
  Tiragem: 101375

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 60112939 11-07-2015

Reparar vidas que o crim
Texto Raquel Moleiro 

Ilustração Gonçalo Viana

M
aria Luísa Barreiro 
não consegue ul-
trapassar o trau-
ma. Revive-o todos 
os dias, várias ve-
zes por dia, cada 
vez que chega a 
casa e teme que a 
moradia esteja de 

novo revolta, esventrada, as gavetas me-
xidas, o ouro desaparecido. Foi vítima 
de assalto há 20 anos, e depois há 10, 
e depois mais seis vezes, às vezes com 
ela e o marido lá dentro e um barulho 
a acordar a noite e a despertá-los, a luz 
acesa à pressa e o Cristo de pedra já rou-
bado do nicho, e também as alianças do 
casamento de 42 anos e as pratas mar-
roquinas e o relógio Omega comprado 
com o primeiro salário e a pulseira de 
malha batida que fez com o cordão da 
mãe já falecida e os primeiros dentinhos 
das filhas transformados em pendentes 
de ouro. As joias que restaram estão 
agora guardadas num cofre do banco, 
há grades nas janelas e uma segunda 
porta a reforçar a entrada. Mas o medo 
não se assusta com sistemas de segu-
rança, entra na mesma e lá permanece.

Há uns meses, a Confiar, associação 
de apoio a reclusos sedeada junto ao 
Estabelecimento Prisional do Linhó 
(Cascais), desafiou-a a assumir o papel, 
real, de vítima no projeto de justiça res-
taurativa Building Bridges (Construir 
Pontes) que iriam levar a cabo. Conhe-
ciam-na bem. Há largos anos que Maria 
Luísa está ligada às prisões, primeiro na 
Direção-Geral dos Serviços Prisionais, 
depois como voluntária em vários pro-
gramas de reinserção atrás das grades.

A participação implicaria a presença 
em encontros mediados onde estaria 
olhos nos olhos com um agressor, autor 
material de crimes similares ao que 
ela sofreu. Ditam as regras do projeto 
internacional, cofinanciado pela União 
Europeia, que não se confrontem con-
denados com as vítimas diretas. Maria 
Luísa aceitou o desafio. Não por rancor 
ou raiva, mas porque sempre sentiu 
necessidade de explicar de viva voz, a 
quem assalta, que um roubo não pro-
voca só danos materiais. Há lesões emo-
cionais que resistem ao tempo e bens de 
valor sentimental insubstituíveis cuja 
perda magoa, dói. 

“Reunir vítimas e ofensores num 
mesmo espaço, seja na prisão ou na 
comunidade, permitir que dialoguem 
e se oiçam mutuamente dá resultados 
fantásticos. Criam-se pontes de perdão 
entre lados opostos. No fim pode che-
gar-se à reparação do dano, à superação 
do conflito, a uma cura interior. É uma 
outra justiça, não penal mas restaurati-
va”, explica Luís Graça, vice-presidente 
da Confiar, representante portuguesa 
da organização Prision Fellowship In-
ternational. 

Os encontros do Building Bridges co-
meçaram no início de julho, dois a cada 
semana que passa, e terminam no fim 
do mês. Participam dez condenados e 
dez vítimas, divididos em dois círcu-
los restaurativos distintos. Ana Luísa 
pertence ao grupo que se reúne numa 
sala de aulas do Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 
em Lisboa, e que junta cinco vítimas e 
cinco ex-ofensores, que já terminaram 
a sua pena de prisão e estão reinseridos 
na sociedade. A mediá-los, no papel de 
facilitadora, está a psicóloga clínica Ana 
Sancho.

O outro grupo, com o mesmo número 
de elementos, reúne-se na prisão do 
Linhó: os ofensores ainda cumprem o 
tempo a que foram sentenciados. Os 
crimes em ‘confronto’ são mais pesa-
dos: tentativa de homicídio, violência 
doméstica, furtos qualificados e ofen-
sas à integridade física muito graves. 

Para que haja diálogo, as vítimas vão 
ao seu encontro atrás das grades, acom-
panhadas da facilitadora Sónia Reis, 
professora da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, doutorada em 
Justiça Restaurativa.

Johnson Semedo, 42 anos, está no 
grupo da liberdade, mas conhece bem 
a prisão do Linhó. Essa e mais uma 
dezena, no mínimo. Vale de Judeus, 
Pinheiro da Cruz, Caxias, Sintra, Coim-
bra, as regionais também. Dez anos de 
recluso empurrado de prisão em prisão 

por mau comportamento. O pior entre 
os maus. O que fazia mal cá fora repetia 
lá dentro — também não faltava droga 
para consumir e traficar. Era só uma 
mudança de geografia.

Entrou aos 18, saiu aos 28, por furtos 
em lojas de roupa, cafés, carrinhas de 
tabaco, residências, pessoas, às vezes 
com violência. A condenação é difícil de 
aceitar ainda hoje: “Merecia uma pena 
sim, mas de outro peso.” Johnson é o ou-
tro lado da história de Maria Luísa. Foi 
ele que a ouviu contar emocionada, no 
segundo encontro do Building Bridges, 
que os bens roubados que para ele só 
tinham o custo de uma dose de droga, 
para ela tinham um valor incalculável.

O rapaz da Cova da Moura, 1m90 
de sorriso fácil, aceitou participar nos 
círculos restaurativos sem hesitação. 
Está habituado a falar do que fez, já 
o analisou e dissecou vezes sem fim. 
Até o escreveu em livro. O título diz 
tudo: “Estou Tranquilo” E está. Nos 
dois anos que passou numa comunidade 
de desintoxicação, em Almada, após o 
fim da pena, obrigou-se a olhar para o 
passado, pôs-se no lugar dos outros, de 
quem magoou. “Não tendo as pessoas 
ali, foram os meus colegas que fizeram a 

vez de vítimas, que serviram de espelho 
para eu resolver o meu passado, para 
desbravar sentimentos. Foi doloroso, 
mas saí a aceitar o que fiz. Isso está mais 
do que resolvido”, explica.

E apresenta a sua vida como prova. 
Casado, quatro filhos, sem vícios. “Ar-
ranjei coisas felizes para preencher os 
vazios que a droga tapava.” Tem por 
missão de vida resgatar crianças de um 
passado igual ao dele. Da Cova da Mou-
ra, do Bairro do Zambujal, do 6 de Maio 
e Boavista. “Os miúdos são barro, nós 
moldamos consoante o que precisam.” 
Johnson terminou o liceu e tirou o curso 
de treinador para usar o futebol como 
isco. Era o seu escape na prisão — no 
campo era livre, aceitava as regras e não 
sentia as grades. 

Vai às escolas fazer captações, mas em 
vez de escolher os melhores jogadores 
prefere os problemáticos. Leva-os de-
pois para a Academia do Johnson, que 
fundou há um ano, frequentada por 
meia centena de miúdos, dos 7 aos 19 
anos. Ali há futsal (e já há taças), apoio 
escolar, inglês, música, teatro, artes, 
comida para quem não tem, um ombro 
para quem precisa e valores para todos 
agarrarem.

No ISCSP, quando chegar a sua vez, vai 
ser esta a história que vai contar. Para ele 
os encontros deverão ser “uma procura 
mútua de paz”, para a vítima e para ele. 
“Não se deve ficar com algo que possa 
mexer e desestruturar a vida. É preciso 
focar, perceber o que se vive sem pala 
nos olhos.”

A reação que vai ter do outro lado dei-
xa-o curioso, com dúvidas. “Conseguirão 
as vítimas pôr-se também no lugar dos 
outros, no meu lugar? Verão só o crime, 
o ato, ou estarão abertas a ouvir o que 

Encontros Associação Confiar junta vítimas e agressores, dentro e fora da prisão. Olhos nos olhos, confrontam-se dois lados do mesm

JUSTIÇA

OS BENS ROUBADOS 
NOS ASSALTOS  
QUE PARA ELE SÓ 
CUSTAVAM O PREÇO 
DE UMA DOSE DE 
DROGA, PARA ELA 
TINHAM UM VALOR 
INCALCULÁVEL

JOHNSON FALA SEM 
PROBLEMAS DO 
QUE FEZ. ATÉ UM 
LIVRO ESCREVEU. 
APÓS DEZ ANOS  
DE PENA ‘SALVA’ 
MIÚDOS DE UMA 
VIDA COMO A SUA
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me quebrou
o mesmo crime. No fim, há capítulos que se fecham

o causou, o que me levou a isso?” Ele, 
que foi menino de rua no Rossio desde 
os oito anos, que fugiu da pobreza da 
família imigrante e numerosa, mascote 
de gangues que virava super-homem 
quando cheirava cola. Ele que magoou 
pessoas quando estava sob efeito de 
tudo um pouco. Haxixe. Heroína. Coca. 
“E terão a coragem de perdoar, de pôr 
uma pedra sobre o assunto?”, duvida 
Johnson. “Se não é dada uma oportu-
nidade a quem erra e se dá logo uma 
patada, se não se dá espaço para nos 
redimirmos, então é certo que voltamos 
a fazer mal.”

Os resultados do programa só serão 
conhecidos após o verão, altura em que 
os sete países participantes — Portugal, 
República Checa, Alemanha, Hungria, 
Itália, Holanda e Espanha — terão ter-
minado os respetivos círculos restau-
rativos. Depois, a associação Confiar 
quer alargar os diálogos ofensor-vítima 
a todos os estabelecimentos prisionais 
portugueses, revela Luís Graça. “Para 
que a reinserção dos ex-reclusos na 
sociedade tenha real possibilidade de 
acontecer. Todo o homem é maior do 
que o seu erro.”

rmoleiro@expresso.impresa.pt

COMO SE CONSTROEM PONTES    

ATRÁS DAS GRADES
O Building Bridges é o segundo projeto 
de justiça restaurativa realizado em 
Portugal financiado pela UE, mas o 
primeiro em que houve encontros 
presenciais entre vítimas e ofensores 
em fase pós-sentença. Em 2014, o ISCSP 
desenvolveu um projeto idêntico, mas 
no espaço de sete meses apenas foi 
possível dar formação ao staff prisional 
dos EP do Linhó e Tires e trabalhar o 
tema com os reclusos. Aguarda-se 
financiamento para a realização dos 
encontros entre os reclusos e as suas 
vítimas ou com membros da 
comunidade afetada pelos crimes.

VÍTIMAS E OFENSORES
O projeto da associação Confiar segue 
o modelo da Prision Fellowship 
International que não obriga ao 
confronto das vítimas com os seus 
agressores diretos mas com 
condenados por crimes similares. A 
seleção das vítimas foi feita com o 
apoio informal da APAV. A adesão dos 
ofensores foi voluntária, estejam em 
liberdade ou atrás das grades. A 
participação não traz qualquer 
vantagem ou atenuante para os que 
estão em cumprimento de pena. Os 
agressores sexuais não podem 
participar no programa.

FRENTE A FRENTE
Em oito sessões de duas horas, as 
facilitadoras promovem o diálogo entre 
vítimas e ofensores, conduzindo-os 
numa trajetória definida. As vítimas 
partilham o que sentiram no crime e 
como o superaram, e confrontar o 
agressor com as angústias que ficaram. 
Há uma pergunta comum a quase 
todas: “Porquê eu?” Nem sempre terão 
resposta. Fala-se da responsabilidade 
pelo trauma, do poder e importância do 
perdão e das formas de reparar o crime 
para as duas partes. E, no fim, 
comemora-se (pode ser público) a nova 
consciência sobre o crime.

ENCERRAR O ASSUNTO
Pedir perdão e perdoar, fechar 
capítulos, dar um passo em frente, é o 
objetivo cimeiro da justiça restaurativa 
e serve os dois lados. Após o fim do 
projeto, deve ajudar-se os agressores a 
encontrarem-se com as suas vítimas 
diretas, se essa for a sua vontade.

ENTREVISTA

Licínio Lima
Subdiretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)

 P A justiça restaurativa está agora a arrancar em Por-
tugal. É também uma aposta da DGRSP?
 R Sem dúvida. Aliás, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 

2015 decorreu em oito estabelecimentos prisionais — Linhó, 
Castelo Branco, Carregueira, Izeda, Paços de Ferreira, Santa 
Cruz do Bispo, Alcoentre e Vale de Sousa — um projeto-
-piloto chamado ‘Educar para Reparar’ de aplicação de um 
programa de iniciação às práticas restaurativas em meio 
prisional. O projeto já existia antes, mas só após a introdu-
ção legal da medida em julho de 2013 foi possível avançar.
Pusemos os reclusos, quase uma centena, a refletir sobre o 
crime que cometeram, sobre a consequência do seu ato e 
pedimos que se colocassem também no papel da vítima, em 
que nunca pensam.

 P Não houve um frente a frente com as vítimas?
 R Não foi possível nesta primeira fase o confronto com a ví-

tima real, porque a DGRSP só tem a tutela sobre o agressor. 
O projeto ficou limitado mas permitiu uma reflexão muito 
profunda do recluso sobre a sua ação. No final foi possível 
perceber uma evolução nos participantes da assunção da 
responsabilidade pelos seus crimes e uma maior conscien-
cialização dos efeitos dos seus crimes nas vítimas. É preciso 
que o Estado perca o monopólio sobre a ação penal e se 
encontrem modelos psicoeducacionais, complementares 
à pena, em que os reclusos reflitam sobre a culpa, o crime, 
sobre si próprios e mudem assim as suas crenças e expec-
tativas. Estão presos a modelos de vida que são autênticas 
prisões.

 P O projeto vai passar de piloto a efetivo?
 R O ‘Educar para Reparar’ vai ter agora o seguimento 

lógico: o encontro dos reclusos que participaram na pri-
meira fase com as suas vítimas. A maioria dos participantes 
foi condenada por crimes, vários, contra o património e 
cumpria penas entre os seis e os nove anos. Para tal vamos 
envolver a comunidade na nossa ação reabilitadora, vamos 
fazer parcerias com as instituições que trabalham as vítimas, 
como a APAV e outras. É impossível não continuar, face a re-
sultados tão positivos. Num dos estabelecimentos prisionais, 
por exemplo, dos oito indivíduos envolvidos, cinco deles 
tinham processos disciplinares consecutivos, uma conduta 
muito agressiva. Depois de passarem por este processo 
restaurativo mudaram completamente o modo de estar na 
prisão e não cometeram mais nenhum ato indisciplinado. 
Não é possível reinserir sem reabilitar.

 P Foi fácil pôr reclusos a falar sobre culpa e responsa-
bilidade? 
 R Não. Aliás nunca é fácil arranjar participantes nos vários 

projetos voluntários que existem nos estabelecimentos pri-
sionais. Os reclusos preferem obviamente ocupar o tempo a 
trabalhar ou em formações, atividades pelas quais recebem 
uma remuneração ou uma bolsa. Temos de fazer uma alte-
ração ao código de execução de penas que preveja beneficiar 
o recluso voluntário com vantagens ao nível da redução de 
pena, bolsas remuneratórias ou saídas precárias. É preciso 
premiar esse interesse, beneficiar quem se empenha numa 
dinâmica reabilitadora.

 P Há mais projetos de justiça restaurativa em equação?
 R Há já em ação. Estamos a fazer experiências de resolução 

de conflitos, de distúrbios disciplinares dentro dos estabe-
lecimentos prisionais com recurso a práticas restaurativas. 
Por exemplo, nas aulas, se um recluso tiver um comporta-
mento impróprio com o professor, em vez de se aplicar logo 
uma medida disciplinar, tenta-se antes que, através da medi-
ação, agressor e ofendido possam chegar a acordo. A mesma 
lógica está a ser aplicada às agressões entre reclusos no EP 
do Linhó. Um processo disciplinar é só mais um castigo. As 
palavras ‘desculpa’ e ‘perdão’ e ‘responsabilidade’ têm de 
entrar mais no léxico dos reclusos. 

 P O sistema prisional está preparado para a mudança 
de paradigma, de uma Justiça para lá do castigo?
 R Vai estar. Quando arrancou o ‘Educar para Reparar’ fi-

zemos duas ações de formação de profissionais em práticas 
restaurativas nos oito estabelecimentos prisionais e estamos 
a perspetivar a formação de mais técnicos este ano. Estou 
cada vez mais convicto de que, além da ocupação laboral, 
além da formação profissional que possamos proporcional 
para que ganhem outras competências, é fundamental exis-
tirem programas psicoeducacionais. É isso que muda o seu 
modo de ver a vida, os muda por dentro. Eu não me canso 
de dizer que as prisões não são armazéns, têm de ser centros 
de reabilitação e reinserção.


