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A REINSERÇÃO DO PRESO EGRESSO À SOCIEDADE BRASILEIRA

Estela Duveza Teixeira*
Resumo
Este trabalho tem por finalidade um estudo sobre a atuação estatal no processo de reinserção dos
apenados, principalmente da minoria carcerária, dos que objetivam retomar sua vida após
cumprirem sua pena de maneira honesta. Sua máxima está no fato de que este é um tema que
exerce fundamental importância para a formação do ser social. Os problemas apresentados pelo
sistema contribuem para a degradação do ser humano, uma vez que a preocupação com a
reincidência instaurada no sistema penal brasileiro, está hoje enraizado na estrutura política,
econômica e social do país.
Palavras-Chave: Sistema Prisional; Políticas-Públicas; Reinserção de egressos.

Abstract
This work aims to study about the states action in the process of rehabilitation of inmates. Its
maximum lies in the fact that this is a topic that has crucial importance for the formation of
social being. The problems presented by the system contribute to the degradation of human
beings, given the concern over the recurrence established in the criminal justice system, now
rooted in the political, economic and social development.
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Introdução
A crescente criminalidade e a ineficácia da punição estatal geram a
necessidade de um estudo mais aprofundado das instituições carcerárias, assim
como, o empenho político e governamental relacionados à contingência do sistema
em vigor.
Hoje, estuda-se a prática das penas, analisando-as se estão
realmente cumprindo sua função, se elas estão sendo para que o infrator reflita
sobre seus atos e, como diz a teoria de Binding1, deixe de agir de acordo com a lei
penal assim que retornar à sociedade.
A reinserção do detento na sociedade, objetiva que o preso seja
humanizado, sua personalidade seja transformada juntamente com a assimilação de
valores morais necessários para torná-lo apto a viver socialmente.
Que a prisão não está cumprindo sua função de reeducar o
indivíduo para sociedade já não é um dado inédito, pois para conferir a falência do
sistema prisional basta observar os índices de reincidência que temos hoje no país.
Porém, o que vamos discutir é o efeito pós-prisão, como fazer para que estes
indivíduos voltem para a sociedade sem oferecer perigo à população.
Desta forma, cabe às políticas públicas deixar de se esquivar do
problema como se estivessem alheias à função a elas incumbida e assumirem
posições de incentivadores e principalmente financiadores de programas que
almejem a transformação destas pessoas.
Função social da pena
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Não é de hoje que a função social da pena está sendo discutida na
área jurídica. Desde Beccaria isso já era questionado quando se falava sobre os
limites entre a justiça divina e a justiça humana, declarando a nulidade da pena de
morte e sugerindo a proporcionalidade das penas.
Entre as penas, e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos,
é mister, pois escolher os meios que devem causar no espírito público a
impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel
no corpo do culpado.2

Como propõe FOUCAULT3, a prisão, consequentemente, em vez
de devolver liberdade a indivíduos corrigidos, espalha na população deliquentes
perigosos, que tiveram tempo suficiente de preparar o seu retorno à sociedade, para
se vingar de quem o colocou lá, ou, caso não tenha nada a perder, ter como
estrutura basilar, o crime.
A união das políticas públicas com as políticas sociais deve
proporcionar de maneira significativa o bem estar social, haja vista que ultimamente
o papel Estatal sofreu diversas modificações com o novo cenário sociopolítico
global no que tange às inovações e programas para se desenvolver nos
estabelecimentos penais.
O fato é que quando o indivíduo sofre o regime de reclusão, já está
estigmatizado socialmente, ferindo qualquer ideal que possa almejar quando sair da
prisão. Dificilmente um ex-detento consegue estabilizar sua vida financeira de
maneira honesta, pois a própria sociedade não o aceita.
Quando o indivíduo cumpre sua pena, automaticamente paga pelo
erro que cometeu, ou seja, cumpre sua dívida com a sociedade e, teoricamente,
corrigido, apto para viver novamente em meio a coletividade.
2

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Torrieri Guimarães. 11.ed. São Paulo: Hemus, 1995.
Pag.30.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. A história da violência nas prisões. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. Pag. 221
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Segundo MARQUES4, os seguidores das políticas alternativas
partem do pressuposto de que o sistema punitivo encontra–se organizado de forma
ideológica, porquanto protege o interesse das classes dominantes, em detrimento
das mais enfraquecidas, em contrapartida, alegam que as legislações punem com
rigor condutas próprias de grupos marginalizados.
O fato é que a clientela dos presídios no Brasil são os oriundos de
famílias pobres, já marginalizados socialmente e sem acesso a uma educação
profissionalizante, todavia, quando são submetidos a situações degradantes como
as encontradas nos presídios, saem revoltados, gerando um altíssimo índice de
reincidência, como acontece hoje.
Este trabalho se propõe a pensar justamente nos indivíduos que
fazem parte da minoria carcerária, a minoria que ainda tem a esperança de sair do
cárcere e retomar sua vida de maneira honesta, uma vez que já pagaram pelo que
fez, cumprirem sua pena.
Diante desta proposta, pensemos também nos indivíduos que estão
reclusos por não terem outra oportunidade senão o crime. A partir desse
pressuposto de falta de condições de ter uma profissão ou conseguir aprender
valores civis, indaguemos: Se o indivíduo já não tem perspectiva nenhuma de vida,
por não ter a oportunidade de aprender “nada” em sua vida, por nascer dentro de
um ambiente que o leve a vida ilícita, será na prisão, onde não fará atividade
produtiva alguma, que ele aprenderá? Como falar em reinserção e reeducação de
quem sequer foi inserido ou educado e quase sempre são marginalizados?
Isso não se refere a quando foram privados de sua liberdade, mas
sim, durante toda sua vida. Parte dos que estão presos por não terem outras
oportunidades, e muito menos uma vida digna, encontra amparo no mundo
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marginal, muitas vezes, inconsciente da gravidade dos seus atos perante a
sociedade.
O sistema prisional deve ir além deste pensamento de senso
comum, de que a reclusão é, necessariamente, sinônimo de pobreza, miserabilidade,
posicionamento já superado, uma vez que a prisão destina-se a todos estando nela
desde os marginalizados até os que possuem alto grau de instrução, mesmo que por
pouco tempo.
A legitimidade de qualquer sistema moderno deve ter a finalidade
de pensar na volta do egresso, ou seja, em sua reinserção, ou ao menos de evitar
que o indivíduo afetado pelo sistema prisional acabe se esquecendo de que é um
indivíduo socializado.
Como propõe FOUCAULT5, a prisão não deve ser vista como uma
instituição inerte, que volta e meia teria sido sacudida por movimentos de reforma.
A prisão deve fazer a diferença, e por em prática a sua finalidade, corrigir o
indivíduo e devolvê-lo à sociedade.
Por isso é necessário buscar a proporcionalidade das penas, para
que uma pessoa que cometa um delito, não saia da prisão para cometer um crime,
pondo em prática tudo o que aprender com os “professores do crime” na “escola
do crime”.
Os condenados saem da prisão pervertidos desprovidos de pudor e
vergonha, acreditando terem pouco ou nada a perder, razão pela qual se
abandonam facilmente a outros excessos maiores, chegando, muitos
deles, ao estado de incorrigíveis.6

5
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Quando está em ambiente recluso, o preso está propenso a dois
tipos de situações, como propõe BARATTA7, a “desculturação” e “aculturação ou
prisionalização”:
Enquanto que a “desculturalização” constitui a desadaptação da
vida em liberdade, como a diminuição da força de vontade, perda do senso de
autoresponsabilidade do ponto de vista social e econômico, acaba por remeter o
indivíduo à convivência junto aos seus semelhantes, uma vez que, dentro da prisão,
se vê longe dos seus valores sociais.
A “aculturação ou prisionalização”, pode remeter o preso a duas
opções, devendo o preso escolher apenas uma, a educação para ser um criminoso
ou a educação para ser um bom preso: como criminoso, ele pode ser obrigado a
aprender as regras de convivência dentro da instituição, seguindo o caminho ditado
pelos que dominam o meio carcerário e tornar-se um criminoso sem recuperação;
como bom preso, luta contra tudo isso tendo um bom comportamento e se
conformando com a sua realidade, marcada pela hostilidade, pela desconfiança e
por uma submissão sem consentimento.
A pena assumida como um “mal” imposto ao delinquente, sem
qualquer finalidade, é contrária a própria compreensão social, sua essência é a
relação lógica com a justiça.
Como diz MARQUES8 do ponto de vista prático, a pena traz
consigo as conotações arcaicas da realidade mítico-cultural da vingança e do
castigo, que, longe de legitimarem o sistema penal, a impedem de atingir as
pretendidas finalidades preventivas e socializadoras.

7
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Compreendendo os deveres de vigiar e punir do Estado, é
necessário salientar que ele também tem o papel de reintegrar o preso na sociedade,
e possibilitá-lo uma vida sociável. Este processo de reinserção, objetiva que o
detento se humanize enquanto estiver na instituição carcerária, para que a função
penal da prisão seja concretizada tornando-o mais humanista, focando a pessoa que
delinqüiu como centro da reflexão científica. “O castigo tem por fim único impedir
o culpado de ser nocivo futuramente à sociedade e desviar seus concidadãos da
senda do crime”.9
A reinserção do preso na sociedade
Pela concepção contemporânea de Defesa Social, o Direito Penal
deixa de considerar o delito apenas do ponto de vista abstrato, afastando-se do
tecnicismo jurídico, e passa a compreender e estudar pesquisas criminológicas de
acordo com a realidade subjetiva do agente como sua estrutura basilar.
A função correicional da pena aproxima-se da concepção
supracitada, pois se direciona a corrigir o condenado. Como diz MARAT apud
MARQUES10, “ao impor uma pena, não basta satisfazer a justiça, é necessário
corrigir os culpados. Se são incorrigíveis, é preciso fazer com que seu castigo
redunde em proveito da sociedade”.
Antes se pensava a pena como de caráter punitivo, visando apenas a
vingança contra o que não agiu de acordo com as normas sociais, ou então com a
função intimidadora a fim de advertir as pessoas a não cometer crimes. Porém, este
é o ponto de vista que não é compatível com a realidade prisional, uma vez que o
índice de criminalidade aumenta cada dia mais.

9
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Com a evolução do Direito Penal, a pena passou a ser vista como
uma forma de reeducação do indivíduo infrator. A visão do Estado Democrático
de Direito, passa a ver o infrator como ser humano, cidadão que possui direito à
todos os princípios que regem o bem jurídico maior, ou seja, a vida.
A partir de então se passou a desenvolver com o delinquente um
trabalho educativo, durante o período em que estiver privado de sua liberdade, para
evitar justamente a reincidência, grande fator de aumento da criminalidade.
A Teoria Socializadora lançada no século XX, aponta que a pena
deve ter por finalidade a ressocialização do condenado, porém, apesar de ver o
delito como uma carência nos processos de socialização, objetiva-se integrar o
delinquente no meio social.
Para esta teoria a reintegração pode ser alcançada de duas formas: o
programa mínimo ou o programa máximo. O programa mínimo contenta-se com o
prognóstico de que o delinquente não tornará a praticar crimes; o programa
máximo, além do que consta no programa mínimo, objetiva uma verdadeira
transformação do indivíduo, mediante terapia, influenciado na personalidade do
infrator, o levando a atingir a socialização.
Analisando a teoria da socialização, Mir Puig Apud MARQUES11,
defende que a pena com fins de socialização implica tratamento personalizado, que
invade a esfera da consciência, em contradição com o Direito Penal do fato.
Ademais, não basta apenas à possibilidade de socialização ou de educação, é
necessário o instinto volitivo, ou seja, a aceitação espontânea do indivíduo.
Com vistas ao processo de socialização, a teoria esbarra-se no
significado do termo. Socializar significa tornar social, reunir em sociedade.
11
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Utilização esta, inaplicável aos condenados ocasionais de tráfico, ou os de
“colarinho branco”, por exemplo, haja vista que os mesmos já possuem
convivência com a sociedade, sendo então, socializados.
Desta forma, como “ressocializar” se a socialização, por si, já
absorve as práticas criminosas e fomenta a contravenção. Devido a isto, esta teoria
não é capaz de fundamentar a pena necessária para tal situação.
Assim, capaz de suprir tais indagações é necessário pensar nos
efeitos decorrentes dos estigmas envolvendo a volta do egresso à sociedade. Assim,
BARATTA12 propõe uma integração entre o cárcere e a sociedade, com programas
de serviços e oportunidades profissionais e sociais durante e depois do
cumprimento da pena, por parte de instituições e comunidades, como núcleo
importante da teoria socializadora.
A reinserção e o Estado
É posto que o papel de reinserir o indivíduo infrator cabe ao
Estado, porém, a pergunta que nos convêm é: O que está sendo feito para que se
alcance de maneira concreta este ideal utópico do Direito Penal brasileiro? A
reintegração social só tem sentido diante de uma ordem social jurídica e justa.
Infelizmente, medidas que visem apenas desafogar as prisões pelo
fato do Estado não mais comportar delinquentes sobre seus cuidados é atitude que
merece ser revista, apenas tenta resolver o problema pela consequência, não mais
pela causa.
A própria Lei de Execução Penal já prevê em seu artigo 1° que o
objetivo fundamental é proporcionar condições para a harmônica integração social
12
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do condenado e do internado. Isto mostra que o legislador sabe que é preciso
reeducar o infrator, todavia, isto não se comprova com a realidade a qual nós
presenciamos.
A utopia de um sistema prisional voltado à reeducação do apenado
torna falha a utilização do termo “utópico” quando mencionamos casos concretos
de tentativa de mudança do foco da pena, como a prisão provisória de Curitiba, a
Unidade Prisional Avançada de Canoinhas, a educação dos presos na Bahia, o
projeto de ressocialização implantado no Estado de Minas Gerais, entre outros.
Mesmo assim, o investimento deste tipo de ação ainda é mínimo,
ainda que haja um discurso oficial a respeito, pouco se observa a atuação concreta
do Estado no cumprimento deste papel.
Até 1984, nosso legislador ainda não se preocupava com as funções
da pena e, segundo Luiz Flávio Gomes13:
O âmbito dogmático (teórico), com certa tradição, (quase) sempre
nossos doutrinadores mantiveram-se filiados às teorias ecléticas (ou
mistas ou de união ou unitárias), que unificam as idéias de retribuição (ao
mal do crime o mal da pena) e prevenção, tanto geral (ameaça a todos
para que não venham a delinquir) como especial (evitar que o criminoso
volte a delinquir).

Desta maneira, nosso ordenamento vigente não poderia ser
diferente, visto o princípio da proporcionalidade, ou seja, uma pena tão justa e
merecida quanto a gravidade do ato e a culpabilidade do autor.
Ainda, segundo Luiz Flávio Gomes, de modo algum, por exemplo,
pode o autor de um crime ser tomado como exemplo para a sociedade, como meio
para se alcançar a finalidade de prevenção geral.

13
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Ainda complementando isto vem o art. 59 do Código Penal
dizendo que "O juiz, atendendo à culpabilidade..., estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis
dentre as cominadas.. ."
Enquanto o art.1º da lei de execução penal diz que "A execução
penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do
internado".
Desta forma GOMES conclui:
No momento da sentença, como se vê, a pena deve ser aplicada com o
sentido retributivo e preventivo. No momento da execução, firmou-se a
orientação primordial da integração social (prevenção especial). De
qualquer modo, o sentido da pena em um determinado momento (da
sentença) não se exclui quando ela passa para a fase seguinte
(executiva).14

Diante destas afirmações o que se visa aqui além de um estudo
sobre a aplicação das penas, uma análise do nosso sistema carcerário, diga-se de
passagem inconstitucional por apresentar uma sistema desumano, cruel e
torturante, no qual não é possível nem sua função de isolamento, haja vista o
grande número de fugas, nem ressocializadora, uma vez que não proporciona
atividade capaz de corrigir o egresso antes de lançá-lo a sociedade, causando uma
dificuldade ainda maior, por deixá-lo estigmatizado perante os demais.
Para Reale Júnior15,
A justificativa para a atuação do poder-dever de punir do Estado variará
de acordo com a perspectiva adotada para seu estudo. Desse modo, a
finalidade da pena será diversa desde que vista sob diferentes ângulos,
como o do condenado, o da sociedade e o do Estado. A finalidade
atribuída à pena variará também se investigada quanto ao momento de
sua cominação e execução, bem como se analisada de acordo com a
14
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natureza da sanção imposta. Por fim, a finalidade da pena pode variar,
ainda, de acordo com a perspectiva adotada por cada penalista da
doutrina.

Um assunto que também merece um estudo dirigido são as políticas
públicas existentes para tentar sanar o fracasso do sistema penitenciário, haja vista a
velocidade com que acontecem as mudanças sociais, políticas e econômicas aliada a
sociedade contemporânea complexa instigando mudanças jurídicas relacionado ao
papel do Direito Penal.
Como diz CRISTÓVAM16 o interesse jurídico pelas políticas
públicas vem crescendo em simetria com o agigantamento do Poder Executivo,
fenômeno iniciado no Estado social. Tanto que justifica um reexame da
classificação tradicional dos poderes estatais, baseada na supremacia do Poder
Legislativo e no papel secundário do Poder Executivo, deslocando o lugar de
destaque da lei para as políticas públicas, ou seja, do Estado legislativo para o
Estado social, que tem na realização de finalidades coletivas a sua principal fonte de
legitimidade.
Geograficamente falando, e quanto ao nosso Estado, Mato Grosso
do Sul, os presos estão recebendo a humanização de que tanto falamos no decorrer
deste trabalho?
Na cidade de Jardim, no estabelecimento penal Máximo Romero,
os detentos confeccionam caixas de abelhas para apicultores, outros participam na
empresa “Manufactura de Crinas do Brasil”, no qual separam as mechas de crinas
para a confecção de pincéis, vassouras e similares. Possuem remuneração como
comissão por quilograma da produção.

16
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No presídio Harry Amorim Costa (Phac), funcionam trabalhos
voltados para a diminuição da pena, como faxinas, artesanato, costura de bolas para
serem doadas, assim como fazem cadeiras de roda com as bicicletas roubadas e as
encaminham para os mais necessitados.
No Estabelecimento Penal de Bataguassu (EPB) também investem
em ressocialização com trabalhos a serem desenvolvidos pelos detentos. Na
unidade são desenvolvidas catorze atividades diferentes, entre elas: cozinha,
horticultura, padaria e serviços de manutenção.
Todavia, diante destes exemplos citados, em nenhum destes locais
há algum curso profissionalizante, apenas trabalhos, ou seja, os detentos são apenas
depositados lá, e não preparados para voltar à sociedade e tentar viver
honestamente.
Conclusão
Diante de tudo que foi exposto, este artigo tenta mostrar que o
sistema prisional deve ser repensado, não sua forma de punir, mas sim sua forma
de reinserir. Não coube aqui analisar a situação do preso, mas sim o efeito desta
prisão no egresso.
É possível exemplificar os resultados que esta mudança de foco
gera na sociedade através da 1ª Vara Criminal de Vila Velha - ES, na qual o Juiz de
Direito Dr. João Batista Herkenhoff, acolheu este clamor de ciência e humanidade
reduzindo o aprisionamento de pessoas a casos extremos, de gravidade excepcional,
já pensando em realizar uma pesquisa sócio-jurídica, com base em sua experiência.
A primeira experiência de administração prisional, em um contexto
público-privado, ou, ao menos de gestão compartilhada, data de 12 de novembro

14

de 1999, oportunidade em que foi inaugurada a Prisão Industrial de Guarapuava PIG, a qual está localizada no Município de Guarapuava, distante 265 (duzentos e
sessenta e cinco) km de Curitiba-PR.
Nesta prisão, a administração da penitenciária foi terceirizada, mas
não de modo total. A empresa contratada é a Humanitas Administração Prisional
S/C, na verdade um sub-ramo da empresa Pires Segurança. O trabalho exercido
por tal empresa envolve o atendimento aos presos no que se refere à alimentação,
necessidades de rotina, assistência médica, psicológica e jurídica dos presidiários.
Outras penitenciárias que estão se destacando são as do Estado do
Paraná, especificamente a da cidade de Ponta Grossa que com um sistema de
ocupação para os presos possibilita uma oportunidade mais humana e eficiente de
redistribuir os presos à sociedade.
É necessário refletir sobre a situação do egresso que já sai
estigmatizado da prisão, para tentar uma oportunidade em meio a tantos, neste
mercado de trabalho altamente competitivo.

É praticamente impossível uma

pessoa passar boa parte de sua vida na prisão, sem profissão, carregando um
estigma de ex-presidiário conseguir se reintegrar a sociedade.
Quanto a estes trabalhos desenvolvidos nas prisões, também tem
sua importância, porém, é inegável que só propiciam a remição da pena. Está aí o
ponto crucial deste trabalho, isto é, a função do Estado em desenvolver políticas
públicas comprometidas com este tema é de suma importância. Num juízo sumário
de cognição percebe-se a importância do papel Estatal, investindo nas pessoas que
estão sob a sua custódia.
Apenas o regime de reclusão, sem qualquer acompanhamento ou
finalidade que não seja a de punição é inviável, uma vez que para que aconteçam
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mudanças na vida do detento, as políticas públicas devem favorecê-los, oportunizar
uma nova perspectiva aos detentos que querem uma nova oportunidade.
De um ponto de vista mais crítico, ou seja, se aprofundando na
ideia de ressocialização, é preciso pensar que o crime está entranhado e legitimado
nas práticas sociais, como a corrupção política, o sistema de pistolagem, o tráfico
de drogas, estes são crimes que perpassam o tecido social e é repudiado pela
sociedade, todavia, ao mesmo tempo, os responsáveis estão na cúpula do poder.
É difícil pensar na ressocialização do “criminoso” quando o crime
está entranhado nas práticas sociais, uma vez que a realidade do brasileiro não é
compatível cm a realidade pautada em princípios ou humanização, haja vista que é
comum do brasileiro não se preocupar com a res pública.
Sem essa preocupação com a coisa pública, o brasileiro acaba
desenvolvendo uma moral individual que o impossibilita de pensar no outro,
utilizando-se de meios ilícitos para conseguir o que deseja.
Pensando de maneira pragmática sobre os trabalhos aplicados nos
presídios cabe aqui a reflexão: Será que apenas um trabalho é capaz de mudar o
comportamento social, a conduta de um preso? Nesse sentido, cabe a reflexão de
que o trabalho ao mesmo tempo em que é um meio de socialização, é também uma
fonte de exploração.
Esta ressocialização esta vestida de humanismo ou está voltada para
reincorporação da força de trabalho do preso num sistema de produção capitalista?
É difícil pensar em práticas de uma perspectiva humanista quando a
sociedade brasileira se estrutura sobre a desigualdade social e sobre a aceitação das
muitas formas de transgressão da lei.
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