicas.
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Mini-Mult
 Escalas de Validade
Escala L – Mentira (Itens que se referem a situações socialmente
desejáveis mas raramente consideradas aceitáveis ou verdadeiras.)
Escala F – Infrequência (Composta por itens de baixa frequência de
resposta selecionados para identificar em várias dimensões,
comportamentos, experiências e pensamentos atípicos.)
Escala K – Correção (Itens selecionados para identificar pessoas com
psicopatologia conhecida, mas que quando respondem ao teste dão
um perfil normal.)

Mini-Mult
 Escalas Clínicas
Escala Hs – Hipocondria (mede a preocupação do indivíduo com o
funcionamento somático, sinalizando características de personalidade
relativamente estáveis e resistentes à mudança.)
Escala D – Depressão (integra itens relativos à sintomatologia depressiva,
como o humor depressivo; a tristeza; a perda de auto-estima, etc.)

Escala Hv – Histeria (compreende itens relativos ao caráter histérico e a
sintomas de conversão somática.)
Escala Pd – Psicopatia (itens que permitem a identificação de personalidade
psicopática, caraterizada por ausência de respostas emocionais profundas,
desprezo pelas normas e costumes sociais, entre outras.)
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Mini-Mult
 Escalas Clínicas
Escala Pa – Paranóia (desenvolvida para detetar caraterísticas paranóides, como
por exemplo: sentimentos de perseguição; rigidez psicológica, sentido grandioso
de si próprio, etc.)
Escala Pt – Psicastenia (integra itens desenvolvidos para detetar indivíduos
caracterizados por grande fadiga física e intelectual, dúvidas sistemáticas e
excessivas, medos injustificados, obsessões, compulsões e grandes níveis de
ansiedade.)
Escala Sc – Esquizofrenia (permite identificar sujeitos em que se verifica a
presença de ideias e comportamentos bizarros. Classificada como uma escala de
sintomas, que reflete distorções da realidade ou pensamentos bizarros, confusos e
esquizóides.)

Escala Ma – Hipomania (identifica sintomas hipomaníacos aos quais está
subjacente uma hiperatividade do pensamento e da ação.)

Mini-Mult
 Cotação:
Após a cotação das respostas vai ser obtida uma nota bruta para
cada uma das escalas. Esta vai ser convertida em nota T, sendo a
média 50 e o desvio-padrão 10.
Assim, notas T acima de 70 são consideradas indicadoras de
patologia.

Vai ser a análise do modo como os sujeitos se posicionam
em cada uma das escalas que vai permitir descrever o seu
perfil de personalidade.
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Mini-Mult
Uma das grandes vantagens deste
instrumento, é este ser Ateórico.

O que faz com que, seja permitida a avaliação de aspetos
psicopatológicos independentemente de mudanças ao
nível de teorias clínicas ou de paradigmas.

Mini-Mental State Examination
(MMSE)
 Realiza o rastreio da função cognitiva do indivíduo, fazendo

a avaliação global das suas funções cognitivas.

 Teste de fácil utilização e de rápida aplicação, podendo ser

repetido ao longo do acompanhamento do indivíduo.
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Consiste numa série de questões e de tarefas que avaliam
várias categorias, nomeadamente:
Orientação (Temporal e Espacial);
Retenção;
Atenção;
Cálculo;
Memória - Evocação;
Nomeação;
Repetição;
Compreensão de ordens;
Escrita Espontânea;
Capacidade Visuoespacial

Instrumentos Complementares
o

Inventário de Personalidade e Competências
para Organizações (BIP)

o Structured Assessment

of PROtective Factors for
violence risk (SAPROF)
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Inventário de Personalidade e Competências para
Organizações (BIP)
 Permite a comparação da estrutura motivacional do sujeito com

as características da função e com os interesses de outros
candidatos.
 É composto por catorze escalas, organizadas em quatro

domínios:

Inventário de Personalidade e Competências para
Organizações (BIP)
 Permite ainda calcular mais quatro domínios
suplementares:
1. Sensação de Controlo
2. Mobilidade
3. Competitividade
4. Orientação para o Lazer
 É composto por um questionário de auto-avaliação, que
pode ainda ser complementado com um questionário de
heteroavaliação.
*
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Structured Assessment of PROtective Factors for
violence risk (SAPROF)
 Avalia de uma forma estruturada os fatores de proteção para o
risco de violência.
 Tem como principal objetivo, obter uma avaliação mais
equilibrada do risco de violência futura e contribuir para uma

avaliação progressivamente mais rigorosa e compreensiva de
todas estas temáticas.
 É usado como complemento de instrumentos de avaliação de
risco.

*

Structured Assessment of PROtective Factors for
violence risk (SAPROF)
Avalia três diferentes tipos de fatores:

1. Fatores Internos
(Inteligência; Vinculação
Geral na infância;
Empatia; Coping e
auto-controlo)

2. Fatores Motivacionais
(Trabalho; Atividades de
Lazer; Gestão Financeira;
Motivação para o tratamento;
Atitudes face à autoridade;
Objetivos de Vida;
Medicação)

3. Fatores Externos
(Rede Social; Relação Íntima; Acompanhamento
Profissional; Circunstâncias de Vida;
Controlo Externo)
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Instrumento

Tipo

Dimensões Avaliadas

Psychopathy ChecklistRevised (PCL-R)

Entrevista Semi-Estruturada

Avaliação do risco de
reincidência criminal; Despiste
de Psicopatia

Mini-Mult

Questionário de
Personalidade com resposta
de Verdadeiro/Falso

Escalas de Validade:
• Mentira
• Infrequência
• Correção
Escalas Clínicas:
• Hipocondria
• Depressão
• Histeria
• Psicopatia
• Paranóia
• Psicastenia
• Esquizofrenia
• Hipomania

Mini Mental State
Examination (MMSE)
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Rastreio do declínio
cognitivo; avaliação global
das funções cognitivas

Orientação
Temporal
Espacial
Retenção;
Atenção;
Cálculo;
Memória - Evocação;
Nomeação;
Repetição;
Compreensão de ordens;
Escrita Espontânea;
Capacidade Visuoespacial
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Instrumento

Tipo

Dimensões Avaliadas

Inventário de Personalidade e
Competências para
Organizações (BIP)

Inventário composto por 14
escalas

Motivação Profissional;
Competências centradas na tarefa;
Competências Sociais;
Estrutura Psicológica Individual;
Sensação de Controlo;
Mobilidade;
Competitividade;
Orientação para o lazer

Structured Assessment of
PROtective Factors for
violence risk (SAPROF)

Complemento de instrumentos
de avaliação de risco
(Ex.: PCL-R)

Fatores Internos (Ex.: Inteligência;
Empatia; Coping)
Fatores Motivacionais (Ex.:
Trabalho; Atividades de Lazer;
Gestão Financeira; Objetivos de
Vida)
Fatores Externos (Ex.: Rede
Social; Relação Íntima;
Circunstâncias de Vida; Controlo
Externo)
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Registo de atividades realizadas ao longo do estágio
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Tabela de atividades ao longo do estágio
Tipo de atividade

Data

Descrição

Reuniões de conselho técnico

Segundas-feiras, das 14h às

Discussão de casos e

16h.

elaboração de atas.

9 a 12 de Outubro de 2014

Ajuda e colaboração na

Green Festival

barraquinha
informativa da
associação.

Zumba Solidária (projeto

18 de Outubro de 2014 e

Participação na aula de

Desporto é Companheiro)

21 de Março de 2015

zumba solidária.
Registo de inscrições à
entrada, recolha e
arrumação de bens
alimentares doados.

III jornadas

23 de Outubro de 2014

Participação,

“Percursos em Liberdade:

organização e

Cidadania e Empregabilidade”

colaboração nas
jornadas anuais do
companheiro.
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Tipo de atividade

Data

Descrição

Workshop interno: “Práticas

17 de Novembro de 2014

Presença no workshop

Nacionais para as

como formação interna

recomendações Europeias:

da equipa técnica da

iniciativas interessantes de

instituição.

gestão das prisões” promovido
pelo Observatório Europeu das
Prisões

Formação Interna em Higiene e De 1 de Dezembro de 2014

Presença na formação

Segurança no Trabalho

interna dirigida à

a 9 de Fevereiro de 2015

equipa técnica com o
principal objetivo de
aquisição de
conhecimentos sobre a
área.

Mercado de Natal de Benfica

11 a 14 de Dezembro de

Colaboração,

2014

organização e
participação na
barraquinha da
associação.
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Tipo de atividade

Data

Descrição

Festa de natal d’O

23 de Dezembro de 2014

Organização,

Companheiro

planeamento,
colaboração na festa de
natal da associação.

Almoço de Natal

24 de Dezembro de 2014

Organização e
participação no almoço
de natal com os
residentes da
associação.

Open day – Aniversário d’O

13 de Fevereiro de 2015

Companheiro

Organização,
colaboração e
participação no open
day.

Formação Interna: Fatores

Parte I – 19 de Fevereiro de

Participação na

protetores e

2015

formação interna

Avaliação de Risco (SAPROF)

Parte II – 30 de Abril de

direcionada à equipa

2015

técnica com o intuito
de aquisição de novas
competências relativas
a testes psicológicos.
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Tipo de atividade

Data

Descrição

Formação Interna: Técnicas de

De 2 de Março a 27 de

Participação em

Socorrismo

Abril de 2015

formação interna
direcionada à equipa
técnica com o principal
objetivo de obter novos
conhecimentos.

Realização de um Workshop:

18 de Março de 2015

Organização,

“Treino de Competências

elaboração,

Pessoais e Sociais: Técnicas de

apresentação de um

Procura Ativa de Emprego I”

workshop direcionado
aos clientes e
residentes da
instituição. Foi feita
uma apresentação em
PowerPoint seguida de
uma dinâmica de
grupo.

Visita à associação Kiron

24 de Março de 2015

Vista à associação

(Intervenções assistidas por

Kiron com o objetivo

equinos na quinta do cavalo –

de adquirir novos

Sintra)

conhecimentos,
nomeadamente o
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Tipo de atividade

Data

Descrição
método Kiron que se
baseia na intervenção
assistida por equinos.

Apresentação do protocolo de

30 de Abril de 2015

Sumária e breve

avaliação na reunião de

apresentação sobre o

Conselho de ética e

protocolo de avaliação

deontologia

da instituição.

Torneio Nacional de Futebol de 8 e 9 de Maio de 2015

Organização,

Rua 2015

participação e
colaboração no torneio
de futebol. Principais
atividades: distribuição
de lanches pelas
equipas e medalhas.

Formação Interna: Coaching

11 de Maio de 2015

Participação na
formação interna
direcionada à equipa
técnica da associação
como forma de
aquisição de novos
conhecimentos.
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Tipo de atividade

Data

Descrição

Arraial de Benfica

25, 26, 27 e 28 de Junho de

Organização,

2015

participação e
colaboração na
barraquinha presente
no arraial de Benfica.
A principal atividade
constou no
atendimento ao
público.
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LISTA DE ANEXOS
Anexo A - Instrumentos de avaliação psicológica aplicados ao longo do
estágio
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ANEXO A
Instrumentos de avaliação psicológica aplicados ao longo do estágio
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PCL-R
VERSÃO PORTUGUESA PARA INVESTIGAÇÃO
Entrevista

Nome:

Data:

A. HISTÓRIA ESCOLAR
1. Em quantas escolas primárias andou? [Porque é que mudou de escolas?]
2. Em quantas escolas secundárias andou? [Porque é que mudou de escolas?]
3. Como é que era a sua frequência à escola? [Faltas, fugas,... em que idade(s)?]
4. Que curso/ano concluiu? [Alguma vez reprovou? Porquê? Em que idade?
5. Como é que era para si a escola? [O que é gostava/não gostava?Achava-a "chata"?
Custava-lhe estar com atenção? Lembra-se do que é que os seus professores diziam de
si (e.g., cabeça-no-ar, irrequieto, ... )?]
6. Como é que se dava com os seus colegas na escola?
[Tinha amigos mais chegados?]
7. Como é que era o seu comportamento na escola?
- [Alguma vez cometeu brutalidades ou meteu-se em sarilhos (por coisas como,
perturbar a aula, estar bêbedo ou drogado., fazer vigarices, roubar, etc.) Quantas vezes?
Com que idade?]
- [Metia-se em brigas? Com que frequência? Em que idade(s)?]
- [Alguma vez aleijou alguém com gravidade nessa altura?] [Alguma vez foi suspenso
ou expulso?Quantas vezes? Porquê? Em que idade(s)?]

8. Concluiu o seu curso secundário [Se não, desistiu da escola? Quando? Porquê?]
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9. O que é que fez depois de deixar a escola?
10. Fez alguma formação complementar [e.g. cursos técnicos, formação profissional?
Descreva]
B. HISTÓRIA PROFISSIONAL
1. Em que é que já trabalhou?
2. Quantos empregos diferentes é que teve? Foram só esses? (Por exemplo como
nadador salvador era sempre o mesmo patrão, eram patrões diferentes…?)
3. Qual foi o que durou mais? E o que durou menos?
4. Questões para os três ou quatro empregos mais recentes ou duradouros:
- [Qual era o posto e os deveres?]
- [Por quanto tempo e quando?]
- [Gostava/achava "chato"?]
- [Salário?]
- [Porque é que saiu? Despediu-se ou foi despedido?]
5.Acha-se um empregado de confiança?
- [Esforça-se no trabalho? Como é que os seus patrões o descrevem?]
- [Alguma vez teve problemas no emprego? Por atraso/absentismo, bebidas, drogas,
etc.? Quantas vezes? Em que idade(s)?]
- [Alguma vez foi despedido? Quantas vezes?. Em que idade(s)?]
6. Alguma vez deixou um emprego sem ter outro garantido? [Quantas vezes? Em que
idade(s)?]
7. Já alguma vez esteve desempregado? [Quantas vezes? Em que idade(s)? Por quanto
tempo? Como é que se sustentava? Procurou emprego?]
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8. Alguma vez recebeu subsídio de desemprego, segurança social ou outra forma de
assistência social? [Quantas vezes? Em que idade(s)?]
9. Como é que se sustenta, em liberdade?
- [Alguma vez pediu a alguém para lhe dar de comer, dinheiro ou alojamento? Quem?
Quantas vezes? Em que idade(s)? Por quanto tempo?]
- [Alguma vez se sustentou através de atividades criminosas? (e.g., venda de droga,
roubos, extorsão de dinheiro, prostituição, proxenetismo, fraudes, etc.)? Com que
idade?]

C. OBJECTIVOS PROFISSIONAIS
1. Há algum posto ou ocupação que gostaria de ter? [Há quanto tempo queria isso? Que
planos ou preparação fez para obter esse posto? Que formação/treino seriam precisos?]
2. Quais são os seus planos após a libertação? [Onde é que vai viver? Que meios tem de
sustento?]
3. Tem objetivos a longo prazo? [Onde é que gostaria de estar daqui a dez anos?]
4. Que problemas é que acha que vai ter para atingir esses objectivos?]

D. SITUAÇÃO ECONÓMICA
1. Alguma vez pediu um empréstimo a pessoas ou a bancos? [Quanto? Com que idade?
Pagou? Porquê?]
2. Tem conta no banco? [Como é que está o seu saldo?Alguma vez falhou no
pagamento das suas contas? Quantas vezes? Com que idade?]
3. Alguma vez teve de pagar pensão de alimentos? [Quanto? Foi ordenada pelo
tribunal? Pagou? Teve falhas no pagamento?]
E. SAÚDE
1. Tem problemas médicos graves? [Descreva-os. Quando começaram?]
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2. Alguma vez consultou um psicólogo ou um psiquiatra?
- [Porquê? Em que idade(s)? Em liberdade ou na prisão? Qual foi o diagnóstico? Que
tratamento(s) recebeu?]
- [Alguma vez esteve hospitalizado por causa de problemas mentais? Quais? Em que
idade?]
3. Em criança, alguma vez foi diagnosticado(a) com "hiperactivo"/muito turbulentoirrequieto?
- [Por quem? Com que idade? Teve algum tratamento?]
4. Alguma vez tomou medicamentos para os nervos/cabeça?
- [Quais? Posologia? Para quê? Quem os receitou?]
5. Já alguma vez teve disfunções sexuais?
- [Já alguma vez teve algum problema ao nível sexual?]
6. Alguma vez se tentou suicidar?
- [Quantas vezes? Porquê? Em que idade(s)? Foram tentativas sérias ou só para chamar
a atenção?]

F. VIDA FAMILIAR
1. Foi criado pelos seus pais naturais?
- [Nunca viveu com mais ninguém (padrasto/madrasta, pais adoptivos, família de
acolhimento, lar, etc.)? Quem? Com que idade? Qual a razão?]

a) - Questões sobre o lar parental:
- [Como é que era a vida lá em casa?]
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- [Como é que se dava com os seus pais? Descreva-os. Eram afetuosos para si? Em que
é que trabalhavam? Davam-se bem? Discutiam muito? Brigavam? Alguma vez se
separaram? Como é que isso o afectou?]
- [Tinha irmãos ou irmãs? Dava-se bem com eles?]
- [Havia disciplina em casa, as coisas eram rígidas? Havia muitas regras? Quantas vezes
quebrou as regras (desobediências, mentiras, fugas de casa, furtos, ... )? Em que idade?
Foi castigado?]
- [Alguém em sua casa teve problemas com a polícia/tribunais? O que é que aconteceu?]
- [Alguém em sua casa teve problemas mentais ou físicos graves. Quem? E problemas
com o consumo de álcool ou drogas?]

b) - Questões sobre lares substitutos:
- [Como é que era lá a vida?]
- [Quem é que lá vivia mais? Como é que se dava com eles?]
- [Havia lá disciplina, as coisas eram rígidas? Havia muitas regras? Quantas vezes
quebrou as regras (desobediências, mentiras, fugas, furtos, ... )? Em que idade? Porquê?
Foste castigado?]
- [Alguém lá teve problemas com a polícia/tribunais? O que é que aconteceu?]
- [Alguém lá teve problemas mentais ou físicos graves? Quem? E problemas com o
consumo de álcool ou drogas?]

2. Alguma vez foi vítima de abuso físico, sexual ou emocional?
- [Por quem? Com que idade(s)? O que é que aconteceu?]
3. Que idade tinha quando saiu de casa? [Porquê?]
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4. Alguma vez "se fez à estrada" e viajou sem planos? [Com que idade? Qual foi o
maior período de tempo que esteve ausente? Onde foi? O que fez? Disse a alguém onde
ia?]
5. Como é que é actualmente o seu relacionamento com a sua família?
- [Quantas vezes contacta com eles? O que é que eles fazem agora? Como é que eles
estão?]
G. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL/SEXUAL
1. Quantos relacionamentos de vida em comum teve (hetero/homosexuais)? [Quantas
vezes esteve casado ou viveu em comunhão de mesa e habitação?]
a) - Se a pessoa teve numerosos relacionamentos perguntar porquê.
b) - Se a pessoa nega a existência de qualquer relação de vida em comum, perguntar se
teve algum namoro sério ou se teve algum relacionamento homossexual.
c) - Para três dos mais recentes ou mais longos relacionamentos de vida em comum
perguntar:
- [Quanto tempo duraram? Que idade tinha quando os iniciou?]
- [Descrever os parceiros. O que é que gostava mais neles? Estava apaixonado ou era só
uma atração física?]
- [Os relacionamentos eram estáveis? Discutiam muito? Alguma vez tiveram disputas
físicas?]
- [Como é que acabaram? Quanto tempo levou a "recompôr-se"?]
2. Alguma vez esteve profundamente apaixonado? [Por quem?]

3. Com que idade teve a sua primeira relação sexual?
- [Foi com um parceiro estável ou foi com um conhecimento casual?]
- [Com que idade despertou para a sexualidade?]
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- [Dinâmica familiar/Modelos familiares de sexualidade/Educação Sexual
- [Era um indivíduo muito activo sexualmente em liberdade? E agora, recorre à
masturbação?]

4.Quantos parceiros sexuais diferentes teve?
- [Quantos foram "conhecimentos de uma noite"?]
5. Alguma vez teve relacionamentos com mais de um parceiro ao mesmo tempo?
- [Fale-me disso]
6. Alguma vez foi infiel ao seu parceiro? Quantas vezes?
Em que idade? O parceiro alguma vez veio a saber? Qual foi a reacção dele?
7. Tem filhos ou enteados?
- [Quantos? Idades? Datas de aniversário? Em que ano escolar estão?]
- [Quem é a mãe? Durante quanto tempo a conheceu?]
- [Como é o seu relacionamento com os seus filhos? Quantas vezes contacta com eles?]

H. CONSUMO DE DROGAS
1. Consome álcool ou drogas?
- [Quais? Desde quando?]
- [Alguma vez abusou seriamente de drogas ou álcool? Já foi dependente?]
- [Porque é que consome drogas? (estimulação, “fuga”, relaxe,...)?]
- [O álcool ou as drogas alguma vez interferiram seriamente na sua vida? Já fez
qualquer coisa perigosa ou teve problemas por estar bêbedo ou drogado (conduzir,
meter-se em brigas, ser preso, etc.)?]
2. Alguma vez faz coisas loucas ou perigosas só por divertimento/brincadeira? [Que
género de coisas? Em que idade(s)?]
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3. Com que frequência se envolve em brigas? [Alguma vez "perdeu o controle"? Qual
foi o pior ferimento que fez a alguém?]
I.

COMPORTAMENTO

ANTISSOCIAL

NA

INFÂNCIA

E

NA

ADOLESCÊNCIA
1. Quando era novo(a) fez alguma brutalidade fora da escola (vandalismos, atear fogos,
maldades em animais, furtos, ... )?
- [O quê, quantas vezes em que idade(s)?]
- [Alguma vez foi apanhado? Como é que foi punido? Como é que sentiu isso?]
2. Alguma vez teve problemas com a polícia quando era miúdo (<12) [Porquê? Com
que idade(s)?]
3. Foi preso quando era jovem (<18)? [Quantas vezes? Em que idade(s)? Porquê? Foi
condenado(a)?]
4. Que idade tinha quando começou a cometer crimes? [Que género de coisas é que
fazia?]
- [Alguma vez cometeu um crime e não foi apanhado? O quê?]

J. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL ADULTO
1. Porque é que está condenado agora (ou de que é que foi acusado)? Para cada
crime/acusação perguntar:
- [O que é que aconteceu? O que é que fez? O que é que a polícia diz que você fez?]
- [O crime foi por acaso ou foi planeado?]
- [Cometeu sozinho o crime ou houve mais alguém envolvido?]
- [Conhecia a vítima?]
- [Estava bêbado ou drogado quando cometeu o crime?]
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- [Como é que foi preso? ]
2. Acha que as acusações/pena que cumpre afectará a sua vida futura? [Como?]
Para os que cumprem pena:
- [Quanto tempo é que está a cumprir?]
- [Acha uma pena justa?]
- [Teve advogado? O que é que acha do trabalho dele?]
3. Que outros tipos de crimes o levaram à prisão em adulto?
- [Qual foi o crime mais grave que cometeu? Descreva-o]
4. A quem se deve a culpa dos crimes que cometeu?
- [Porque é que comete crimes?]
- [Porque é que começou a cometer crimes?]
Se o indivíduo assume a responsabilidade pessoal, perguntar:
- [O que é que poderia ter feito para evitar o crime?]
- [Alguma vez tentou deixar o crime?]
5. O que é que poderia ajudá-lo a afastá-lo do crime?
6. Está arrependido dos crimes que cometeu? Porquê?
7. Que efeito é que tiveram os seus crimes nas vítimas?
[Como é que se sente ao pensar nas vítimas? Teve contacto com elas?]
8. Os seus crimes são mais impulsivos (raiva de momento) ou planeados?
9. O que é que sente quando comete um crime [Está nervoso? Excitado? Assustado?]
[Gosta de cometer crimes?]
10. Alguma vez cometeu crimes e não foi apanhado? [Quais? Quantas vezes? Em que
idade(s)?]
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11. Já usufruiu de medidas alternativas à pena de prisão (regime de prova, pena
suspensa, ptfc, multas, ... )? [Quais, quantas vezes, em que idade(s)? Alguma lhe foi
revogada? Porquê?]
12. Já usufruiu de liberdade condicional? [Quantas vezes, em que idade(s)? Foi
revogada? Porquê?]
13. Alguma vez usou alcunhas ou nomes falsos? [Porquê? Quais? Quantas vezes?]
K. QUESTÕES GERAIS
1. Sem ser crimes, alguma vez fez alguma coisa de que se arrependa de ter feito ou pela
qual se sentiu culpado? [O quê? Porque é que sentiu mal?]
2. Mesmo que o preço valesse a pena, há alguma coisa que não faria? [O quê?]
3. Quando trabalha durante muito tempo numa coisa, aborrece-se com facilidade?
4. Mente muito? [Quantas vezes? É bom a mentir?]
5. Acha que as pessoas são fáceis de "levar" ou manipular? [Já fez isso? Dê exemplos.]
6. As pessoas dizem que tem "mau feitio"? Que género de coisas é que o põem mesmo
zangado? O que é que faz quando está zangado?

7. Quantos amigos íntimos é que tem?
- [Há quanto tempo os conhece?]
- [Continua em contacto com eles?]
- [O que é que faz alguém um "amigo íntimo"? ]
8. Como é que se sente a si próprio?
[Como é que está a sua auto-estima?]
- [Atribua um ponto a si próprio numa escala de 1 a 10.]
9. Morreu-lhe alguém chegado?
- [Como é que isso o afectou e como é que lidou com a situação]
- [Foi ao funeral?]
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ou
Alguém que lhe seja chegado esteve muito doente?
- [Como é que isso o afectou e como é que lidou com a situação?] [Foi ao hospital?]

10. O que é que mais o entristeceu (deprimiu)?
11. O que é que o tornou mais feliz?
12. Está satisfeito com a vida até agora?
Há alguma coisa que lhe falta? O quê?Há alguma coisa que precisade ser melhorada?

I.

INFORMAÇOES (REGISTO DE COMENTÁRIOS)
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