
Realidade Virtual na Formação de Reclusos

Realidade Virtual na Formação de Reclusos (ViRTI), é uma iniciativa da Greta du Velay (FR), CIRE,
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (ES), IPS_Innovative Prison Systems (PT) e SQLearn (GR) apoiada
pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia (2020-2022).

O nosso projeto

O projeto Virtual Reality for Training Inmates (ViRTI)  (Realidade Virtual na Formação de Reclusos) surge
da  necessidade  de  melhorar  o  ambiente  educativo  e  de  expandir  a  oferta  formativa  disponibilizada aos
reclusos,  que  geralmente  têm acesso  limitado a  instalações  técnicas  por  se  encontrarem num ambiente
fechado e restrito. Como tal, o projeto ViRTI pretende utilizar tecnologias de Realidade Virtual, através da
criação de ambientes virtuais, compensando a escassez de recursos nas instalações prisionais, com o desenho
de  cenários  no  sector  da  construção  para  conhecer  os  diferentes  empregos,  as  suas  funções  e  as  suas
exigências. Isto é, ao se utilizar características interativas e de gamificação nos conteúdos de aprendizagem
fornecidos aos reclusos, será possível atrair um maior número de participantes, mantendo a sua motivação e
reduzindo, assim, a taxa de abandono/desistência

O que é a Realidade Virtual?

A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia que permite a imersão num mundo artificial criado digitalmente.
Pode ser uma reprodução do mundo real ou de um mundo construído. A experiência é tanto visual como
auditiva graças a um headset com elevada resolução e com uma ampla visão de campo e, em alguns casos,
também é táctil com a produção de um efeito de feedback. Quando o utilizador está equipado com interfaces
como luvas ou roupa, pode experienciar sensações relacionadas com o tacto ou certas ações (como um golpe,
o impacto...). Para efeitos de formação, permite aos/às estudantes experienciar, através da imersão, qualquer
situação e conteúdo de formação possíveis.

Porquê utilizar a RV em ambientes de formação?

• Os/As estudantes podem envolver-se em cenas virtuais e enfrentar riscos num ambiente seguro onde
possam tomar decisões que não tenham impacto no equipamento, nos trabalhadores ou nos clientes.
Podem, assim, desenvolver competências em áreas que seriam demasiado perigosas, dispendiosas ou
prejudiciais para estudar de outra forma;

• Pode aumentar a motivação para aprender e participar em atividades de aprendizagem, em particular
graças às características de interação e gamificação tornadas possíveis em ambientes virtuais;

• Ajuda  a  captar  e  manter  a  atenção  dos/as  estudantes,  resultando  numa  melhor  retenção  da
informação;

• Os/as estudantes podem ganhar experiência prática com atividades como a montagem de produtos e
o  funcionamento  de  maquinaria  complexa.  Podem deslocar-se  e  utilizar  controlos  para  apanhar,
empurrar e explorar objetos virtuais. Para a educação técnica, a RV evita a necessidade de máquinas
caras e também ajuda a acompanhar a evolução da tecnologia na indústria;

• Facilita a aquisição de competências profissionais: por exemplo, os profissionais de abastecimento
do estabelecimento prisional podem ser colocados numa linha de produção virtual para aceder a
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formação sobre como usar empilhadoras e como as manobrar. O software pode identificar e corrigir
erros, assegurando que os formandos executam a atividade corretamente no mundo real;

• Porque os nossos processos motores e visuais estão inextricavelmente ligados, as teorias da cognição
afirmam que as pistas e interações fisiológicas num mundo virtual podem estimular um nível mais
elevado de processamento cognitivo.

A utilização da Realidade Virtual com reclusos

Nos últimos anos, a utilização da RV em contexto prisional  tem aumentado devido a uma variedade de
benefícios esperados. Entre eles, podemos mencionar:

• Utilização terapêutica:

◦ Combater o stress e a ansiedade;

◦ Agir contra  a dependência do álcool  e  das  drogas  com base no Tratamento de Exposição a
Estímulos;

• Reabilitação de ofensores em violência baseada no género, vivendo a perpretação do crime numa
perspetiva diferente;

• Utilizações  culturais  (por  exemplo,  para  participar  numa  peça  de  teatro,  para  criar  ambientes
virtuais);

• Desenvolver competências sociais e comportamentais através da narração de histórias;

• Manter ligação com a família do recluso que é filmada com uma câmara de 360º;

• Desenvolver a consciência do mundo tal como está agora para as condenações a longo prazo;

• Descobrir trabalhos utilizando produtos inovadores com base em vídeos de 360º;

• Prevenir a reincidência através do desenvolvimento de um plano de vida satisfatório.

O potencial da Realidade Virtual para a educação e formação nos estabelecimentos prisionais

Embora todos os profissionais sublinhem os potenciais benefícios da RV para a educação e formação dos
reclusos,  não conseguimos identificar qualquer iniciativa que visasse as competências profissionais,  mas
apenas alguns deles com o objetivo de desenvolver competências transversais. Entre eles os seguintes:

• STEPs,  Suppοrting  Ties  in  the  Educatiοn  οf  Prisοners, que  visa  desenvolver  a  auto-estima dos
reclusos  através  da  compreensão  do  próprio  comportamento  e  das  motivações  (apoiado  pelo
programa Erasmus+).

• TRAIVR,  Training  of  Refugee  Offenders  by  Virtual  Reality para  melhorar  as  capacidades  de
ofensores refugiados em lidar com problemas (capacidade de resolução de problemas e de regulação
das emoções), apoiado pelo programa Erasmus+.

• No Centro Penitenciário de Lledoners,  um conjunto de competências  transversais (competências
sociais,  reestruturação  cognitiva,  resolução  de  problemas,  autocontrolo  emocional,  valores  e
autoestima) é desenvolvido através da elaboração de uma história materializada num ambiente 3D
baseada em vídeos a 360°.

Se quiserem saber mais sobre estas atividades e ler o questionário completo sobre a RV para a educação e
formação nos estabelecimentos prisionais, incluindo as análises dos estudos de casos de países europeus e
outros lugares do mundo, e ganhar consciência de todos os requisitos para integrar a RV na sua oferta de
formação:

Visitem o nosso website: https://virtual.reality.for.inmates.training/ 

Contacto: IPS_Innovative Prison Systems / +351 21 403 03 40 / ips@prisonsystems.eu

Esta publicação reflete apenas a opinião dos autores, e a Agência Nacional Francesa Erasmus + e a Comissão
Europeia não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida.
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