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Finalidade das penas 

 

 A filosofia atual do direito propõe que o fim das penas 

seja a reabilitação plena do agressor… 

 

 Preparando-o para o regresso à sociedade 

 

 Permitindo a sua integração plena na sociedade 

 

 Reduzindo a probabilidade de reincidência criminal 

 

 

 



What works? 
 Na reabilitação de agressores, predominam programas estruturados, 

baseados no modelo cognitivo-comportamental clássico: 

 Incluindo um conjunto de módulos diversificados : 

 Treino de resolução de problemas, sessões de regulação emocional, correção de estilos 

de pensamento criminal, treino de competências sociais e de comportamento assertivo, 

pensamento divergente (flexibilização cognitiva) 

 

 A investigação mostra que os programas de natureza cognitivo 

comportamental são eficazes na redução da reincidência criminal 

 Meta análises de Garret (1985),  Andrews (1990;), Lipsey (1992), Lösel (1995;), Redondo, 

Sanchez-Meca & Garrido (1999) e McGuire (2000), apontam para uma Redução da taxa 

média de reincidência em 10% 

 Izzo & Ross (1990), revendo 46 estudos acerca de programas de intervenção para 

jovens com comportamento desviante concluíram que programas que incluem uma 

componente cognitiva são duas vezes mais eficazes do que aqueles que a não incluem 

Brazão, N., da Motta, C., & Rijo, D. (2013). From multimodal programs to a new cognitive-

interpersonal approach in the rehabilitation of offenders. Aggression and Violent Behavior, 18, 

636-643. doi: 10.1016/j.avb.2013.07.018 



Psicopatologia e comportamento agressivo 

 No DSM-5 (2013), pelo menos três perturbações mentais enquadram possíveis 

problemas de comportamento antissocial 

 Perturbação de Oposição 

 Perturbação de Comportamento 

 Perturbação de Personalidade Antissocial. 

 O DSM reconhece a tendência para a continuidade e agravamento das formas 

severas de comportamento agressivo e antissocial.  

 Para fazer o diagnóstico de Perturbação de Personalidade Antissocial, exige-se forte 

evidência de que preenchia critérios para Perturbação do Comportamento antes dos 15 

anos de idade. 

 Realce para a inclusão do especificador “com emoções prossociais limitadas” no 

diagnóstico de Perturbação de Comportamento.  

 Subgrupo de adolescentes com Perturbação do Comportamento e com tendência para 

apresentarem também ausência de remorso ou de culpa, indiferença/falta de empatia, 

despreocupação com o seu desempenho escolar ou profissional e superficialidade/pouca 

genuinidade do afeto.  

 Existe considerável evidência de que estes sujeitos apresentariam uma forma mais severa e mais 

dificilmente tratável de problemas de comportamento (Ribeiro da Silva, Rijo, & Salekin, 2013, 2015).  



EIDs e Comportamento Antissocial 

 A história de vida de indivíduos com CAS tende a ser caracterizada: 

 pela ausência de experiências de proteção 

 e pela presença em quantidade de experiencias de maus-tratos, exclusão, negligência 

e abuso. 

 A análise dos fatores de risco do CAS amplamente identificados na 

literatura (Capaldi, DeGarmo, Patterson, & Forgatch, 2002; Connor, 2002; Dishion & Patterson, 2006; 

Moffitt & Caspi, 2000) facilmente se coaduna com o contexto necessário à 

formação de determinados EMP  

 Um número considerável de estudos (e.g., Ball & Cecero, 2001; Calvete, 2008; 

Petrocelli, Glaser, Calhon, & Campbell, 2001) tem demonstrado a associação entre 

esquemas específicos e comportamento antissocial: 

 Distanciamento e Rejeição: Abandono, Privação Emocional e Desconfiança/Abuso 

 Indesejabilidade e Valor: Defeito/Vergonha, Fracasso e Indesejabilidade Social 

 Limites Mal-Definidos: Grandiosidade e Autocontrolo/Autodisciplina insuficientes 

 



EIDs e Comportamento Antissocial 
(Rijo et al., 2007; Bernstein, 2008; Calvete, 2008;  Calvete & Orue, 2010; Chakhssi, Bernstein & de Ruiter, 2012) 

 Predominam os EIDs de 

 

-  Abandono,  

-  Desconsiança/Abuso,  

-  Privação Emocional,  

-  Defeito/Vergonha,  

-  Isolamento Social,  

-  Fracasso,  

-  Grandiosidade, 

-  Auto-Controlo/Autodisciplina Insuficientes  

 



Processos esquemáticos e CAS 

 Em indivíduos com CAS: 

 os processos esquemáticos parecem ter um papel fulcral na manutenção 

dos estilos comportamentais e relacionais exibidos. 

 Padrões de CAS resultam de determinados EIDs mas também da operação 

de processos esquemáticos específicos associados a esses mesmos EIDs 

 Esses estilos estilos de coping com os esquemas são muitas vezes 

aprendidos no seu meio social de origem e, não raramente, são adaptativos 

e aceites nesse mesmo meio.  

 Os processos esquemáticos geram respostas mal adaptativas que, por sua 

vez, geram níveis elevados de afeto disruptivo 

 tornando a modificação do padrão de comportamento antissocial difícil 

e resistente às técnicas cognitivas tradicionais. 

 



Porquê um novo programa de intervenção? 

 Mesmo com o desenvolvimento de competências a 

reabilitação mantém-se difícil  

 Antissociais: competências aprendidas ao serviço do 

comportamento antissocial  

 Não se trata de desenvolver competências mas de as utilizar 

adequadamente  

 Programas tradicionais não identificam fatores de mudança 

=>alvo da intervenção  

 Não relacionam causalmente as diversas competências 

desenvolvidas  

 



Princípios das intervenções eficazes 

1. Princípio do risco 

1. As intervenções de tipo mais intensivo devem ser reservadas para os delinquentes 

considerados, na avaliação, em maior risco de reincidirem 

2. Fatores de Risco como alvos da mudança 

1. A investigação sugere que determinados padrões de interação social, competências 

sociais ou cognitivas, atitudes… estão associados com o início e manutenção do CAS 

3. Alvos múltiplos 

1. Os investigadores defendem que as intervenções mais eficazes devem incluir vários 

elementos dirigidos a esses mesmos fatores (multimodais,  habitualmente de natureza 

CBT) 

4. Sensibilidade 

1. Competências dos profissionais envolvidos e adequação da intervenção ao estilo e 

especificidade dos destinatários 

5. Integridade 

1. Manter fiel a aplicação, devendo ser investigado continuadamente o seu impacto 

6. Preferência por programas em contexto comunitário 

 





Inovação do programa GPS  

 Módulos estruturados e sequenciados - progressão 

 Pouco apelo à escrita e a atividades de tipo escolar 

 Dinâmicas ativas e experienciais (variadas) 

 Descoberta guiada – diálogo socrático 

 Prolongado no tempo (40 semanas) 

 Manualizado 

 Baseado no modelo cognitivo estrutural, incidindo sobre 

 Aspetos relacionais e comunicacionais 

 Distorções cognitivas e combate ao evitamento esquemático 

 Autorregulação emocional 

 Flexibiliza temas do autoconceito - EIDs 

 Identifica o foco da mudança 

 

 

 



Bases conceptuais do programa 

 

1. Multi-causalidade do comportamento desviante  

2. Visão de si e dos outros: crenças disfuncionais como alvos 

de mudança  

3. Processamento distorcido da informação social: erros de 

pensamento 

4. Finalidade da intervenção: reestruturação/flexibilização das 

crenças disfuncionais subjacentes ao processamento de 

informação social  

5. Meios da intervenção: relação como “ingrediente” 

fundamental da mudança  

 



Estrutura 

• Módulos sequenciais divididos em: 

• 40 Sessões + sessões de follow up 

• Periodicidade das sessões: semanais 

• Grupo de 8 elementos (máximo 10/12) 

• Idades : acima dos 16 anos de idade 

• Duração da sessão: cerca de 90 minutos 

• Equipa técnica: 2 Animadores (um deles com formação em 

psicologia: modelos cognitivos) 

 



Conteúdos/Módulos 

 

 

 

 Sessão Inicial  (1) 

 Comunicação  (5) 

 Relacionamento Interpessoal (10) 

 Distorções Cognitivas (6) 

 Significado e Função das Emoções (7) 

 “Armadilhas do Passado” (crenças)(10) 

 Sessão Final (1) 

 Follow Up  
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Estrutura das sessões   

Introdução (para o animador) 

 Grito de Alerta 

 Revisão da Aplicação Prática (AP) 

 Dinâmica de grupo (1 ou 2) 

 Desenvolvimento do tema — Descoberta Guiada/diálogo socrático 

 Síntese 

 Aplicação Prática (AP) 

 Grito de Alerta 

 

 Equipa de 2 animadores 

 Formação na área da psicologia, psicopedagogia, modelos cognitivos 

 Treino no uso da relação como factor de mudança 

 Conhecimento e domínio do programa 

 



Impacto do GPS em contexto 

prisional 

Mudança em variáveis evolucionárias e nos EIDs  



Objectivos  

 Avaliar a eficácia do GPS quanto à capacidade para 

reduzir:  

                       Ideação paranóide e desconfiança face aos outros  

        Vergonha externa 

        Raiva (estado, traço e expressão)  

 

        Recurso a distorções cognitivas (erros de pensamento)  

        Endosso de Esquemas Inicias Desadaptativos 

SFRH/BD/89283/2012 PTDC/PSI-PCL/102165/2008 

Variáveis 

evolucionárias 

Variáveis 

cognitivas 
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Brazão, N., da Motta, C., Rijo, D., Salvador, M. C., Pinto-Gouveia, J., & Ramos, J. (2015). Clinical change in anger, 

shame, and paranoia after a structured cognitive-behavioral group program: Early findings from a randomized trial 

with male prison inmates.  Journal of Experimental Criminology. doi: 10.1007/s11292-014-9224-5.  

Brazão, N., da Motta, C., Rijo, D., Salvador, M. C., Pinto-Gouveia, J., & Ramos, J. (2015). Clinical change in 

cognitive distortions and core schemas after a structured cognitive-behavioral group program: Early findings from a 

randomized trial with male prison inmates. Cogntive Therapy and Research. DOI 10.1007/s10608-015-9693-5 



Procedimentos  

 Os participantes foram seleccionados tendo em conta os seguintes critérios de exclusão:  

 Atraso mental e/ou perturbações psicóticas  

 Consumo activo de substâncias  

 Reclusos a cumprir pena exclusivamente por crimes sexuais  

 Em cada prisão, foi explicado aos reclusos os objectivos do projecto de investigação, bem como do 

programa de intervenção.  Os reclusos foram convidados a participar voluntariamente.   

 Em seguida, os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente por condição (tratamento e controlo).  

 A recolha de dados foi realizada por técnicos da DGRSP (não responsáveis pela implementação do 

GPS) e pelos investigadores, após a obtenção do consentimento informado dos sujeitos.  

 Ambos os grupos foram avaliados uma semana antes da primeira sessão do GPS (pré-teste) e uma 

semana após a sua conclusão (pós-teste). 

 Os técnicos responsáveis pela aplicação do programa receberam formação especializada e 

supervisão regular na metodologia do programa.   

 O GPS foi implementado por 2 psicólogos seniores já com experiência prévia na aplicação do 

mesmo (noutros grupos não contemplados neste estudo).  

 

 



Participantes 
Recrutados para 

o estudo (n=270) 

Recusaram 

participar (n=16) 

Distribuição aleatória por condição 

(n= 254) 

Tempo 1: seleccionado para o GE e 

avaliado na baseline (n= 121) 
 

 

Tempo 2: Avaliação intermédia (n=108) 

Dropout (n=10)  

Transferência (n=3) 

 

 

 

 

Tempo 3: Pós-tratamento (n=97) 

Dropout (n=7)  

Transferência (n=3) 

Liberdade condicional (n=1) 

 

 

 

 

Tempo 4: Avaliação follow-up (n=69) 

Liberdade Condicional (n=25)  

Transferência (n=3) 

 

 

Tempo 1: seleccionado para o GC e 

avaliado na baseline (n= 133) 
 

 

Tempo 2: Avaliação intermédia (n=104) 

Recusou avaliação (n=23)  

Transferência (n=6) 

 

 

 

 

Tempo 3: Pós-tratamento (n=89) 

Recusou avaliação (n=12)  

Transferência (n=2) 

Liberdade condicional (n=1) 

 

 

 

 

 

Tempo 4: Avaliação follow-up (n=67) 

Recusou avaliação (n=13)  

Liberdade Condicional (n=6) 

Transferência (n=3) 

 

 

 



Características sócio-demográficas por grupo  
Grupo 

experimental 

(n=69) 

Grupo de 

controlo  

(n=67) 

M DP M DP t p 

Idade 29.00 5.86 27.81 5.75 .1198 .233 

Escolaridade 7.65 2.43 7.33 2.31 .794 .429 

 

Estado civil  

n % N % Fisher’s p 

Solteiro 45 65.2 50 74.6  

 

4.774 

 

 

.284 
Casado 3 4.3 3 4.5 

União de facto 13 18.8 6 9.0 

Divorciado 8 11.6 6 9.0 

Viúvo - - 2 3.0 

Estatuto sócio-

económico  

Baixo 64 92.8 65 97.0  

1.872 

 

.681 
Médio 3 4.3 2 3.0 

Alto  2 2.9 - - 



Características jurídico-penais por grupo  

Grupo 

experimental 

(n=69) 

Grupo de 

controlo  

(n=67) 

M DP M DP t p 

Duração da pena  119.67 58.97 126.28 56.52 -.668 .505 

 

Nrº de crimes 

n % n % Fisher’s p 

Único 37 53.6 33 49.3  

.260 

 

.732 
Vários  32 46.4 34 50.7 

Tipo de crime 

Contra pessoas 18 26.1 20 29.9  

 

3.922 

 

 

.264 
Contra a propriedade 38 55.1 36 53.7 

C. a vida em sociedade - - 3 4.5 

Tráfico estupefacientes 13 18.8 8 11.9 

Registo criminal  

Primário 43 62.3 46 68.7  

.604 

 

.474 
Reincidente 26 37.7 21 31.3 



Medidas  

 Paranoia  

 GPS (EGP) – Escala Geral de Paranoia (Fenigstein & Vanable, 1992; versão 

portuguesa de Lopes e Pinto-Gouveia, 2005)  

 Vergonha externa  

 OAS – Other as Shamer Scale (Allan & Gilbert, 1994; versão portuguesa de 

Lopes, Pinto-Gouveia & Castilho, 2005)  

 Raiva 

 STAXI – Inventário da Expressão da Raiva como Estado e Traço (Spielberger, 

1988; versão portuguesa de Silva, Campos, & Prazeres, 1999) 

 Distorções cognitivas  

 ACS – Angry Cognitions Scale (R. C. Martin & E. R. Dahlen, 2007; versão 

portuguesa Leal, Veloso, Costa & Simões, 2008) 

 Esquemas mal-adaptativos precoces  

 YSQ-S3 – Questionário de Esquemas de Young (Young, 2003; versão 

portuguesa de Pinto-Gouveia, Rijo & Salvador, 2005) 

 



Análise de dados  

 

 Comparação dos grupos na baseline: Testes-t para 

amostras independentes 

 

 Comparação dos grupos no pós-tratamento – utilização 

de 2 métodos distintos 

 Significância estatística – ANOVA de medidas repetidas 

 Significância clínica – Reliable Change Index (RCI; Jacobson & 

Truax, 1991)  

 

 



Significância clínica 



Método 

 RCI – Reliable Change Index (Índice de Mudança Fiável) 
foi calculado a partir dos resultados obtidos na primeira 
avaliação (pré-tratamento) e avaliação final (pós-
tratamento) 

 

RCI =   (X pós - X pré)  

  √2(DP0*√1 – α)2  

 
Xpós = resultado individual no pós-tratamento 

Xpré = resultado individual no pré-tratamento 

DP0 = Desvio-padrão da população normal 

α = medida de consistência interna 

 
(Jacobson & Truax, 1991) 



Método (cont.)  

RCI  Intervalo de 

confiança  

Classificação  

1,96 95 Recuperação 

1,28 90 Remissão  

0,84 80 Melhoria  

-0,84 80 Deterioração Ligeira 

-1,28 90 Deterioração Moderada 

-1,96 95 Deterioração  

(Wise, 2004) 

Melhoria Não mudança Deterioração 



Método (cont.) 

 Para testar a diferença nas distribuições por categoria 

entre os grupos, utilizou-se o teste do Qui-quadrado. 

 

 Para calcular a magnitude do efeito, utilizou-se o Cramer’s 

V: 

 [.10 - .20] – efeito fraco  

 [.20 - .40] – efeito moderado 

 [.40 - .60] – efeito relativamente forte  

 [.60 - .80] – efeito forte  

 [.80 - 1] – efeito muito forte  

 
 

 



Síntese e Discussão  
 O GPS demonstrou ser um programa eficaz na melhoria do funcionamento 

psicológico e emocional dos participantes, mesmo quando aplicado no âmbito de 

uma pena de prisão 

 Seguindo uma metodologia RCT,  foram encontradas diferenças entre os grupos de 

tratamento e de controlo entre o início e o final do programa,  sendo que o Grupo 

Experimental apresenta melhorias em quase todas as dimensões avaliadas 

 É significativo o número de sujeitos do grupo de controlo que, após um ano, 

apresenta deterioração clínica na maioria das variáveis estudadas.  

 Traduzirá esta tendência um resultado dos efeitos nefastos do sistema prisional? 

 Algumas variáveis parecem mais permeáveis à mudança pelo efeito do GPS do que 

outras: 

 Existem variáveis com maiores taxas de melhoria no GE e outras com maiores taxas de 

deterioração no GC 

 Determinados EIDs parecem mais facilmente modificáveis do que outros! 



Limitações 

 Apenas foram estudados os completers, isto é, os sujeitos que completaram 

o programa com assiduidade próxima dos 100% e que puderam ser 

avaliados ao final de um ano após o término do GPS 

 No entanto, apresentamos unicamente resultados entre o início e o final do 

programa, estando ainda por estudar os resultados intermédios e de follow 

up 

 As avaliações psicológicos por instrumentos de autorresposta possuem um 

conjunto de limitações que afetam o rigor da investigação: 

 Ainda que o RCI controle parcialmente tais efeitos, métodos estatísticos 

mais robustos (e.g., modelos de crescimento latente) poderão contornar 

problemas associados ao erro de medida 



Investigação futura – em curso 

 Estudar os efeitos parciais do programa (avaliação intermédia) 

 Verificar se existem diferenças no tipo e na frequência de sanções 

disciplinares entre os reclusos do GE e do GC durante e após o 

programa – dados recolhidos 

 Avaliar a estabilidade das mudanças observadas  um ano após a 

conclusão do programa (follow-up) – dados recolhidos 

 Estudar o impacto da severidade da patologia da personalidade dos 

participantes nos resultados do programa, bem como na 

manutenção da mudança ao longo do tempo 

 Comparar os efeitos do GPS em contexto prisional com os efeitos 

em menores agressores submetidos a programas de reabilitação 
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