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1. RESUMO 

Este Projeto visa conhecer a dinâmica de  inserção da população masculina 

brasileira - egressa do Sistema Prisional - com relação a ressocialização na 

sociedade segundo gênero e etnia. 

De um lado, interessa saber se a população negra masculina – além da 

discriminação social enfrenta também a de cunho étnico-racial. Seria então esta 

população triplamente estigmatizada? Por ser pobre, por ser ex-detenta e 

eternamente negra? 

Em caso afirmativo, quais seriam as consequências disso? Estariam os negros mais 

vulneráveis para o retorno ao crime? 

No Brasil, sete em cada dez presos que deixam o sistema penitenciário voltam ao 

crime, uma das maiores taxas de reincidência do mundo. “A taxa de reincidência no 

nosso país chega a 70%. Isto quer dizer que sete em cada dez libertados voltam ao 

crime. É um dos maiores índices do mundo”. 

De outro lado, nos inquieta também a dúvida voltada à capacitação profissional dos 

presos: são treinados? quais são os tipos de treinamentos? Toda a população 

carcerária tem direitos a tais treinamentos? Se não por quê? O que os limitam os ou 

impulsionam? 

E ainda, além das oportunidades e apoio oferecidos pelo Estado (se assim for) de 

que forma as empresas, os gestores de RH e a sociedade em geral  os enxergam?   

A dificuldade de ressocialização é um problema enfrentado por todo ex-detento. 

Independentemente do crime cometido, ao ter a liberdade garantida, o egresso 

esbarra no preconceito de uma sociedade que não está preparada para recebê-lo.  

 

INTRODUÇÃO 

.  A pena privativa de liberdade é colocada pelo discurso jurídico como 

necessária para que haja a ressocialização do indivíduo que foge de algumas das 

normas existentes para a manutenção ordem na sociedade, caracterizando a sua 

conduta como criminosa. Cabe às instituições penais a aplicação de práticas que 

promovam o ideal ressocializador proposto. Assim, a reinserção social de um 

indivíduo só poderá ocorrer a partir do momento em que ele passar por este 

processo de ressocialização e reeducação. 
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Percebe-se a falência do sistema prisional através de problemas recorrentemente 

enfrentados, tais como déficit expressivo de vagas nos presídios, rebeliões, fugas e 

altos índices de reincidência criminal. A prisão perdeu (se é que algum dia o teve) 

seu papel de instituição ressocializadora e promotora da reeducação dos indivíduos 

para tornar-se apenas um local que favorece a socialização em uma cultura 

carcerária. Mesmo as iniciativas que visam à formação educacional e profissional 

dentro das instituições carcerárias possuem, sobretudo, o objetivo de preenchimento 

do ócio dentro da unidade, não se constituindo efetivamente em instrumento de 

reeducação dos indivíduos. 

Considerando que o sistema prisional brasileiro não está comprometido com a 

questão da ressocialização, como se infere a partir da ausência de políticas voltadas 

para tal objetivo, e como se pode tomar a ausência de política como uma forma de 

política, é lícito pensar que o modelo vigente de encarceramento possua, de fato, 

outros objetivos que não os explicitados no discurso jurídico. O modelo brasileiro 

possui, na realidade, um caráter muito mais presente de uma suposta proteção dos 

cidadãos e defesa social – do patrimônio e dos indivíduos – do que propriamente de 

ressocialização do transgressor. Ou seja, ele estaria mais voltado para aqueles que 

estão fora dos presídios, visando a garantir sua segurança ao privar da liberdade 

aqueles indivíduos considerados perigosos para a coletividade. 

Ao retornar à liberdade, uma nova etapa começa para o egresso: ele precisa ser 

reinserido na sociedade. A questão da não-inserção social é um problema que afeta 

grande parte da população egressa brasileira e é resultante da convergência de 

vários aspectos, mas tem como resultado comum a exacerbação da pobreza. A 

população carcerária, de modo geral, é formada por indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social e econômica e que, portanto, em condições normais já teriam 

dificuldades de inserir-se. Soma-se a estas dificuldades o fato de que, ao sair da 

prisão, passam a carregar o estigma de ex-presidiários, o que se torna um obstáculo 

quase intransponível para a maioria dos egressos. Além disso, a baixa escolaridade, 

que é característica da quase totalidade da população carcerária, dificulta a 

recolocação do egresso no mercado de trabalho e na sociedade em si. 
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OBJETIVOS 

 Este projeto visará três objetivos, verificar as relações jurídico-estatais que 

viabilizam a inserção do ex-detento no mercado de trabalho e na sociedade, bem 

como projetos que viabilizam estas situações, entender quais as dificuldades 

encontradas pelos egressos para a inserção no mercado de trabalho e sociedade, 

segundo raça ou cor e entender porque o ex detendo negro peregrina por trabalho e 

reconhecimento na sociedade. 

 

METODOLOGIA 

  A pesquisa está sendo desenvolvida com apoio bibliográfico, bem como; 

Consulta nos censos demográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) a fim de saber o nível de ex presidiários contratados pelas empresas 

anualmente, subdividindo as contratações por raça e etnia. 

Levantar dados junto ao Portal do CNJ (conselho nacional de justiça) a qual apoia a 

causa buscando parcerias com as empresas para contratação do ex detento bem 

como cursos profissionalizantes, a fim de buscar os resultados e aceitações.  

2. DESENVOLVIMENTO 

Para atender a finalidade do meu projeto, as pesquisa realizadas estão sendo 

bibliográficas, com o objetivo de levantar dados que me informem a respeito dos 

temas, étnico/racial, sistemas penitenciários e o nível de contratação de ex 

presidiários no Estado de São Paulo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A dificuldade de ressocialização é um problema enfrentado por todo ex-detento. 

Independentemente do crime cometido, ao ter a liberdade garantida, o egresso 

esbarra no preconceito de uma sociedade que não está preparada para recebê-lo. 

Recente pesquisa da Fundação Perseu Abramo revela que quem já cumpriu pena 

atrás das grades desperta repulsa ou ódio em 5% dos brasileiros, antipatia em 16% 

e indiferença em 56%. O estudo mostrou ainda que 21% das pessoas não querem 

encontrar ou conviver com um ex-presidiário. 

Em 2010, pelo menos 9 governos estaduais e prefeituras aprovaram leis que 

obrigam ou estimulam empresas contratadas pelo poder público a ter uma cota de 

2% a 10% de ex-presos entre os funcionários, segundo o Conselho Nacional de 
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Justiça e o O índice de reincidência no crime no Brasil gira em torno de 60% a 70%, 

segundo o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

 

7.FONTES CONSULTADAS 

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ed. Freitas 

Bastos:Rio de Janeiro, 1999 

 

BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. 

Editora Vozes:Rio de Janeiro, 2004. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF : Senado, 1988. 

BRASIL. Lei de execução penal nº 7.210 de 11 de julho de 1984 

FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. NAU Editora: Rio de Janeiro:  

2003. 

FOUCAULT, M.. Vigiar e Punir: O nascimento da Prisão. Petrópolis: Vozes, 1997.. 

GIDDENS, Anthony. Sociologias. Artmed Editora:Porto Alegre, 2005. 

MADEIRA, Lígia Mori. A atuação da sociedade civil na ressocialização de egressos 

do sistema penitenciário: estudo de caso sobre a FAESP. Dissertação (mestrado em 

sociologia) – Programa de Pós Graduação em Sociologia/ IFCH, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 

 


