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RESUMO 

 

 

O estudo do egresso do sistema prisional em situação de trabalho é relevante porque amplia o 

espaço de diálogo com as políticas públicas e as propostas de reintegração social. Nesse 

contexto, este estudo objetiva identificar e compreender os sentidos atribuídos ao trabalho 

pelos egressos do sistema prisional inseridos no mercado formal de trabalho, investigando 

como tem se dado o processo de reinserção em organizações parceiras do Projeto Regresso, 

programa oferecido pelo Poder Público. O referencial teórico sobre os sentidos do trabalho 

está embasado nos estudos de Morin (2001, 2002, 2004), entre outros. Utiliza-se o conceito de 

desfiliação (Castel, 2008a, 2008b) para compreender o sujeito inserido nesse processo. Dentro 

dessa perspectiva, realizou-se um estudo qualitativo (Minayo, 2004) com 12 egressos do 

sistema prisional contratados por duas organizações parceiras do Projeto Regresso. Foram 

feitas entrevistas com eles e com os dois profissionais de Recursos Humanos (RH) das 

organizações parceiras. O conteúdo das entrevistas foi analisado segundo as recomendações 

de Bardin (2010). Os resultados apontam que todos os egressos do sistema prisional 

trabalharam na infância. Eles referem-se à vida na prisão como repleta de dificuldades e 

permeada por problemas de ordem pessoal e coletiva. O papel da família, a transição 

prisão/organização, a rotina, a condição de egresso e a discriminação, a busca de trabalho, a 

relação com dinheiro e os sonhos e expectativas são categorias encontradas na pesquisa que 

falam sobre o processo vivenciado pelos egressos na vida pós-prisão. O Projeto Regresso é 

importante nessa fase, pois direciona o egresso e amplia suas possibilidades laborais. O 

primeiro trabalho exercido pelos egressos depois da prisão, sobretudo em uma das empresas 

pesquisada, é o mesmo desempenhado no momento da entrevista. Nele, realizam funções 

variadas e, muitas vezes, ocupam cargos que não têm correspondência com as habilidades que 

possuem. Os egressos consideram o trabalho importante e seus sentidos se revelam nas 

dimensões de mantê-los ocupados, serem fonte de relacionamentos, conferirem tranquilidade, 

sentido moral e sobrevivência financeira. Para os entrevistados, as motivações para o crime 

estão ligadas ao desejo de possuírem bens e um lugar diferenciado nas relações de poder que 

se inserem. A adesão das organizações parceiras ao Projeto Regresso deve-se à necessidade 

de mão de obra com o perfil de força física dos egressos. O processo seletivo difere nas duas 

organizações. Investe-se no acompanhamento dos egressos contratados apenas em momentos 

emergenciais. Os profissionais de RH entrevistados apontam como facilidade na contratação 

de egressos o perfil comprometido deles devido às oportunidades restritas de trabalho em 

organizações não vinculadas ao Projeto Regresso. As maiores dificuldades encontradas são 



relativas à etapa de recrutamento, pois há dispersão de um grande número de egressos na 

transição prisão/organização. As organizações não fizeram, até o momento, uma avaliação 

sistemática a respeito da entrada de egressos nas organizações. Percebe-se que a acolhida e os 

relacionamentos são fatores fundamentais no processo de reinserção. Dessa forma, considera-

se que projetos de gestão da diversidade nas organizações sejam estruturados, visando não 

apenas implementação de práticas de reinserção, mas que mantenham o foco no 

desenvolvimento dos sujeitos que ali se encontram, se produzem e produzem o contexto de 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Sentidos do trabalho, egresso do sistema prisional, reinserção no mercado 

formal de trabalho.  



ABSTRACT  

 

 

The study of the egress of the prison system in the work situation is important because it 

expands the space for dialogue with public policies and proposals for social reintegration. In 

this context, this study aims to identify and understand the meanings attributed to work by 

former convicts who managed to enter the formal labor market, investigating how the 

reintegration process have been happening in partner organizations of the “Projeto Regresso” 

(“Project Return”, in free translation), a program offered by the Government. The theoretical 

work on the senses is rooted in studies of Morin (2001, 2002, 2004), among others. We use 

the concept of disaffiliation (Castel, 2008a, 2008b) to understand the individual inserted in 

this process. Within this perspective, there was a qualitative study (Minayo, 2004) with 12 

former convicts employed by two partner organizations of the “Projeto Regresso”. Interviews 

were conducted with them and with two Human Resources (HR) professionals from the 

partner organizations. The content of the interviews was analyzed according to the 

recommendations of Bardin (2010). The results show that all former convicts worked during 

their childhood. They refer to life in prison as fraught with difficulties and permeated by 

personal and collective issues. The role of the family, the transition from prison/organization, 

the routine, the condition of the former convicted and the discrimination, the job search, the 

relationship with money and the dreams and expectations are found in the research categories 

that talk about the process experienced by former convicted in the post-prison life. The 

“Projeto Regresso” is important at this stage, for it gives the former convicted some direction 

and increases their labor chances. The first work done by the former convicted after the 

release, especially in one of the companies surveyed, is the same as during the interview. In 

this work, they perform various functions, often in positions which do not correspond with the 

skills they possess. The former convicted consider this work as important and its meanings are 

revealed in the dimensions of keeping them busy, being a source of relationships, confer 

peace, moral meaning and financial survival. For the interviewees, the crime motivations are 

linked to the desire to have goods and a different place in the power relations they belong to. 

The organizations which became partners to the “Projeto Regresso” did it because of their 

need for labor force with the physical profile of the former convicted, generally strong people. 

The selection process differs in the two organizations. Investment in the monitoring of former 

convicted hired is made only in times of emergency. HR professionals interviewed pointed 

out that hiring former convicted is easy because of their compromised profile, due to the 

restricted opportunities to work in organizations unrelated to the “Projeto Regresso”. The 



greatest difficulties are related to the stage of recruitment, as there is dispersion of a large 

number of former convicted in the transition arrest / organization. The organizations did not 

perform, so far, a systematic evaluation regarding the entry of former convicted in 

organizations. It is noticed that the acceptance and relationships are key factors in the process 

of reintegration. Thus, it is considered that the projects of diversity management in 

organizations have to be structured in order to not only implement reintegration practices, but 

also to maintain focus on the development of the individuals that are there, who produce 

themselves and produce the work context. 

 

Keywords: Meanings of work, former convicted to the prison system, reintegration into the 

formal labor market. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o número de detentos no 

Brasil é alto, abarcando no ano de 2010 cerca de 500 mil presos.
1
 Tal situação evidencia um 

grave problema social, seja pela lógica dos sujeitos encarcerados, seja pelas repercussões na 

segurança pública. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2010c), 30% 

da população carcerária já deveriam estar em liberdade, mas a morosidade dos processos em 

julgamento torna a situação ainda mais complexa.
2
 

Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2009, a população carcerária aumentou de 

361.402 pessoas para 473.626 pessoas, o que representou um crescimento de 31,05% em 

quatro anos. Esse percentual contribui para o déficit de vagas que o Brasil apresenta nos 

presídios: 194.650 vagas (DEPEN, 2010). Além de onerosa para o Estado – média de R$ 1,5 

mil mensais por cada preso (Rossini, 2011) –, a conglomeração de detentos em prisões sem 

condições para alojá-los evidencia uma infraestrutura deficiente.  

Minas Gerais, cujo crescimento da população carcerária teve aumento de 42% nos 

últimos cinco anos, figura como o segundo estado brasileiro com maior população carcerária. 

Em dezembro de 2006, o número correspondia a 34.833 detentos; já em dezembro de 2010, 

esse número passou para 46.293 presos (DEPEN, 2010).  

Além das condições precárias do ambiente prisional a que a maioria dos presidiários é 

submetida, esse ambiente parece não contribuir efetivamente para prepará-los para a vida fora 

da prisão e tampouco para a transformação do sujeito que ali se encontra (Barbalho & Barros, 

2010). Assim, o estado de exclusão em que frequentemente se encontram antes e depois da 

privação da liberdade favorece sua condição de marginalidade. Um estigma é comumente 

imputado a essa população advinda de prisões. Aliada a isso, a trajetória pessoal e 

ocupacional anterior, marcada por renda e escolaridade baixas, além de qualificação 

profissional precária, contribui para a manutenção da vulnerabilidade social em que esses 

sujeitos se encontram. 

Outra questão importante se refere ao índice de reincidência à infração da lei. Apesar 

da falta de precisão dos dados quanto ao número de reincidentes, a avaliação dos mutirões 

carcerários demonstra uma parcela significativa de pessoas com mais de um processo nas 

                                                 
1
 Segundo o Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2011), em 2010, a população carcerária 

brasileira se compunha de 496.251 pessoas.  
2
 A realidade do sistema carcerário no Brasil pode ser compreendida melhor após a criação, pelo DEPEN, do 

INFOPEN, ferramenta que consolida informações a respeito da realidade do sistema penitenciário brasileiro. 

Essa ferramenta, utilizada desde 2004, tem contribuído para a realização de um diagnóstico mais detalhado a 

respeito da população prisional no Brasil. 
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varas criminais e nas varas de execução penal. Segundo levantamentos, os índices oscilam 

entre 60 e 70%.
3
 Em 2007, aproximadamente 90% dos ex-detentos que retornaram à 

sociedade voltaram a delinquir e, consequentemente, acabaram retornando à prisão (Assis, 

2007). 

É importante considerar que altas taxas de reincidência repercutem na segurança 

pública, afetando todos os setores da sociedade. Evidencia-se, pois, a necessidade de 

planejamento e implementação de programas de reintegração social que atendam à população, 

de forma a facilitar a ampliação de possibilidades para egressos do sistema prisional. 

Muitos projetos têm atuado dentro dessa perspectiva. Neste estudo, destaca-se o 

Projeto Regresso, desenvolvido em Minas Gerais desde 2008 e vinculado ao Programa de 

Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional (PRESP) da Secretaria de Estado de 

Defesa Social- (SEDS), Minas Gerais (MG). 

O Programa visa abarcar a dimensão da prevenção nos níveis primário, secundário e 

terciário. O foco da primeira se refere aos espaços vulneráveis aos processos de 

criminalização, enquanto a segunda enfoca o caráter educativo, voltando-se para os sujeitos 

em cumprimento de pena ou medidas alternativas, e a terceira se destina aos egressos do 

sistema prisional. O processo realizado busca efetivar ações que contribuam para a 

diminuição dos índices de reincidência e ampliação de oportunidades para os egressos do 

sistema prisional, além de repercutir positivamente sobre a segurança pública. 

Inserido no Programa, o Projeto Regresso atua na dimensão da prevenção terciária, 

dirigindo-se a pessoas “que sofreram privação de liberdade, visando contribuir com a 

desconstrução das vulnerabilidades, estigmas e violências sofridas e exercidas” (Cartilha de 

Prevenção à Criminalidade, 2011, p. 2). Um dos direcionamentos do Projeto é a integração 

via investimento na qualificação profissional e vagas no mercado de trabalho para egressos do 

sistema prisional. Para tanto, o Projeto tem estabelecido parcerias com a sociedade civil e 

instituições públicas e privadas, de forma que, por meio de Lei 18.401, subsídios financeiros 

podem ser concedidos às empresas que aderirem à proposta.  

Assim, considera-se importante a análise do processo de reinserção dos egressos do 

sistema prisional no mercado formal de trabalho, via organizações parceiras do Projeto 

Regresso, pois essa é uma problemática recente, que dialoga diretamente com os desafios 

apresentados ao mundo do trabalho atual. Partindo do pressuposto de que o trabalho exerce 

função central na vida do sujeito, busca-se, ao entrelaçarem elementos objetivos e subjetivos, 

                                                 
3
 Dados obtidos do projeto Começar de Novo (CNJ, 2010b).  
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compreender os sentidos atribuídos ao trabalho pelos egressos do sistema prisional quando 

inseridos no mercado formal de trabalho. 

Essa temática, situada no campo de estudos dos sentidos do trabalho, torna-se 

relevante devido ao seu caráter dinâmico, que contribui para a produção de conhecimentos e o 

fortalecimento dessa linha de pesquisa, relativamente recente, por ter sido mais intensamente 

estudada somente a partir de 1980 (Borges, 2001). 

Em sua pesquisa relacionada aos sentidos do trabalho, Morin, Tonelli e Pliopas (2007) 

fornecem indicações para o desenvolvimento de novas investigações que explorem dimensões 

como gênero, idade, região geográfica, função ou cargo exercido na empresa e condição 

social. Também enfatizam que o tema merece ser mais pesquisado no Brasil devido à 

desigualdade social que tem caracterizado o país, bem como devido às transformações no 

mundo organizacional nas últimas duas décadas.  

Assim, o estudo em questão visa compreender os sentidos atribuídos ao trabalho para 

os egressos do sistema prisional inseridos no mercado formal de trabalho e toma como 

embasamento os estudos de Morin (2001, 2002, 2004) e Morin, Tonelli e Plioplas (2007). A 

relação entre trabalho e egresso do sistema prisional tem sido uma discussão relevante no 

cenário atual devido às propostas de reinserção via trabalho.   

Considerando-se que o trabalho se desenvolve no contexto das relações sociais de 

produção e é fundamental tanto para a construção da identidade do sujeito quanto para seu 

sentimento de pertença, reconhecimento e dignidade (Aranha, 2003), importa refletir como o 

trabalho se apresenta ao sujeito egresso do sistema prisional diante de sua trajetória pessoal e 

ocupacional. 

Até muito recentemente, havia poucas possibilidades de inserção no mercado formal 

de trabalho para os egressos do sistema prisional devido à exigência de bons antecedentes. 

Com as mudanças atuais na economia brasileira, possivelmente a inserção de egressos no 

mercado formal de trabalho também mudará. Espera-se, então, contribuir para a discussão 

dessa temática atual, que se apresenta como um desafio para as políticas públicas.  

Assim, a problemática da presente pesquisa parte do pressuposto da centralidade do 

trabalho na vida dos sujeitos e da sociedade, para refletir como ele se apresenta para os 

egressos do sistema prisional. A população advinda desse sistema apresenta, em sua maioria, 

uma trajetória marcada pela escassez de possibilidades de inserção no mercado formal de 

trabalho, reafirmada por meio de políticas públicas de reinserção. Desse modo, busca-se 

compreender o trabalho e seus sentidos para os egressos do sistema prisional inseridos nas 

instituições formais via Projeto Regresso e analisar como tem sido o processo de inserção nas 

organizações investigadas. 
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O primeiro capítulo desta pesquisa traz a revisão de literatura que contempla a 

discussão referente ao sujeito e ao trabalho, traçando um breve histórico sobre o trabalho e o 

valor atribuído a ele. Evidencia-se o trabalho na sociedade contemporânea e os processos de 

marginalidade, exclusão e desfiliação, que muitas vezes resultam das novas configurações do 

trabalho. O segundo capítulo apresenta várias perspectivas de estudos dos sentidos do 

trabalho, enfocando a abordagem da psicologia existencial humanista de Estelle Morin, 

importante referência teórica desta investigação. Posteriormente, no terceiro capítulo, busca-

se refletir como o egresso do sistema prisional, muitas vezes estigmatizado, se situa nos 

processos de reinserção social. A partir de então, são citados os objetivos gerais e específicos, 

a metodologia adotada – que compreende exploração de material, trabalho de campo e 

tratamento dos dados –, os resultados, a discussão deles e as considerações finais. 
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1 O SUJEITO E O TRABALHO 

 

 

1.1 Breve histórico sobre o trabalho 

 

1.1.1 Cronologia do trabalho  

 

Este breve histórico sobre o trabalho não consiste em uma forma complexa de 

compreensão do contexto social, mas, sim, em uma tentativa de expor o panorama no qual as 

relações entre homem e trabalho se desenvolveram. Dessa forma, busca-se esclarecer algumas 

determinações históricas que contribuíram para que o trabalho se estruturasse na atualidade. 

Interessa ressaltar que a importância atribuída ao trabalho e aos modos de produção foi 

construída ao longo do processo sócio-histórico e das transformações ocorridas na sociedade, 

de forma dialética. Nesse sentido, as concepções em torno do trabalho vêm incutidas das 

ideologias que perpassam toda a construção social. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1978), o conceito de ideologia deve ser compreendido 

à luz do movimento histórico, ou seja, das transformações decorrentes do significado 

atribuído a ele. Para os autores, esse termo remete, na contemporaneidade, “a um estado de 

conscientização e de não conscientização das massas como espírito objetivo” (p. 193) e não se 

dá apenas no âmbito reducionista que identifica a articulação de elementos como reprodutores 

da ordem vigente. Dá-se, ao contrário, em um contexto de relações de poder não-

transparentes, que funcionam como um envoltório da realidade, mas não a negam, pois se 

encontram interligadas e se mantêm mutuamente. 

A alienação, considerada aqui como a atribuição de naturalidade aos fatos sociais e a 

não-consciência da produção sócio-histórica da realidade, está presente no processo 

indivíduo-grupo, sendo identificada, em maior ou menor grau, segundo a percepção da 

mediação institucional, consciente e objetiva. 

A consciência dos determinantes materiais e da reprodução ideológica característicos 

dessa dinâmica seria uma maneira de transpor o estado de alienação, captando a dialética 

indivíduo-grupo no que se refere à consideração de que “são membros indissociáveis da 

totalidade histórica que os produziu e a qual eles transformam por suas atividades também 

indissociáveis” (Lane, 1995, p. 67). 

  Segundo Enriquez (1997), há uma mudança significativa na concepção de trabalho na 

sociedade moderna. O trabalho, tripalium, que em alguns momentos era associado à dor, 

labuta, tortura, passa a ocupar lugar central na vida coletiva (Albornoz, 1986). Para Betiol 
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(2009), o trabalho é uma “realidade inventada” (p. 7), fruto do século XVIII europeu. Assim, 

identifica-se um histórico que cria as orientações para o trabalho, como aponta esse autor. 

A sociedade romana, estruturada em cidadãos livres e escravos, destinava o trabalho 

aos escravos, enquanto os livres desfrutavam de atividades culturais, políticas e sociais. Na 

sociedade grega, também, não era atribuído grande valor ao trabalho. Ele era visto como algo 

ligado à necessidade e, de modo geral, se opunha à virtude e à honra. Desprezado pela 

sociedade grega, o trabalho era relegado aos escravos e às mulheres, de forma que a produção 

material ocupava espaço secundário em relação ao ócio e às atividades de contemplação 

(Santorum, 1995).  

O período referente à Idade Média é identificado como crucial para a propagação do 

pensamento cristão que, independente da crença religiosa pessoal, orientava as motivações 

para o trabalho. O trabalho, que, inicialmente, no cristianismo, induzia ao pensamento de 

punição, passa a ser considerado expiação de culpa via sofrimento e, posteriormente, 

valorizado pelo ideal da criação e vocação (Betiol, 2009). 

Assim, dentro da discussão histórica sobre a valorização do trabalho, a influência do 

catolicismo e do protestantismo apresenta forte tendência. Enquanto no catolicismo o trabalho 

está ligado à possibilidade de redenção por ser humilhante, a lógica protestante é incutida de 

uma ideologia moralista que preconiza o trabalho como forma de alcançar a Deus e, ao apelar 

à predestinação, justifica a hierarquização pelas desigualdades sociais como vontade divina, 

eterna e imutável (Ackermann, 2007). 

Tais considerações se referem à “ética protestante do trabalho” descrita por Weber 

(1989). Traduz-se a partir da obrigação moral do trabalho como forma de obtenção de 

bênçãos, camuflando, então, o real discurso que alimenta o capitalismo pela acumulação e 

valorização do trabalho (Ackermann, 2007). 

 Ressalta-se, ainda, que a obrigação moral se revela como ideologia ao manter a 

disciplina por meio do trabalho como forma de garantir a dignidade pessoal e formas honestas 

de pertença ao meio social. Dessa forma, a figura do trabalhador que atua como mantenedor 

da família é reforçada na medida em que o sustento familiar se torna mais significativo para a 

concepção de trabalho do que seu valor em si (Ackermann, 2007). 

No período de desenvolvimento industrial, que se iniciou no século XVII e teve 

fortalecimento no século XIX, o trabalho adquiriu lugar central na sociedade, associado ao 

bem e à virtude (Betiol, 2009). Por isso, também a repercussão da ideologia inspirada no 

Iluminismo francês contribui para o desencadeamento de algumas mudanças significativas no 

contexto social. A Revolução Industrial inglesa, a Revolução política estadunidense e a 

Francesa fizeram com que o trabalho, que não era visto com tanta consideração, passasse a ser 
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muito valorizado, tornando-se “um símbolo de liberdade do homem, para transformar a 

natureza, as coisas e a sociedade” (Enriquez, 1997, p. 70).  

Dessa maneira, o trabalho passa a ser concebido como um estímulo ao 

desenvolvimento, e não um obstáculo, sendo ao mesmo tempo uma “necessidade e uma 

imposição” (Betiol, 2009, p. 9), em tempos de desenvolvimento industrial, em que a própria 

classe trabalhadora não podia usufruir do conforto advindo da produção material. A 

importância do trabalho torna-se um valor adotado, que o mantém como “elemento integrador 

da sociedade, isto é, permite efetivamente a uma sociedade engendrar ou reforçar os laços 

sociais” (p. 72), o que a caracteriza como civilização do trabalho (Enriquez, 1997).  

 

1.1.2 Trabalho na sociedade contemporânea 

 

Segundo Antunes (1997), muito já se discutiu sobre a realização do ser social e a 

possibilidade de a objetivação e a reprodução da vida humana serem estabelecidas via 

trabalho. É pelo trabalho que o ser humano se distingue das formas não-humanas e se torna 

um ser social. Assim, adquire sentido de pertencimento e se insere no contexto das relações 

sociais, produzindo-se como materialidade e subjetividade.  

A partir da aceitação da premissa da mediação estabelecida entre “o movimento de 

subjetivação da objetividade e de objetivação da subjetividade” (Sawaia, 1995, p. 49), 

ressalta-se que a relação entre subjetividade e trabalho subentende a análise de como os 

sujeitos vivenciam e dão sentido às suas experiências de trabalho, circundadas por condições 

historicamente produzidas em cada contexto socioeconômico (Nardi, Tittoni, & Bernardes, 

2000).  

Antunes (1997) afirma, ainda, que o que tem definido o contexto atual do mundo do 

trabalho é sua centralidade por meio de maior inter-relação e interpenetração entre as 

atividades características de cada segmento e das metamorfoses do mundo do trabalho. Dessa 

forma, o ponto de vista desse estudioso não coaduna com o de autores como Gorz (1988) e 

Méda (1995), citados por Antunes (1997), que sinalizam o fim do trabalho e sua 

desvalorização pela associação cada vez mais estreita entre trabalho e emprego. Esse autor 

afirma que o trabalho tem adquirido formas diferenciadas diante das transformações ocorridas 

no contexto socioeconômico. 

Segnini (2000) afirma que algo significativo vem acontecendo desde a década de 1970 

nas sociedades capitalistas de acordo com a dinâmica dos mercados de bens, de serviços, de 

trabalho e financeiro. Tal configuração define o contexto atual na dimensão de processo, e 

não meramente de impactos. Fenômenos como globalização, concorrência, ambiguidade das 
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normas estatais,
4
 incorporações e privatizações fazem parte da dinâmica em que o trabalho é 

afetado pela flexibilização do mercado.  

As transformações do mundo do trabalho, decorrentes da última crise do capitalismo, 

ocasionaram transformações na base material e simbólica da sociedade. Segundo Nardi e 

Yates (2005), o esgotamento do modelo fordista-taylorista, a associação entre 

telecomunicações e informática, a globalização, a criação de blocos econômicos e o fim de 

discursos hegemônicos, dentre outros fatores, foram determinantes para a insegurança que se 

instaurou na modernidade. Tais mudanças repercutem na dinâmica da vida de trabalho e na 

figura do trabalhador, que não se representa mais pela “imagem do operário em sua máquina, 

como há vinte anos atrás” (Barros, 2009, p. 150). No contexto atual, novas competências e 

habilidades são exigidas, assim como a adaptação às mudanças que acontecem em ritmo 

acelerado.  

Em um cenário em que novas tecnologias e formas de gerenciamento são 

predominantes, há um significativo aumento da produtividade, mas há um volume 

considerável de desempregos ocasionados por esse processo. Enquanto há mudança em 

muitos campos de trabalho, novos formatos na divisão estrutural e gerenciamento da 

diversidade, muitos sujeitos são direcionados à informalidade ou mesmo a processos de 

marginalização e exclusão devido às possibilidades restritas de inserção no mundo do trabalho 

(Araújo & Sachuk, 2007).  

As tendências características do capitalismo, que identificam um processo 

contraditório e afetam o mundo do trabalho, podem ser observadas mundialmente, mas se 

expressam de forma diferenciada no Brasil, pois se mesclam com problemas sociais jamais 

resolvidos e que, portanto, dificultam o exercício pleno da cidadania e a atuação ativa na 

sociedade (Segnini, 2000). Desse modo, torna-se possível identificar a relação entre exclusão 

e pobreza, advinda das desigualdades sociais, do desemprego e dos trabalhos precários e 

informais. Tais fatores implicam diminuição do nível educacional e aumento da pobreza e da 

delinquência (Seron, 2009). 

A concentração da distribuição de renda, que tem se acentuado desde a década de 

1980, pode ser considerada uma das características mais marcantes do país. Dentre as 

desigualdades na repartição da renda, está a diferenciação de salários segundo produtividade, 

avaliação da idade, experiência e grau de instrução, por exemplo. No entanto, o mercado de 

trabalho gera desigualdades mesmo quando os trabalhadores têm o mesmo potencial 

produtivo, como no caso em que a inserção no mercado é influenciada por questões 

                                                 
4
 Segundo Segnini (2000), essa ambiguidade está vinculada à busca de garantia de direitos sociais ao mesmo 

tempo em que busca a desregulamentação da concorrência. 
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discriminatórias. Assim, o mercado gera desigualdades, seja apoiando-se em critérios 

estabelecidos para a diferenciação de salários, seja em situações não justificadas claramente, 

como as relacionadas às questões discriminatórias (Pero, 1994).  

Entretanto, independente de todas as transformações ocorridas, o trabalho continua 

assumindo papel prioritário na vida dos sujeitos (Araújo & Sachuk, 2007) e, apesar das 

contradições e conflitos que caracterizam o trabalho na sociedade capitalista, o modelo ainda 

predominante é o emprego assalariado (Carvalho-Freitas, 2007). Betiol (2009) afirma que, 

apesar da instabilidade presente nos novos formatos de trabalho, ele é essencial à vida das 

pessoas, pois as tornam úteis para a sociedade, e não meros indivíduos assistidos pelos 

programas do Estado. 

Demo (2002), à luz de Schnapper, afirma que o emprego continua sendo fundamental 

para definir a condição social do sujeito e dignidade humana. Segundo Enriquez (1997), a 

denominação de emprego tem relação com uma tarefa a ser feita, salário fixo, mesmo que a 

remuneração não seja satisfatória. O emprego consiste, portanto, em uma atividade exercida 

dentro de um sistema regulamentado por um salário e um contexto organizado para que essa 

atividade aconteça (Morin, 2002).  

Baseando-se em estudos sociológicos, França Filho (2008) identifica a sociedade 

moderna como uma sociedade do trabalho. Para esse autor, a questão do trabalho é perpassada 

pela esfera econômica, que consiste no “lócus principal para a constituição de identidades 

individuais e coletivas” (p. 29). A pesquisa realizada pelo grupo Work Internacional Research 

Team (MOW), um grupo de pesquisadores sediado no Canadá, cujos estudos são 

representativos por investigar oito países desde a década de 1970, identificou seis padrões (de 

A a F) relacionados ao trabalho. (Morin, 2002). 

Para Demo (2002), a integração do sujeito não se daria sem inserção econômica na 

sociedade capitalista. Em Betiol (2009), o trabalho hoje é perpassado pelo vínculo econômico, 

já que as esferas política e civil não mais apresentam diferenciação entre si. É cada vez mais 

predominante o vínculo estruturado em torno da produção material e da sociedade organizada 

segundo seus direcionamentos. A relação baseada no salário conduz a centralidade do 

trabalho, que se torna essencial à vida das pessoas, como garantia de um lugar social e 

obtenção de elementos materiais e culturais.  

Nesse sentido, a dimensão do trabalho formal pode ser evidenciada. A noção de 

formalidade do trabalho foi construída diante da associação entre as noções de cidadania e 

direito social, baseada nas esferas econômica e jurídica e no senso comum (Noronha, 2003). 

Considerando-se que o Brasil possui uma tradição de contratos atípicos e de “fracassos 

na busca por homogeneização dos mercados de trabalho” (Noronha, 2003, p. 115), as leis 
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trabalhistas contribuem para a eficiência de mercado nos cenários nacional e internacional, 

além de serem fundamentais para as partes contratantes, que ainda as têm como preferência 

nos contratos estabelecidos. As leis trabalhistas, instituídas na Era Vargas, tornaram-se 

referência ao serem aderidas pelo senso comum, constituindo-se como um instrumento 

legitimador de práticas, embora não garantam, por si só, a inclusão de sujeitos no mundo do 

trabalho (Noronha, 2003).  

Justifica-se, pois, a importância do trabalho formal, que, por ser regulamentado por 

leis que asseguram os direitos e deveres do trabalho, possibilita condições efetivas para a 

construção da cidadania – especialmente para grupos excluídos, como os egressos do sistema 

prisional, que frequentemente se submetem a trabalhos precários, calcados em atividades 

profissionais pouco especializadas e mal remuneradas, como indica o estudo de Seron (2009). 

Esse estudo aponta, também, a relevância atribuída à remuneração, pois esta viabiliza 

condições para que os egressos do sistema prisional se tornem “consumidores ativos” (p. 16). 

A partir dessas considerações, ressalta-se que o trabalho associado ao emprego tem 

grande importância na trajetória de grupos excluídos do processo sócio-histórico (Carvalho-

Freitas, 2007). O estudo de Borges (1999b), cujo objetivo consistiu em identificar as 

concepções de trabalho presentes na atualidade, por meio da análise de dois periódicos 

reconhecidos em território nacional, identifica que o valor do emprego é mais frequente nos 

artigos que se referem ao trabalho em geral do que nos que exigem qualificação.    

Assim, evidencia-se a possibilidade de o emprego atuar na diminuição dos índices de 

pobreza, isolamento pessoal e aumento da participação, da apropriação e da construção do 

sentido de pertença ao todo social (Carvalho-Freitas, 2007). Segundo Araújo e Sachuk (2007), 

“por meio do trabalho, um dos fatores mais importantes da existência humana, o homem se 

relaciona com a sociedade, com a prática social e consigo mesmo” (p. 3). 

 

1.1.3 Processos de exclusão, marginalidade e desfiliação: tensão entre os processos de 

inclusão  

 

As peculiaridades da realidade brasileira, fruto da história de subordinação à economia 

internacional e das desigualdades geradas pela dinâmica da industrialização, incentivam 

estudos relacionados às repercussões do contexto socioeconômico na trajetória dos sujeitos. 

Além disso, fatores como sexo, origem social e pertença étnica se tornam desvantagens para a 

promoção dos sujeitos e repercutem na ocupação de camadas sociais inferiores, que são “as 

mais duramente atingidas pelo desemprego, pela insegurança no trabalho, pela pobreza e 

pelas péssimas condições habitacionais” (Castel, 2008a, p. 9). 
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Sujeitos pertencentes a essa configuração social apresentam trajetórias que comungam 

aspectos similares e personificam os medos e as rejeições de uma sociedade que os reconhece 

como “indivíduos completamente estranhos a seus valores e maneiras de ser” (Castel, 2008a, 

p. 10). Esse autor ressalta ainda alguns fatores que os identificam: “fracasso escolar, ausência 

de um futuro profissional, pessoas com atributos comuns que acabam geralmente se 

instalando na precariedade ou usam de certas ardilezas fora da lei, como a economia informal, 

trilhando por vezes o caminho da delinquência” (ibidem). 

Assim, a miséria abarca sujeitos como “o desempregado de longa duração, o jovem da 

periferia, o sem domicílio fixo etc.” (Castel, 2011, p. 21). São sujeitos que, apesar de 

trajetórias diferenciadas, da distinta maneira de experimentar a vida pública e a privada, 

alocando-se com predominância em uma delas, partilham a falta de projeto, de sentido, de um 

movimento não-direcionado.  

Nesse contexto, também é possível reconhecer o egresso do sistema prisional. 

Segundo Barbalho e Barros (2010), a maior parte da população oriunda do sistema carcerário 

pertence às baixas camadas populares advindas de favelas. Esse processo tem se originado da 

globalização que gera segregação social e geográfica à medida que as camadas populares 

foram alocadas nas periferias das cidades, de forma a camuflar as mazelas socioeconômicas 

(Pires & Gati, 2006). 

 A grande disparidade social entre as classes sociais, aliada à pobreza, contribui para o 

crescimento da criminalização aliada ao tráfico de drogas e à violência (Wacquant, 1999). 

Amaral (2008) ressalta que, apesar de a possibilidade que pessoas residentes de favelas 

encontram para escapar da via do crime, a vinculação entre pobreza e criminalidade ainda 

persiste. Evidencia-se, também, o consenso entre a mídia e a sociedade acerca da relação entre 

pobreza e aprisionamento como forma de segregação e diferenciação entre classes sociais 

(Seron, 2009). 

Pires e Gati (2006) apontam que as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, 

bem como o desejo pelo consumo e a falta de perspectiva de ocupar licitamente um lugar 

mais alto na hierarquia social, são os fatores que mais se relacionam à prática de crimes nas 

camadas de baixa renda. Os autores não condicionam a violência apenas aos sujeitos 

provenientes desse meio social por mencionarem que a violência tem-se apresentado de forma 

difusa na sociedade. No entanto, enfatizam as motivações que essa população apresenta para 

seu envolvimento com a criminalidade, como “fome, desesperança, baixa escolaridade, falta 

de oportunidade no mercado de trabalho” (p. 59). Castel (1996), citado por Demo (2002), 

identifica alguns traços comuns compartilhados pela população envolvida com criminalidade 

e atividades ilícitas: “falta de acesso ao patrimônio e ao trabalho regulado, obrigando-a a viver 
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de expedientes eventuais e de mendicância, mobilidade incontrolada, formas típicas de 

relações familiares e sociais, estigmatizadas por liames pouco coesos” (p. 21). 

Segundo Glat (1995), esses sujeitos, “por uma razão ou outra, são afastados física ou 

moralmente do convívio cotidiano da sociedade, deixando de usufruir, consequentemente, das 

oportunidades e experiências abertas às demais pessoas consideradas ‘normais’” (p. 2). O 

sujeito desviante e estigmatizado ocupa um lugar social determinado e os atores que se 

relacionam com ele também, contribuindo para o enrijecimento das relações e processos de 

atuação (Glat, 1995). 

Para Antunes (2006), o egresso do sistema prisional se encontra frequentemente em 

um estado de exclusão tanto antes quanto depois da privação da liberdade. Cabe, assim, 

identificar que a exclusão, longe de se restringir ao afastamento do mercado de trabalho, 

ganha notoriedade quando realçada por vários fatores, tais como o enfraquecimento dos 

vínculos sociais e a não-pertença, que dificultam o processo de integração.  

Sawaia (1999), por considerar a exclusão como “um processo complexo e 

multifacetado, como uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e 

subjetivas” (p. 9), compreende-a de forma dialética e funcional ao sistema social devido à 

maneira como as relações são estabelecidas, visto que podem definir o lugar social em que o 

sujeito se situa. 

De acordo com Jodelet (1999), a exclusão também se identifica pela atuação nas 

esferas material e simbólica, seja por relações interpessoais, seja entre grupos. Assim, a 

exclusão se inicia e se mantém pelo discurso de estereótipos e categorizações sociais. 

Wanderley (1999) considera que a exclusão precisa ser estudada contextualmente, 

identificando-se a categoria relacionada à rejeição. 

Castel (2011) discute a noção de exclusão pelo uso indiscriminado que tem tido e 

sinaliza a importância de uma avaliação criteriosa para esse conceito. Ressalta que, em muitos 

casos, a noção de exclusão abarca fenômenos diferenciados em que são criadas categorias que 

se fundamentam na ausência de algo, sem, no entanto, identificar em que consiste, no que a 

constitui e as causas envolvidas.  

A noção de exclusão, para Castel (2011), requer rigor na medida em que possui 

caracterização própria, pois “impõe uma condição específica que repousa sobre regras, 

mobiliza aparelhos especializados e se completa por meio de rituais” (p. 44). Modalidades, 

como as das sociedades escravagistas, dos leprosos e dos hereges, entre outros, são 

consideradas sociedades de exclusão, sendo a noção apresentada por esse autor.  

Dessa maneira, alguns traços comuns especificam as sociedades de exclusão, como: “a 

supressão completa da comunidade” (Castel, 2011, p. 42), que se concretiza na expulsão ou 
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em formas de genocídio, por exemplo. A “construção de espaços fechados e isolados da 

comunidade” na mesma sociedade e “status especial que lhes confira coexistir na sociedade” 

(ibidem), sem a mobilidade e participação integral na comunidade, são outros conjuntos de 

práticas. Nestas, reside a completa falta de direitos e reconhecimentos. Nas demais, o sujeito 

está de alguma maneira inserido ou afiliado a categorias do sistema social e tem possibilidade 

de mobilidade no tecido social. 

Por isso, a dimensão de marginalização tem mais notoriedade (Castel, 2008a, 2008b). 

Para o autor, a marginalidade é produzida socialmente a partir da lógica dominante que 

determina as hierarquias e o modo de organização do trabalho. Desse modo, os lugares são 

repartidos e a classificação social é realizada. Isso corresponde também ao que Jodelet (1999) 

identifica como marginalidade, ou seja, a manutenção da distância entre o individuo e o 

grupo, instituição ou a sociedade em geral. 

Assim, em contraposição ao conceito de exclusão, Castel (2008a, 2008b) ancora-se no 

conceito de desfiliação que caracteriza o sujeito inserido nesse processo advindo de um 

contexto de rupturas de pertencimento. Suas trajetórias de desvinculação são marcadas pela 

instabilidade. A desfiliação, portanto, não consiste na ausência total de vínculos, mas na 

dificuldade de o sujeito se inserir em uma dinâmica dotada de sentido. Refere-se, dessa forma, 

à “desagregação das proteções que foram progressivamente ligadas ao trabalho que explica a 

retomada das vulnerabilidades de massas e, no final, do percurso da exclusão” (Castel, 2011, 

p. 39).  

A exclusão deve, então, ser compreendida em processo, reconhecida em situações-

limite. O processo de exclusão é fruto da relação estabelecida do sujeito com o mundo que lhe 

confere o estado de não-pertencimento em que se encontra. Nesse sentido, a vulnerabilidade 

inerente a muitas categorias que apresentam dificuldade de integração pode culminar em 

exclusão diante do processo discriminatório. Tornam-se, assim, categorias que foram 

desvinculadas pela conjuntura social e por ela consideradas inválidas. De acordo com Castel 

(2008b), esses processos de exclusão decorrem de transformações que repercutem no mundo 

do trabalho e no estado de estabilidade e proteção da sociedade salarial:  

 

(...) a exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto de relações 

sociais particulares da sociedade como um todo. Não há ninguém fora da sociedade, 

mas um conjunto de posições cujas relações com seu centro são mais ou menos 

distendidas: antigos trabalhadores que se tornaram desempregados de modo 

duradouro, jovens que não encontram emprego, populações mal escolarizadas, mal 

alojadas, mal cuidadas, mal consideradas etc. Não existe nenhuma linha divisória 

clara entre essas situações e aquelas um pouco menos mal aquinhoadas dos 

vulneráveis, que, por exemplo, ainda trabalham, mas poderão ser expulsos no 

próximo mês, estão mais confortavelmente alojados, mas poderão ser expulsos se 

não pagarem as prestações, estudam conscientemente, mas sabem que correm o risco 
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de não terminar... Os ‘excluídos’ são, na maioria das vezes, vulneráveis que estavam 

‘por um fio’ e que caíram. Mas também existe uma circulação entre essa zona de 

vulnerabilidade e da integração, uma desestabilização dos estáveis, dos 

trabalhadores qualificados que se tornam precários, dos quadros bem considerados 

que podem ficar desempregados. É do centro que parte a onda de choque que 

atravessa a estrutura social (p. 569).  

 

Nesse contexto, até mesmo a aquisição de um trabalho e a inserção na rede de 

solidariedade que ele propicia podem estar vulneráveis aos efeitos da instância gestora dos 

recursos econômicos e processos decisórios. Consiste aí a dificuldade em estabelecer 

fronteiras entre as zonas sociais (Castel, 2011). As vulnerabilidades estão ligadas à regulação 

das relações de trabalho e da proteção a ele, o que sinaliza que a questão social não deve ser 

reduzida à noção de exclusão. 

Nesse sentido, cabe investigar a situação dos egressos do sistema prisional, já que o 

contexto socioeconômico pode, muitas vezes, contribuir para o estado de vulnerabilidade em 

que se encontra o sujeito. Essa população apresenta, em sua maioria, trajetórias notabilizadas 

pela escassez de oportunidades de inserção no mercado formal de trabalho devido às baixas 

escolaridade e qualificação profissional e ao estigma que se torna um mecanismo 

discriminatório. 

Ressalta-se que a mudança no contexto da economia mundial, influenciada, sobretudo, 

pela crise econômica, tem impulsionado o reforço especial em medidas governamentais que 

visam geração de empregos. Dessa forma, a inserção de egressos do sistema prisional no 

mercado de trabalho tem sido estimulada e deve receber reforço especial perante a percepção 

do contexto socioeconômico vigente.  

A crise econômica iniciada em 2008 foi um dos fatores que contribuíram para mudar o 

contexto da economia mundial recente. Levou, inclusive, o governo brasileiro a adotar 

políticas específicas para se adaptar a essa mudança. Não existem garantias que o crescimento 

econômico continuará e nem que isso esteja matematicamente relacionado com a taxa de 

desemprego. É possível considerar que, mesmo com a queda do crescimento econômico, o 

emprego aumentou. Existem vários elementos que influenciam, como taxa de juros e taxa 

cambial, entre outros. Contudo, medidas governamentais, dentre outras, é algo que influencia 

significativamente (Câmara dos Deputados, 2011). 

Há indícios de que a taxa de desemprego pode ter aumento, uma vez que o 

crescimento econômico presente no ano anterior não garantiu a absorção de mão de obra para 

os próximos anos. Ressalta-se a queda significativa (69,1 %) na taxa de crescimento de 

empregos formais em 2011, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged, 2011).  



25 

 

 

Apesar de a configuração atual ser favorável, ela não implica necessariamente 

integração e/ou inclusão desses sujeitos, uma vez que persiste a instabilidade no cenário 

social. É interessante notar que, mesmo com o aumento de categorias da população que não 

mais estão ameaçadas de exclusão, não é possível considerar que elas estão protegidas da 

vulnerabilidade diante do processo de marginalização adquirido (Castel, 2011). Esse processo 

pode culminar em exclusão frente ao tratamento discriminatório. 

Para Barbalho e Barros (2010), o sujeito pode ser mais suscetível a retornar ao crime 

quando é estigmatizado.
5
 As tentativas de reintegração no convívio social são muitas vezes 

fracassadas, alimentando o ciclo de criminalidade/punição, apresentado por Pires e Gatti 

(2006), que consiste no modelo: “falta de oportunidade – criminalidade – cumprimento da 

pena – liberdade – falta de oportunidade...” (p. 61). Essa perspectiva também é referendada 

pelos números de reincidentes no sistema prisional apresentados na introdução. 

 Dessa forma, os egressos do sistema prisional precisam elaborar constantes estratégias 

de enfrentamento para se situarem na sociedade e se adaptarem a ela, buscando atingir 

padrões de normalidade enquanto subsistem os apelos à criminalidade (Barbalho & Barros, 

2010).  

Segundo Castel (2011), pensar a exclusão sem que esta afete a reflexão e a ação é um 

desafio, pois, apesar da caracterização das desigualdades como ausências, tem-se focado 

pouco a análise das configurações de pertencimento atual, a dinâmica estabelecida entre os 

excluídos e os incluídos e a repercussão de uma dessas esferas sobre a outra. Elas são 

consideradas setores dissociados, como se as exigências da competitividade dos processos 

econômicos não tivessem continuidade na coesão social, vista por seus efeitos e configurações 

em que os excluídos sustentam a posição dos incluídos no sistema. 

Remete-se à lógica dialética da inclusão/exclusão. Nesta, a noção de inclusão social 

não está atrelada ao movimento de adaptar-se, mas a uma análise mais ampla, que concede 

reconhecer o excluído como parte de um processo que se desmembra em manutenção social. 

Revela-se na dimensão dos laços sociais e afetivos tecidos nas imbricações sociais (Sawaia, 

1999). 

Frequentemente, as políticas de inserção são instaladas por meio de ações que têm o 

objetivo de garantir organização aos momentos de instabilidade social e acabam se tornando 

permanentes, sem avaliação criteriosa do contexto a que se referem. Trazem melhorias, mas, 

                                                 
5
 A terminologia estigma foi criada pelos gregos para sinalizar marcas no corpo referentes a alguma 

característica destoante ou negativa da moral dos que a possuíam. O símbolo do estigma consistia em um 

evidente corte ou queimadura no corpo para que os membros da sociedade não se aproximassem dos que 

simbolicamente representavam ameaças ao convívio social. Na atualidade, o estigma tem mais uma função de 

nortear as relações do que de conferir atributos, uma vez que a valoração dos atributos é situacional (Goffman, 

1988). 
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muitas vezes, constituem-se em instrumentos de manutenção do status quo ao legitimarem 

posições sociais a sujeitos desprovidos, que, por sua vez, são asseguradas pelos mecanismos 

de assistência. Existem, nesse contexto, muitas intervenções que tentam minimizar os danos 

enquanto persistem os fracassos de uma conjuntura social que os provoca e que nem ao menos 

os identifica.  

São as ações que se constituem em discriminação positiva (Castel, 2011), ou seja, 

ações pautadas no discurso de “fazer mais pelos que tem menos” (p. 13). É um modelo no 

qual são despendidos recursos com o intuito de amenizar as desigualdades e promover 

condições de organização e integração aos sujeitos que se encontram desvinculados da 

sociedade. No entanto, a análise sociológica indica que a discriminação positiva tem um 

limiar tênue com a negativa (Castel, 2011). 

Segundo Castel (2011), os problemas da questão social não são solucionados na 

periferia ou nas ações pontuais, mas no centro causador dos processos de exclusão. Para esse 

autor, “é, sobretudo, nas regulações do trabalho e dos sistemas de proteção ligadas ao trabalho 

que seria preciso intervir para lutar contra a exclusão” (p. 40).  

Para Glat (1995), a “integração social é um processo subjetivo e afetivo” (p. 3). Como 

a autora afirma, “não se pode integrar o outro” (p. 4), mas contribuir para que o sujeito possa 

usufruir de oportunidades, alcançando maior participação social e política dentro de um 

contexto de valorização pessoal em que o sujeito é visto além do estigma que o demarca 

socialmente. Dessa forma, para ele, é possível que as práticas de reintegração sejam tomadas 

como estratégias de capacitação, em que o egresso do sistema prisional possa alcançar maior 

mobilidade de atuação. 
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2 OS SENTIDOS DO TRABALHO 

 

 

2.1 Perspectivas de estudo dos sentidos do trabalho  

 

O trabalho tem alcançado configurações diferenciadas diante do processo histórico, 

adquirindo peculiaridades em sua forma de organização, de acordo com fatores históricos, 

culturais, econômicos e sociais. Consequentemente, os sentidos atribuídos às experiências de 

trabalho e à maneira como os sujeitos as vivenciam têm-se transformado ao longo do tempo 

(Nardi et al., 2000).  

Os sentidos e/ou significados do trabalho têm sido mais intensamente investigados a 

partir dos anos 1970, período que coincide com a intensificação da demanda de qualificação 

dos trabalhadores. Constitui-se, portanto, como um campo de pesquisa recente, que tem sido 

abordado por diversos campos de saberes, tais como Administração, Psicologia e Sociologia. 

Os sentidos e/ou significados do trabalho têm sido considerados construtos multifacetados e 

complexos devido às diferenças metodológicas e epistemológicas que os caracterizam (Tolfo, 

Coutinho, Almeida, Baasch, & Cugnier, 2005).  

Ressalta-se que, apesar da existência da discussão referente à diferenciação entre 

sentido e significado para alguns autores, não se pretende aqui retomá-la em profundidade. 

Diante das diferenças nos estudos existentes a respeito da temática, identifica-se a dificuldade 

em estabelecer um consenso relativo à conceituação de sentidos e significados no campo de 

conhecimento da Psicologia. As divergências e lacunas entre os conceitos não têm facilitado a 

consolidação do campo de conhecimento referente aos sentidos e aos significados, a fim de 

obter um construto unificado. Para Borges (2001), o tempo de estudo relativamente recente 

interfere nessas questões, de forma que esse percurso “é suficiente para firmar uma tradição 

empírica, porém é mais suficiente para expor divergências, questionamentos e dúvidas” (p. 2).  

Tolfo et al. (2005) buscaram os construtos sentidos e/ou significados em perspectivas 

diversas, como a sócio-histórica, a construtivista, a cognitivista e a existencial-humanista. 

Costa, Silveira e Sommer (2003) acrescentam, também, a perspectiva dos estudos culturais. 

 

2.1.1 A abordagem sócio-histórica 

 

A abordagem sócio-histórica, segundo Tolfo et al. (2005), tem evidenciado pouco o 

estudo dos significados por pressupor que a motivação é externa ao sujeito. As autoras 

relacionam o conceito de significado à consciência coletiva advinda das mudanças sociais que 
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afetam o sujeito, em especial à dimensão psicológica. Assim, desenrola-se o processo de 

apropriação dos elementos culturais e sociais disponíveis, mediados pela linguagem. 

Enquanto o significado é compreendido de maneira coletiva, o sentido é apropriado de forma 

individual, pois se traduz na forma como é codificado pelos sujeitos. Trata-se, portanto, de 

uma abordagem na qual sentido e significado são atribuídos no cotidiano. 

Nessa perspectiva, é possível ressaltar sentidos e significados (Tolfo et al., 2005). Por 

exemplo, para as autoras, a obra de Vygotski (1991), fundada nos princípios do materialismo 

histórico-dialético, reafirma a relação entre homem e sociedade, na qual o sujeito transforma o 

meio social em que vive e é simultaneamente transformado por ele. Assim, por meio das 

relações sociais, o sujeito é capaz de nomear e significar os objetos inseridos neste mundo e, 

assim, compartilhá-los. 

Segundo Tolfo et al. (2005), o significado é compreendido em Vygotski (1991) como 

generalizável, indispensável à palavra, constituindo-se em uma expressão coletiva transmitida 

e compartilhada. O significado consiste, então, na vivência transformada em signo, alojada na 

consciência, como resultado do processo de apropriação da realidade coletiva. Já o sentido, 

relacionado ao contexto e não somente à conotação fonética da palavra, torna-se sujeito autor 

das múltiplas possibilidades de produção da cultura, o que evidencia sua singularidade. O 

sentido de uma palavra pode receber ilimitadas formas de interpretação diante da 

multiplicidade de elementos da consciência advinda da subjetividade de cada um, 

aproximando-se mais da amplitude das questões cognitivas, afetivas e biológicas. 

 

2.1.2 A abordagem construcionista 

 

Na abordagem construcionista, a realidade é compreendida a partir do significado que 

as pessoas lhe atribuem conforme seus conhecimentos prévios. Nessa perspectiva, o sentido 

advém das experiências acumuladas pelo indivíduo em seu contato com as instâncias 

formativas (grupos, instituições). Esses recursos anteriores são fundamentais para a criação 

dos códigos de sobrevivência do sujeito (Tolfo et al., 2005). 

O sentido consiste em uma relação complexa entre a consciência e as experiências 

vivenciadas. Para Berger e Luckmann (1987), autores expoentes da perspectiva 

construcionista, a origem das questões subjetivas advém da estrutura social e se objetiva em 

três conceitos – tipificação, institucionalização e socialização – direcionados de acordo com 

regras de convivência (Tolfo et al., 2005). 

O sentido é atribuído de forma subjetiva e se traduz em conhecimento para o todo 

social. É por meio dos sentidos atribuídos que o mundo é revelado, pois o mesmo se traduz 
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por código interpretativo, e não como é literalmente. A realidade se traduz, portanto, pela 

construção de sentidos e do acervo de conhecimento social produzido nesse processo (Tolfo et 

al., 2005).  

 

2.1.3 A perspectiva cognitivista 

 

A perspectiva cognitivista, presente especificamente nos estudos de Borges (2001), 

traz um posicionamento dinâmico que envolve tanto uma dimensão subjetiva, individual, 

quanto uma dimensão social, que apresenta uma rede de significados compartilhados, 

advindos do contexto em que ocorrem.  

Borges (1999a) propõe seu próprio modelo a partir dos resultados de uma investigação 

bibliográfica na qual identificou o não-consenso na literatura sobre o construto significado do 

trabalho, compreendendo-o como multifacetado. Assim, os resultados já obtidos nos estudos 

do grupo MOW (1987) são confirmados. O MOW é um dos precursores de pesquisas 

psicológicas sobre significado do trabalho e, como tal, demarca uma nova fase nesse campo, 

até então direcionado pela Antropologia e pela Sociologia.  

As facetas do significado propostas por Borges (1999a) são: a centralidade do 

trabalho, os atributos valorativos, os atributos descritivos e a hierarquia dos atributos. A 

centralidade do trabalho se relaciona ao lugar destinado ao trabalho em relação a outros 

âmbitos da vida, tais como família, lazer, religião e comunidade, fatores já identificados 

anteriormente pelas pesquisas do grupo MOW (1987). Os atributos valorativos se referem ao 

valor que o trabalho recebe e como ele deveria ser. Os atributos descritivos trazem conceituações 

a respeito do que seja realmente o trabalho. E a hierarquia dos atributos indica a ordem de 

importância dada a cada um deles (Tolfo et al., 2005). 

Borges (1999a) considera que as pesquisas do grupo MOW trouxeram grandes 

avanços na área graças à utilização de amostras grandes, à padronização de questionários e à 

identificação de aspectos valorativos e normativos. Esses estudos apresentaram contribuições 

significativas ao inaugurar essa problemática com pesquisas realizadas em vários países – 

Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Japão, Israel, Estados Unidos e ex-Iugoslávia (Tolfo et al., 

2005).  

 

2.1.4 A perspectiva existencialista 

 

Na perspectiva existencialista ou existencial-humanista, segundo Tolfo et al. (2005), 

os estudos predominantes são os de Estelle Morin. Nessa abordagem, a noção de sentido está 
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vinculada à experiência do ser no mundo, à maneira de o sujeito agir no mundo, conduzido 

por valores que o direcionam, usualmente transmitidos por tradição. 

Frankl et al. (1990) é um dos formuladores desse ponto de vista. É dele a Logoterapia, 

sistema teórico-prático, situado na linha existencial-humanista, que se centra no sentido e nas 

atividades humanas. Para esse autor, “sentido é a realização do meu eu através da construção 

do mundo” (p. 61).  

Assim, Frankl (1990) ressalta o engajamento necessário à vivência do sentido, à 

inserção em algo, e o valor concreto da atitude de participação para que a realidade se 

concretize. O sentido na vida pode ser encontrado por três vias: ao realizar uma ação, criando 

uma obra, vivenciar algo ou alguém, ou se deparar com situações que não atendem às duas 

primeiras. Nessa última, o sujeito consegue conferir sentido à sua experiência pela forma 

como se posiciona diante do imutável, das situações apresentadas pela vida e pelo 

direcionamento que ele confere a ela.  

Dessa forma, Frankl (1990) discute a noção de sentido em torno da sua busca e da sua 

realização a partir do conceito teórico-motivacional “vontade de sentido”. De acordo com esse 

autor, tal conceito foi validado e verificado empiricamente nos estudos de Maslow (1966), 

Darmstadt (1972) e Lukas (1971). Frankl (1990) considera que a sociedade de consumo, 

provedora das necessidades, não é capaz de suprir a necessidade de sentido do homem.
6
  

Situacional e dinâmico, o sentido não pode ser apreendido por todos da mesma forma 

nem definido dentro de uma compreensão estática. A possibilidade de sentido é também 

representada pela singularidade e transitoriedade (Frankl, 1990). No entanto, a dimensão 

individual não corresponde ao individualismo nem à fragmentação diante do mundo, mas, 

sim, ao movimento de individuação, ou seja, à possibilidade de o indivíduo realizar seu 

potencial. Essa postura se relaciona à apropriação da responsabilidade das escolhas em 

relação às determinações da objetividade (Pauchant & Morin, 2007). O indivíduo e a 

sociedade são caracterizados de forma dialética pelo movimento em que a autorrealização 

ocorre a partir do encontro com os outros em uma relação dialógica.  

Assim, o sentido se expressa na cultura, no processo de construção de si e da 

realidade. A cultura é entendida como expressão de um sentido, de forma que o sujeito se 

dedica aos valores de sua cultura, nos quais se realiza com e para os outros; ou seja, “o 

homem é um ser essencialmente histórico, está inserto em um espaço histórico concreto, a 

                                                 
6
 Tais ideias não negligenciam a importância do contexto socioeconômico, mas consideram que o homem 

ultrapassa as questões de mera sobrevivência, como é referendado na hierarquia elaborada por Maslow 

(Frankl, 1990) 
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cujo sistema de coordenadas não logra arrancar-se. Desaparecendo a categoria sentido, 

desaparece também a categoria história” (Bockmann, 1986, p. 57). 

 

2.1.5 A abordagem dos estudos culturais 

 

A abordagem dos estudos culturais enfoca suas discussões na cultura, instância 

privilegiada dos processos de significação. Segundo Costa et al. (2003), “a cultura precisa ser 

estudada e compreendida tendo-se em conta a enorme expansão de tudo o que está associado 

a ela e o papel constitutivo que assumiu em todos os aspectos da vida social” (p. 3). Essa 

perspectiva tem duas vertentes: uma, que evidencia um projeto político, e outra, que discute a 

dimensão teórica que visa a produção de conhecimento e a estruturação desse campo de 

conhecimento. A perspectiva dos estudos culturais tem se ancorado em pensadores como 

Stuart Hall e E. P. Thompson, dentre outros, que acreditam que a problemática da cultura se 

expressa pela linguagem e códigos simbólicos e transita por variados campos de 

conhecimento. A linguagem representa o campo social e, desse modo, a forma de transmissão 

e constituição dos significados em sua multiplicidade (Costa et al., 2003). 

Apesar das múltiplas abordagens e possibilidades de investigação sobre sentidos do 

trabalho, optou-se, nesta pesquisa, por adotar a perspectiva da psicologia existencialista de 

Estelle Morin, que tem realizado pesquisas sobre os sentidos do trabalho desde 1994. A 

temática deste estudo assemelha-se às pesquisas realizadas por essa autora sobre os sentidos 

do trabalho junto a públicos e contextos diferenciados. Uma das influências significativas 

sobre o trabalho desenvolvido pela autora tem sido a concepção de psiquiatras existencialistas 

como Viktor Frankl (1986), além das pesquisas do grupo MOW (1987), de acordo com Morin 

et al. (2007).  

 

2.2 Sentidos do trabalho: os estudos de Estelle Morin  

 

 Historicamente, os primeiros estudos sobre os sentidos do trabalho foram realizados 

por Hackman e Oldham (1976), cujos estudos focalizam a qualidade de vida e demonstram 

como as características do trabalho se relacionam com as variáveis individuais e conduzem a 

três estados psicológicos: sentido da função, responsabilidade e desempenho. Esse processo é 

mediado pelo grau de necessidade de desenvolvimento, culminando na motivação, satisfação 

e produtividade no trabalho. Dessa forma, três categorias compõem um trabalho com sentido: 

a variedade de tarefas, a identidade do trabalho e o seu significado (Morin, 2001).  
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Além do modelo de Hackman e Oldham, merece nota a contribuição do modelo 

sociotécnico de Emery e Trist, que, a partir de 1950, desenvolveram pesquisas sobre o 

comprometimento dos indivíduos no ambiente de trabalho. Suas pesquisas demonstram que o 

desempenho e a produtividade estão ligados a fatores como variedade e desafio, 

aprendizagem contínua, autonomia, reconhecimento e apoio, utilidade, futuro desejável, 

salário, benefícios e condições de trabalho (Morin, 2002).  

Entre 1981 e 1983, as pesquisas realizadas pelo MOW adquiriram grande notoriedade. 

Frente à amostra utilizada, foram verificadas as variáveis referentes aos significados 

atribuídos ao trabalho, considerando-se a interação entre variáveis pessoais, ambientais e de 

mudança dos indivíduos, a centralidade, as normas sociais, os resultados valorizados, as metas 

e a identificação das regras do trabalho (Tolfo & Picinini, 2007). Como resultados 

identificados pelo MOW, há o aspecto de neutralidade ou de centralidade que o trabalho 

adquire.  

Com efeito, a pesquisa The meaning of work, realizada pelo grupo MOW (1987), 

identifica seis padrões (de A a F) que definem positiva ou negativamente o trabalho para os 

sujeitos investigados de acordo com a tabela elaborada por Morin (2001, p. 12):  

 Padrão A (10,6%): o trabalho acrescenta valor a qualquer coisa, você deve prestar 

conta disso, faz parte de suas tarefas, você recebe dinheiro para fazer isso.  

 Padrão B (27,6%): realizando esse trabalho, você tem o sentimento de vinculação, 

você recebe dinheiro para fazer isso, você o faz para contribuir com a sociedade, ele 

faz parte de suas tarefas. 

 Padrão C (17,6%): outros se beneficiam com o trabalho, você recebe dinheiro para 

realizá-lo, você deve realizá-lo, ele acrescenta valor e é fisicamente exigente. 

 Padrão D (21,7%): você recebe dinheiro para realizar o trabalho, ele faz parte de suas 

tarefas, você o realiza em um local próprio, você deve realizá-lo, alguém lhe diz o que 

fazer, não é agradável. 

 Padrão E (10,6%): o trabalho é mental e fisicamente exigente, você recebe dinheiro 

para fazê-lo, ele faz parte de suas tarefas, isso não está agradando. 

 Padrão F (11,8%): você realiza o trabalho seguindo um horário, em um local próprio, 

você recebe dinheiro para fazer isso, faz parte de suas tarefas.  

Percebe-se que os padrões de A a C consideram variáveis sociais do trabalho, 

ressaltando a dimensão positiva. Já os padrões D e E representam a negatividade do trabalho, 

norteado pela função de obrigatoriedade. O Padrão F demonstra a neutralidade que o trabalho 

assume na percepção dos sujeitos, o vínculo estabelecido com ele identificando a dimensão da 
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recompensa pelo trabalho realizado (Morin, 2001). Consiste, assim, na atribuição pouco 

distinta entre trabalho e emprego (Oliveira, Piccinini, Fontoura, & Schweig, 2004).  

Dessa forma, convém destacar que a diversidade de padrões encontrados nas pesquisas 

do grupo MOW corresponde à amplitude de configurações de sentidos atribuídas ao trabalho, 

permeadas por imbricações relacionais, culturais e econômicas ao longo do processo sócio-

histórico (Oliveira et al., 2004). Apesar das várias definições de trabalho, a ideia de 

“despender energia através de um conjunto de atividades coordenadas que visam produzir 

algo útil” é compartilhada (Morin, 2004, p. 5).
7
 

Morin (2002) ressalta a necessidade de atualizar os conceitos propostos pelo modelo 

de Hackman e Oldham e pela perspectiva sociotécnica, para verificar como eles se situam na 

contemporaneidade, diante das transformações no mundo do trabalho. Assim, a partir dessa 

proposta de atualização de conceitos e das contribuições do grupo MOW e de autores como os 

psiquiatras existencialistas Viktor Frankl (1963) e Irvin Yalom (1980), Morin tem buscado 

compreender o sentido do trabalho nas organizações dentro de uma perspectiva de 

experiências concretas vivenciadas pelos sujeitos. 

Esse arcabouço teórico possibilitou, para Morin e Forest (2007), organizar 

epistemologicamente o pensamento referente ao conceito de sentido. Esse termo vem do latim 

sensus –, referindo-se à capacidade de conhecer, analisar e sinalizar – e da origem germânica 

sumo –, que se refere ao direcionamento tomado pelo sujeito em suas ações. Diante de uma 

análise psicológica, o sentido está associado à interligação de fatores que conferem o 

equilíbrio aos sistemas e estruturas, assemelhando-se às considerações de Frankl (1990), para 

quem o sentido é concebido como fundamental, uma dádiva a priori, uma motivação 

primária, e, dessa forma, é constitutivo, uma vez que “ordena, estabiliza, a vida de cada uma 

das partes integrantes (p. 60)”. 

Morin (2004) tem desenvolvido estudos significativos para compreender o sentido do 

trabalho nos tempos modernos, partindo do pressuposto de que ele se estrutura em três fontes: 

a significância, as orientações e a coerência do trabalho. 

A primeira via se refere ao conceito de significância do trabalho, compreendida a 

partir de suas representações do trabalho e da importância assumida por ele. De acordo com o 

tempo investido nas atividades laborais, é possível considerar que o trabalho é importante 

para a maioria dos sujeitos e adquire papel de centralidade.   

                                                 
7
 Tradução nossa. 
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Outra dimensão para se compreender o trabalho é a orientação “ou inclinação através 

do trabalho” (Morin, 2004, p. 5).
8
 Assim, o sujeito busca atingir metas que valoriza por meio 

do trabalho realizado; os valores apreciados guiam suas ações. A investigação de Ross (1999) 

et al., citada em Morin (2004), representa esse modelo. A pesquisa realizada com 155 sujeitos, 

que incluiu 55 países, identificou três tipos de valores no trabalho: (1) atualização – 

autonomia, aprendizagem, realização própria; (2) segurança – condições de trabalho e 

benefício, segurança, respeito etc.; e (3) relações – contatos sociais, contribuições sociais, 

membros de trabalho (Morin, 2004). 

O sentido do trabalho pode ser definido também pelo efeito de coerência. Segundo 

Morin (2004), a coerência advém da relação entre as expectativas e ações diárias realizadas no 

trabalho. Essa é uma lógica fundamentada na perspectiva existencialista, que compreende o 

sujeito como parte de um sistema equilibrado que tende a buscar o estado de estabilidade. 

Assim, o relacionamento estabelecido com o trabalho é estruturado em uma vivência que 

confere segurança e serenidade, representadas pelo engajamento, comprometimento e 

responsabilidade pelas atividades que escolhe e realiza. 

As pesquisas de Morin (2002), realizadas entre 1994 e 1998, com estudantes de 

Administração e administradores no Quebec e na França, indicam seis características do 

trabalho com sentido:  

 É feito de maneira eficiente e gera resultados: corresponde aos resultados obtidos por 

meio de uma eficiente organização do trabalho, que se caracteriza como útil para a 

sociedade. 

 É intrinsecamente satisfatório: refere-se à realização de um trabalho que estimula o 

desenvolvimento do potencial do trabalhador, havendo um equilíbrio entre os valores 

do sujeito e as exigências operacionais. 

 É moralmente aceitável: concerne a um trabalho que tem seu processo desenvolvido 

em torno de regras de convivência social, interligando os objetivos estabelecidos aos 

resultados alcançados. 

 É fonte de experiências de relações humanas satisfatórias: o trabalho traz a 

possibilidade de relacionamentos enriquecedores, que se traduzem na troca de saberes 

e contatos interessantes. Situa-se no âmbito das questões existenciais, tais como a 

solidão e a morte. 

 Garante a segurança e a autonomia: ressalta-se, aqui, a importância dos benefícios que 

garantem o sustento do trabalhador, uma vez que o trabalho está vinculado à noção de 

                                                 
8
 Tradução nossa. 
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emprego. Além dessas condições, o sujeito precisa se sentir capaz de utilizar suas 

habilidades para solucionar problemas e tomar decisões. 

 Mantém os indivíduos ocupados: o trabalho contribui para a organização da rotina do 

sujeito e repercute na sua história pessoal. Dessa forma, o trabalho ajuda o sujeito a se 

situar na dimensão do espaço e do tempo. 

Em 2007, Morin et al. desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de compreender 

os sentidos atribuídos ao trabalho por estudantes de Administração na cidade de São Paulo. 

De acordo com os resultados, as categorias encontradas referentes ao trabalho e seus sentidos 

foram agrupadas em três dimensões: individual, organizacional e social. Essa investigação 

apresenta o trabalho como essencial por estar associado à sobrevivência.  

Na dimensão individual, os entrevistados ressaltam como sentido do trabalho: a 

satisfação pessoal, a autonomia, a sobrevivência, a aprendizagem e a própria identidade. O 

caráter da utilidade e dos relacionamentos faz parte da dimensão organizacional. Já a 

dimensão social se caracteriza pela inserção e contribuição para a sociedade (Morin et al., 

2007). As autoras indicam importantes questões de estudo para outras pesquisas qualitativas 

relativas a gênero, idade, região geográfica, função ou cargo exercido na empresa e condição 

social.  

A pesquisa de Oliveira et al. (2004) considera quatro fatores relacionados aos sentidos 

do trabalho – significado, valor, valores éticos individuais e motivo – e ressalta a necessidade 

de ampliação do estudo, abrangendo diferentes categorias profissionais, tais como autônomos 

e desempregados.  

Os sentidos do trabalho também foram investigados na pesquisa comparativa de Betiol 

(2009), que analisou uma amostra de 150 sujeitos em São Paulo e 150 sujeitos em Paris 

inseridos no setor público de serviços. A importância atribuída à família é prioritária em 

ambas as amostras, enquanto o trabalho ocupa a terceira posição. Na amostra parisiense, a 

coerência entre os respondentes é mantida, mas, na paulistana, os respondentes evidenciam a 

centralidade do trabalho. Esse resultado, porém, relaciona a centralidade do trabalho com o 

caráter de manutenção econômica da família e sobrevivência. Assim, conclui-se que, para a 

amostra francesa, “o trabalho apresenta-se como obrigação e pertença e, para a amostra 

brasileira, obrigação e contribuição social” (p. 71). Identifica-se, também, o caráter de 

fragilidade do trabalho atual em relação à aprendizagem e dignidade humana para as duas 

amostras.  

Em Morin (2002), é possível identificar os resultados obtidos pelo grupo MOW de 

acordo com as funções do trabalho: uma que se refere à atividade como fonte de satisfação, e 

outra referente à dimensão de utilidade como uma ocupação com objetivos financeiros.  
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2.3 Estudos junto à população de trabalhadores egressos do sistema prisional 

 

Os estudos desenvolvidos junto à população de trabalhadores egressos do sistema 

prisional são pouco numerosos. Foram identificadas as pesquisas de Barbalho e Barros (2010) 

e de Seron (2009) como fontes importantes sobre a investigação do lugar do trabalho na vida 

dos egressos do sistema prisional. 

O estudo de caso realizado por Barbalho e Barros (2010) evidencia que a precariedade 

do trabalho exercido não afeta a representação positiva que ele assume para o egresso devido 

ao caráter de utilidade, reconhecimento e exercício de atividade lícita. No entanto, o sujeito 

não se sente plenamente afetado pelo trabalho, no sentido de autoconstrução que lhe garante o 

exercício da cidadania.  

A pesquisa de Seron (2009) indica que o trabalho apresenta grande importância na 

vida do egresso e que a geração de renda é um fator decisivo para a atividade realizada. 

Dentre os egressos investigados, não se identificou realização pessoal ou satisfação. A família 

foi considerada a principal instância para o apoio à não-reincidência mediante atitudes como 

suporte e aceitação. Dessa forma, é possível identificar a complementaridade entre trabalho e 

família, uma vez que aquele atua na dimensão da geração de renda para o sustento desta.  

Segundo a investigação, os egressos realizavam trabalhos precários, o que pode indicar 

a relação de insuficiência do trabalho em promover a integração social. Apesar disso, a 

“ausência do trabalho implica em um processo de marginalização e exclusão social” (Seron, 

2009, p. 190), apresentando-se como “única alternativa ao crime” (ibidem). Nesse estudo, o 

autor aponta que as trajetórias ocupacionais dos entrevistados tiveram início na infância, não 

consistindo opção, mas necessidade de sobrevivência. Há, então, apontamentos sobre a 

necessidade da realização de mais pesquisas sobre a temática.  

Seguindo as indicações das pesquisas citadas, esta investigação busca compreender 

como o trabalho se apresenta para egressos do sistema prisional inseridos no mercado formal 

de trabalho e quais sentidos são atribuídos a ele. Considera-se a necessidade de compreender a 

forma de inserção desses sujeitos em relação à trajetória ocupacional e à condição 

socioeconômica. 
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3 DO SUJEITO ESTIGMATIZADO AOS PROCESSOS DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL 

 

 

3.1 Instituições totais: prisões  

 

Segundo Goffman (1961), “toda instituição tem tendência de fechamento” (p. 16), mas 

esse “fechamento” varia de acordo com as características de cada uma. As instituições totais, 

por exemplo, estabelecem barreiras físicas e ideológicas que interceptam a relação social com 

o mundo externo. 

Nas instituições totais, todos os aspectos da vida são igualmente direcionados e estão 

sob a mesma autoridade. As atividades diárias dos membros são programadas com regras e 

conteúdos específicos, direcionadas a todos, de forma unificada. Assim, as instituições se 

caracterizam principalmente pela condução das necessidades humanas por uma organização 

burocrática unificada para o coletivo (Goffman, 1961).  

Para Goffman (1961), as instituições totais podem estar inseridas em cinco 

agrupamentos. O primeiro abarca instituições como asilos e orfanatos, que têm como 

propósito cuidar de pessoas consideradas incapacitadas e inofensivas à ordem social. O 

segundo engloba instituições como os leprosários e hospitais para doentes mentais, que 

cuidam de pessoas consideradas incapacitadas e que, por isso, representam ameaça. O terceiro 

agrupamento comporta as instituições como as prisões e penitenciárias, destinadas à proteção 

da comunidade frente aos perigos ditos intencionais. O quarto, por sua vez, compreende 

instituições estabelecidas para algumas tarefas relacionadas ao trabalho, tendo, portanto, um 

caráter instrumental (quartéis, internatos e campos de trabalho, entre outros). Já o quinto se 

refere às instituições como mosteiros, conventos e seminários, criadas para formação religiosa 

ou para um processo de refugiar-se do mundo. 

Ressalta-se a importância de avaliar as instituições componentes do terceiro 

agrupamento – pois é dele que advém a população investigada nesta pesquisa –, cujo estudo 

pode sinalizar condições de análise para compreensão do processo no qual os presidiários 

foram submetidos durante o processo de afastamento do convívio social.  

Uma questão atual a ser acrescentada a esta discussão é a condição de ocupação nas 

prisões, que muitas vezes não oferecem condições propícias de alojamento para o sujeito. As 

condições de vida e higiene são ameaçadas, uma vez que obstáculos como falta de ar, luz, 

alimentação, saúde e espaço são agravados pela ociosidade, pela violência de muitos 
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profissionais e pela não-distinção entre o tipo de crime cometido para ocupação das celas 

(Wacquant, 1999). 

Dessa forma, segundo Wacquant (1999), as prisões se aproximam mais de um sistema 

público destinado a depósito de dejetos, do que de uma organização estruturada em torno de 

uma função penalógica, que tenha intuito de promover condições para o desenvolvimento 

humano e uma posterior reinserção na sociedade.  

Nesse sentido, a superlotação agrava o problema, sendo um fator significativo para as 

políticas públicas e para a sociedade em geral. O Brasil apresenta um déficit de 194.650 vagas 

nos presídios (DEPEN, 2010). De acordo com o CNJ (2010a), aproximadamente 32 mil 

presidiários aguardam julgamento do processo, sendo que, em cada 100 detentos, 70 já 

poderiam estar em liberdade, mas a morosidade dos processos em julgamento, aliada à falta 

de defensores públicos, conduz a um problema social que carece de estratégias para sua 

solução. 

De acordo com Barbalho e Barros (2010), a maioria das pessoas que estão nas prisões 

pertence a camadas menos favorecidas economicamente. Assis (2007) aponta que 95% da 

população carcerária “é oriunda da classe dos excluídos sociais, pobres, desempregados e 

analfabetos” (p. 76), o que, para esse autor, impulsiona o crime e as práticas ilícitas. 

Wacquant (1999) considera que as ações não devem apenas se direcionar ao fim da 

criminalidade, mas focalizar a promoção de condições, que atenuem a desigualdade social 

fortalecedora da criminalidade, e as práticas informais e precárias, que também favorecem a 

violência.  

 

3.2 Sujeito desviante e estigmatizado 

 

Antunes (2006), em revisão das teorias sobre criminalidade, afirma que elas não fazem 

atribuição de valor à conduta criminosa. O rótulo que o sujeito recebe vem da compilação de 

vários fatores, tais como processo educacional, grupos de pertencimento e ideologia advinda 

dos grupos dominantes. O sistema formado pelo conjunto de leis, o reconhecimento do outro 

e a interpretação da realidade em determinado tempo e lugar contribui para a construção e 

manutenção de crenças que situam o sujeito em um lugar social.  

As qualidades não apresentam vantagens ou desvantagens em si mesmas, mas fazem 

parte de uma dinâmica relacional e situacional que as situa em um discurso interpretativo. É 

possível visualizar que a maneira pela qual o homem lida com as diferenças tem adquirido 

configurações distintas ao longo da história. Tais ideias se relacionam ao que afirma Omote 

(2004) sobre os atributos e comportamentos. Para esse autor, os atributos são situacionais e 
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dependem de fatores como ator, audiência ou juiz e condições em que o julgamento é 

conferido. No caso de comportamentos, os fatores são o alvo e a extensão do dano cometido. 

Nesse sentido, considera-se que as atribuições valorativas das qualidades de uma 

pessoa – atributos, comportamentos ou filiação grupal – consistem em um fenômeno social e 

precisam ser compreendidas à luz da dinâmica sociocultural. Quando são caracterizadas como 

negativas e passam a justificar a segregação, tais qualidades são consideradas desvios. Essa 

condição pode ser ofensiva na medida em que as diferenças limitam o funcionamento social 

do sujeito, compreendido a partir de uma complexa relação que abarca a pessoa percebida, 

quem a percebe e o contexto em que está inserida (Omote, 2004).  

Para Omote (2004), o desvio não é estabelecido de acordo com padrões existentes, 

mas determinado pela audiência ou circunstâncias que o legitima(m). É na medida em que o 

sujeito é tratado como desviante que ele passa a portar determinada condição social (Omote, 

1995). Dessa forma, cria-se uma categoria que aparentemente torna homogêneos todos os 

desviantes e situa o sujeito em um lugar social de inferioridade, que, segregado, é facilmente 

identificado perante os sujeitos ditos normais. 

O sujeito é, então, “marcado” pelo estigma que recebe. De acordo com Omote (1995) 

é possível considerar três tipos de estigmas: as más abominações do corpo, as culpas de 

caráter individual e os estigmas tribais de raça, nação e religião. O primeiro tipo diz respeito 

às deformidades físicas; o segundo se refere a mazelas, tais como:  

 

(...) vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 

desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, 

distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, 

tentativas de suicídio e comportamento político radical (Goffman, 1988, p. 120).  

 

Já no terceiro tipo, mencionam-se os estigmas que podem ser transmitidos através de 

linhagem e podem, assim, contaminar por igual todos os membros de uma família. 

Apesar de sua denominação histórica, na atualidade, o estigma tem mais uma função 

de nortear as relações do que de conferir atributos, uma vez que a valoração dos atributos é 

situacional, já que “nenhum atributo é em si honroso ou desonroso” (Goffman, 1988, p. 13). 

No entanto, mesmo que, atualmente, o termo estigma não mais esteja relacionado apenas a 

marcas físicas, é possível considerar que a conotação depreciativa ainda persista. Isso está em 

consonância com o conceito de discriminação negativa de Castel (2008a). De acordo com 

esse autor:  

 

ser discriminado negativamente significa ser associado a um destino embasado em 

uma característica que não se escolhe, mas que os outros no-la devolvem como uma 
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espécie de estigma. A discriminação negativa é a instrumentalização da alteridade, 

constituída em favor da exclusão (p. 15). 

 

Segundo Omote (2004), a marca social que não é visível pode ser evidenciada de 

acordo com a forma como é tratada mediante as relações estabelecidas, serviços prestados e 

procedimentos de categorização. Esses fatores contribuem para a aparente homogeneização 

que atravessa a individualidade e percorre os mecanismos de diferenciação, uma vez que 

essas ações se concentram na discussão do sujeito desviante. Assim, é evidenciada a sua 

condição de segregado, que, como alvo das discussões sobre a ampliação de possibilidades de 

integração, reafirma a condição de normalidade.  

Esses mecanismos têm o objetivo de controle social traduzido por códigos de conduta 

e procedimentos especializados. A regulação da vida coletiva é, então, realizada pela 

administração dos desvios (Omote, 1995). Nesse contexto, algumas mudanças são realizadas 

pelos sujeitos; porém, existe a manutenção de mecanismos de fiscalização e punição, formal 

ou informalmente. Assim, o estigma assume a conotação de controle social ao romper com as 

expectativas de normalidade (Omote, 2004). 

Além dessa perspectiva, o estigma pode ser também funcional à ruptura da utopia, 

uma vez que “a construção e a manipulação do estigma criam tensões que geram conflitos de 

direitos e interesses” (Omote, 2004, p. 292) evidenciados na luta histórica pela igualdade de 

direitos. O estigma demarca, dessa forma, que há grupos diferenciados em uma sociedade 

democrática e mutável. 

Assim, a temática se torna paradoxal por trazer a ideia de que o estigma é inerente a 

uma sociedade democrática que tem em sua complexidade a dimensão da inclusão. Uma 

sociedade diversificada, que consegue superar as desigualdades, é também repleta de 

estigmas. Nesse contexto, a harmonia parece originar-se da função de controle social do 

estigma, pois regulariza a convivência social em que o sujeito precisa conciliar seus desejos 

individuais e a vida coletiva. 

A sociedade tem-se organizado em favor da igualdade e a problemática dos grupos 

minoritários tem sido evidenciada. No entanto, não raro, a discrepância entre teoria e prática é 

percebida em discursos e procedimentos dissociados que deixam lacunas na apropriação real 

de direitos. Cabe, então, à sociedade discutir os pontos que dificultam a criação de 

oportunidades para pessoas com determinadas características, tais como atributos, 

comportamentos ou filiação grupal. 

 

Não é simplesmente uma questão de um segmento da população, prejudicado pela 

discriminação e segregação, lutar por uma qualidade de vida melhor, uma 

participação efetiva na vida coletiva do homem. O problema não é tanto a 
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participação restrita em si; o abominável é a restrição imposta em função do fato de 

ter sido colocado em uma categoria de pessoas desacreditadas socialmente (Omote, 

1995, p. 5).  

 

Dessa forma, o desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos deveria ser 

evidenciado, apesar de suas limitações, como garantia da construção de uma sociedade que se 

faz capaz de conduzir um processo ético e coerente com a diversidade que abarca (Omote, 

2004). 

 

3.3 A reintegração social do sujeito egresso do sistema prisional 

 

É válido ressaltar que, ao retornar ao convívio da sociedade, o sujeito pode ser 

rejeitado, estigmatizado e muitas vezes direcionado à criminalidade devido à falta de 

oportunidades. Essa situação evidencia a importância em refletir sobre a problemática 

referente ao sistema prisional brasileiro e às condições de assistência ao egresso. Ressaltam-

se, também, as mudanças socioeconômicas e suas implicações no cenário social. 

Nesse contexto, discute-se a importância das leis nos âmbitos nacional e estadual, 

assim como as propostas que se apresentam no âmbito da reintegração social. A Lei de 

Execução Penal objetiva qualificar o libertado, de forma que o Estado lhe assegure 

assistência, “com a missão de orientá-lo, apoiá-lo e reintegrá-lo à vida em liberdade” (Lei n. 

11.404/1994, art. 25). O art. 27 dessa Lei prevê que haja colaboração com o egresso para a 

obtenção de trabalho. 

É considerado egresso, segundo as prescrições da Lei n. 7.210/1994), “o liberado 

definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento; o liberado condicional, 

durante o período de prova” (art. 26). Assim, ao egresso é garantida assistência legal.  

Dentro dessa perspectiva, vários projetos têm feito parte do cenário nacional. Dentre 

eles, é importante citar o Projeto Começar de Novo, que tem atuado desde 2008, como 

iniciativa do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. O Projeto tem o objetivo de promover 

ações efetivas de cidadania, diminuindo os índices de reincidência mediante a sensibilização 

de órgãos públicos e da sociedade civil (CNJ, 2010b). Em 2009, o plenário do Conselho 

aprovou a Resolução nº 96, que institucionalizou o Começar de Novo, criando o portal de 

oportunidades com vistas a divulgar as vagas de trabalho e cursos de capacitação oferecidos 

pelas empresas parceiras do Projeto. 

Em âmbito estadual, ressalta-se o Projeto Regresso, em Minas Gerais, criado em 2008 

e oficializado em 2009 por meio da Lei 18.401. O Projeto é vinculado ao PRESP-SEDS/MG. 

O PRESP (2011) busca viabilizar a retomada da vida social a pessoas que já cumpriram pena 
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de privação de liberdade. Para tanto, realizam-se ações coordenadas por uma equipe 

multidisciplinar: atendimento individual e em grupo, orientação, encaminhamento, cursos de 

capacitação, estreitamento dos laços com a família e atividades culturais. O Projeto objetiva, 

também, divulgar o previsto pela Lei de Execução Penal referente “aos direitos sociais, a 

oportunidade de capacitação profissional, de inclusão no mercado formal de trabalho e 

redução de fatores estigmatizantes” (PRESP, 2011, p. 2). 

Como desmembramento, o Projeto Regresso advém da parceria entre o Poder Público, 

a sociedade civil e a iniciativa privada. Um dos direcionamentos do Projeto consiste em 

“proporcionar maiores oportunidades de qualificação e reinserção no mercado de trabalho 

para egressos do sistema prisional, reduzindo os fatores de risco que contribuem para a 

reincidência criminal” (PRESP, 2011, p. 2). 

Por meio da Lei 18.401, de 2009, o Poder Executivo do Estado é autorizado a 

subsidiar empresas que contratem egressos do sistema prisional em livramento condicional, 

em suspensão condicional da pena ou que já finalizaram o cumprimento da pena. Segundo o 

art. 3º da mesma L 

Lei:  

 

A SEDS poderá firmar convênios ou instrumentos de cooperação técnica 

com a União, com os Estados, com os Municípios, com sociedades civis sem 

fins lucrativos, com entidades de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e com organismos internacionais. 

 

Diante dessa possibilidade, institui-se a parceria com o Instituto Minas pela Paz 

(IMPP), uma associação de direito privado, de fins não-econômicos, criada em fevereiro de 

2007, com a missão de desenvolver ações e projetos na área de segurança pública, em parceria 

com o Poder Público, em uma perspectiva empresarial. Dentre os objetivos, busca-se 

promover a assistência social por meio da integração ao mercado de trabalho.  

Dessa forma, as organizações interessadas são credenciadas e selecionadas de acordo 

com a compatibilidade com o Projeto. Os egressos cadastrados no Centro de Prevenção à 

Criminalidade passam por um processo de triagem, no qual informações gerais sobre sua 

trajetória ocupacional e pessoal são captadas e posteriormente encaminhadas às organizações 

parceiras do Projeto Regresso.  

Por sua vez, as organizações parceiras oferecem ao egresso a possibilidade de ser 

contratado, pois os antecedentes criminais não são requeridos no processo seletivo. Este é 

realizado segundo os critérios estabelecidos pela organização. Assim, os egressos contratados 

“exercerão atividades mediante celebração de contrato de trabalho, por prazo determinado ou 
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indeterminado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho” (Lei n. 18.401, art. 5º). O 

número de egressos contratados é variável e pode corresponder de 1 a 5% da força total de 

trabalho. Segundo o art. 6º:  

 

As pessoas jurídicas que atenderem ao disposto nesta Lei receberão, 

trimestralmente, subvenção econômica, mediante assinatura de termo de 

compromisso, no valor correspondente a dois salários mínimos por egresso 

contratado, pelo tempo que durar o contrato de trabalho. Parágrafo único. Se 

o contrato de trabalho a que se refere o caput tiver duração superior a vinte e 

quatro meses, a subvenção econômica será devida até o vigésimo quarto mês 

(art. 6, Lei 18.401). 

 

Segundo Demo (2002), a inclusão social exige “inserção laboral e supremacia da 

cidadania” (p. 12), pois esse modelo contribui para maior autonomia do sujeito e menos 

dependência dos modelos assistencialistas no regime capitalista. Nessa perspectiva, a 

possibilidade de reintegração dos egressos é muito maior do que quando se baseia em uma 

crença restrita no poder do Estado provedor de recursos sem apelo para o sistema produtivo. 

De acordo com esse autor, “para que exista um mínino de justiça social, não basta assistência 

estatal, nem de mercado, mas é essencial a competência humana de intervenção na economia 

e no Estado” (p. 11). Assim, evidencia-se a necessidade de constituição de um sujeito com 

“história própria, individual e coletiva” (p. 12). 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral  

 

Identificar e compreender os sentidos atribuídos ao trabalho pelos egressos do sistema 

prisional inseridos no mercado formal de trabalho, investigando como tem se dado o processo 

de reinserção nas organizações parceiras do Projeto Regresso.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Investigar como se dá o processo de reinserção no mercado formal de trabalho na 

perspectiva dos egressos do sistema prisional e dos profissionais do Departamento de 

RH das organizações investigadas. 

 

 Identificar elementos que facilitam e dificultam o processo de reinserção dos egressos 

nas empresas.  
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5 MÉTODO 

 

 

Nesta investigação dos sentidos do trabalho para os egressos do sistema prisional 

inseridos no mercado formal de trabalho, adota-se a metodologia de pesquisa qualitativa. São 

seguidos os passos propostos por Minayo (2004, p. 25-26), que identifica um ciclo de 

pesquisa incluindo uma fase exploratória, o trabalho de campo e o tratamento do material 

coletado. 

 

5.1 Fase exploratória 

 

A investigação referente aos sentidos do trabalho para egressos do sistema prisional 

surgiu a partir do interesse pelo campo da Psicologia Social e do Trabalho e das reflexões 

oriundas da participação em projetos realizados anteriormente na graduação: o Projeto de 

Extensão Inclusão Social de Catadores de Material Reciclável em São João del-Rei (2007 a 

2009) e o projeto de Iniciação Científica intitulado Socialização Organizacional de Pessoas 

com Deficiência (2009). Os dois foram oportunidades nas quais me deparei com questões que 

até hoje continuam a me inquietar. Apesar de esses estudos privilegiarem públicos 

diferenciados, a questão central, a meu ver, consiste em como o sujeito marginalizado 

encontra seu lugar no mundo do trabalho. Penso também a respeito de que lugar seria esse 

ocupado pelo sujeito e o sentido que ele atribui ao trabalho. 

A partir do desejo de realizar a pesquisa, iniciou-se o processo de investigação teórica 

de propostas similares, de estudos publicados sobre a temática e de teóricos nos quais ancorar. 

Posteriormente, as possibilidades de acesso aos sujeitos da pesquisa foram avaliadas e iniciou-

se o processo de busca de contatos.  

Inicialmente, a proposta era tomar como foco da pesquisa os sujeitos que faziam parte 

das organizações parceiras do Projeto Começar de Novo, por ser esse um programa de alcance 

nacional, em vigor desde 2008, estruturado pelo Governo Federal. Muitas ações focadas na 

integração social pelo trabalho de egressos do sistema prisional vêm sendo desenvolvidas 

nesse projeto, em âmbito nacional [Programa Pró-Egresso, São Paulo (SP); Garantia de 

Reserva de Vagas, Distrito Federal (DF); Programa do Município de Cáceres, Mato Grosso do 

Sul (MS); Decreto 2460-R, Espírito Santo (ES); Política estadual de inserção de egressos do 

sistema prisional, Maranhão (MA); e Programa do Município de Fortaleza, Ceará (CE), entre 

outros].  
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Foram realizados alguns contatos com o Projeto Começar de Novo por meio do seu 

site. Um dos seus responsáveis indicou uma das organizações parceiras, que foi acessada pela 

pesquisadora. Informações anteriores sugeriam semelhanças entre o trabalho realizado pela 

organização e a proposta da presente pesquisa. No entanto, depois de estabelecido o contato, 

percebeu-se que as propostas eram diferentes, pois se tratava de organização que contratava 

apenas presidiários.  

Por isso, foram buscados outros projetos, cuja proposta incluísse egressos do sistema 

prisional, sujeitos-alvo desta pesquisa. Durante a busca, o Projeto Regresso foi identificado. 

Esse Projeto é realizado pelo PRESP, da SEDS, de Belo Horizonte/MG. O Projeto busca 

inserir egressos no mercado de trabalho. Além de ser uma das iniciativas pioneiras no Brasil, 

tem sede na mesma cidade em que vive a pesquisadora. Tentativas de contato com os 

responsáveis pelo Projeto, por meio do site, no entanto, não obtiveram sucesso. 

 Dessa forma, prosseguiu-se a busca. Considerou-se a possibilidade de estudar o 

projeto Empregabilidade, do Grupo Cultural Afro Reggae, uma Organização Não-

Governamental (ONG) situada no Rio de Janeiro (RJ), que, além de atender à proposta da 

pesquisa, situa-se na região Sudeste do país, não longe do local de residência da pesquisadora. 

Porém, o contato direto com o coordenador do PRESP, em MG, primeiro, por telefone 

e, depois, pessoalmente, levou às organizações pesquisadas. O coordenador disponibilizou 

documentos referentes ao Projeto, assim como o acesso a profissionais e instituições 

envolvidos, incluindo o Centro de Prevenção à Criminalidade, órgão responsável pela 

mediação da parceria com as empresas. Nesse Centro, obteve-se a listagem das organizações 

parceiras e foi negociado o contato com o Instituto Minas pela Paz, que, por sua vez, mediou 

o contato com as organizações. 

Duas organizações indicadas pelo Projeto Regresso foram selecionadas segundo o 

critério de maior volume de contratações de egressos e acessibilidade de contato. Os 

departamentos de RH dessas organizações parceiras foram contatados por serem os mesmos 

responsáveis pelos processos de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas nas 

respectivas organizações. Assim, esse setor foi identificado como o responsável pelos 

processos organizativos do Projeto Regresso nas organizações parceiras. O primeiro contato 

foi realizado via telefone e, depois, foram realizados encontros presenciais. Finalmente, as 

visitas foram agendadas e as entrevistas realizadas.  

Foi elaborado um roteiro semiestruturado de entrevista com os egressos (ANEXO 3), 

baseado em pesquisas realizadas por Morin (2001, 2002, 2004) e na bibliografia referente ao 

sentido do trabalho, revista nesta dissertação, bem como em sugestões da banca examinadora 

do Projeto de Qualificação. 
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A fonte norteadora do roteiro elaborado para a entrevista com os profissionais de RH 

(ANEXO 4) foram os estudos sobre socialização organizacional, vistos no programa de 

iniciação científica realizado pela pesquisadora em 2009, e as sugestões da banca 

examinadora do Projeto de Qualificação. As questões têm como objetivo identificar aspectos 

do processo de reinserção dos egressos.  

 

5.2 Trabalho de campo 

 

A parceria do Projeto Regresso é estabelecida com 15 organizações, a maior parte no 

ramo da construção civil. Nem todas se encontram devidamente regulamentadas. Em 2010, 

dos 196 egressos encaminhados às organizações parceiras, 87 foram contratados.  

A partir da indicação do Projeto Regresso, duas organizações participaram deste 

estudo. Uma delas, nomeada nesta pesquisa de forma fictícia de M, situa-se no ramo da 

construção civil e tem aproximadamente 1.500 funcionários. Dos 36 egressos contratados, 14 

permanecem na empresa. Entre eles, nove concordaram em participar do estudo, sendo 

entrevistados. Ressalta-se que, entre janeiro de 2010 e julho de 2011, 22 egressos foram 

desligados por motivos variados.  

A segunda empresa, nomeada aqui de P, situa-se no ramo de artefatos de borracha e 

tem em torno de 300 funcionários. Dentre eles, 15 egressos foram contratados e três 

permanecem na empresa, todos tendo participado do estudo.  

Cabe ressaltar que, inicialmente, os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 

para a participação eram: tempo de contratação, promoção e tipo de contratação, dentre 

outros. Após verificar que o número de egressos contratados nas organizações era pequeno, 

foi definido que o estudo abarcaria todos os que desejassem participar dele. No total, 

participaram da investigação 12 egressos do sistema prisional, que foram mencionados nesta 

pesquisa por meio de nomes fictícios, elaborados para preservar a individualidade de cada um 

deles. 

O Quadro 1 (ANEXO 2) apresenta informações sobre os sujeitos de pesquisa. Ele 

mostra que três egressos estão situados na faixa etária de 20-30 anos, cinco na de 31-40 anos, 

dois na de 41-50 anos e dois na de 51-60 anos, isto é, estão na mesma faixa economicamente 

ativa da população brasileira. O tempo em que estiveram presos varia de um ano e cinco 

meses a 12 anos, quatro egressos tendo estado presos por menos de cinco anos e sete por 

cinco ou mais anos, enquanto um apresenta data incerta quanto ao tempo de prisão; ficaram, 

portanto, presos em idade economicamente ativa. A escolaridade e a qualificação são baixas: 

três egressos com 5º ano do ensino fundamental,  um com ensino fundamental completo, seis 
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com ensino fundamental incompleto e um com ensino médio completo e curso técnico em 

Contabilidade. 

A faixa salarial está entre R$ 600,00 a R$ 1.500,00, dependendo do salário base da 

função e do acréscimo em benefícios. Em relação ao estado civil, cinco egressos são solteiros, 

dois têm união estável, quatro são casados e um já teve união estável e, no momento, está 

separado. O número de filhos varia de zero a cinco, sendo que três egressos não têm filhos, 

cinco têm um filho, três têm dois filhos e um tem cinco filhos. O número de dependentes varia 

entre zero e seis. Cinco egressos se declaram evangélicos, dois católicos e os demais parece 

não praticarem nenhuma religião.  

O tempo de saída da prisão varia entre um mês e três anos. Três egressos estão em 

liberdade há menos de um ano, cinco estão em liberdade há mais de um ano, sendo que quatro 

deles estão até um ano e seis meses e um há três anos. Oito egressos já cumpriram sua pena, 

enquanto os demais estão em prisão domiciliar (dois), albergue (um) e condicional (um). 

Para oito egressos, o primeiro trabalho depois da saída da prisão foi na empresa atual, 

enquanto os outros quatro tiveram apenas trabalhos informais depois da saída da prisão, sendo 

geralmente com algum membro do seu grupo familiar. Ressalta-se que três egressos dentre 

eles têm seu primeiro trabalho formal na organização atual. O tempo de permanência na 

empresa atual varia de uma semana a dois anos, sendo que sete estão há menos de um ano e 

cinco estão há mais de um ano na empresa.  

Como forma de compreender o trabalho e seus sentidos para os egressos contratados, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas (ANEXO 3). Os dois profissionais de RH 

também foram entrevistados com o objetivo de conhecer o processo de inserção dos egressos 

do sistema prisional nas organizações parceiras (ANEXO 4). 

As entrevistas foram previamente marcadas pelo telefone e realizadas nas próprias 

organizações. Com antecedência, solicitou-se uma sala adequada para a realização das 

entrevistas de modo a assegurar o sigilo das informações e a preservar os entrevistados.  

O primeiro encontro presencial foi na empresa do setor industrial de borracha. Além 

da entrevista com um egresso, também foi ouvida, no mesmo dia, a responsável pelo projeto 

da organização.  

O encontro presencial com a empresa do ramo da construção civil foi agendado para o 

mês seguinte, data em que a responsável pelo projeto teve disponibilidade. O primeiro 

encontro de entrevista com um egresso foi acompanhado por uma das psicólogas da 

organização. Houve mais três encontros: um para a realização de entrevistas em uma das 

obras, outro em outra obra (onde todos os egressos contratados tinham sido demitidos) e o 
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terceiro para a realização da entrevista com a profissional responsável pelo projeto. A coleta 

de informações por meio da realização das entrevistas foi feita no período de três meses. 

Após a leitura e explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as 

entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados, usando o gravador 

Panasonic RR-US450. Posteriormente, elas foram transcritas, com a utilização do programa 

Voice Editing 2.00 Premium Edition. O processo de transcrição consistiu na escuta exaustiva 

das entrevistas, para que as falas dos sujeitos fossem digitalizadas de forma fidedigna. 

A intenção inicial era que também fossem feitas observações no ambiente de trabalho.  

Mas a estratégia foi mudada, para evitar expor os sujeitos de pesquisa aos demais 

funcionários. Dessa forma, busquei estar atenta aos processos organizativos e relacionais 

enquanto permanecia em campo. Era esperado também que os documentos da empresa 

fossem investigados, de modo a entender melhor as motivações delas, mas esse procedimento 

não foi permitido pelas organizações.  

Posteriormente às visitas, as impressões, reflexões e situações ocorridas em campo 

foram anotadas. A utilização desse diário de campo contribuiu para a identificação de 

algumas categorias de estudo, enriquecendo, assim, a análise do fenômeno investigado.  

 

5.3 Tratamento do material  

 

As entrevistas foram analisadas segundo a proposta de Bardin (2010), que preconiza 

uma análise de conteúdo feita em três momentos: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. Foram consideradas também as contribuições de Minayo (2004), 

que sugere, para a fase de tratamento do material colhido no campo, as seguintes etapas: 

ordenação, classificação e análise propriamente dita. 

Assim, a primeira etapa do trabalho de análise consistiu numa ordenação do material 

coletado. As questões de entrevista nortearam a construção da grade de leitura. Cada 

transcrição foi exaustivamente lida, considerando o referencial teórico adotado, e foram 

identificados trechos significativos, nas respostas, a fim de definir as categorias. O termo 

categoria refere-se a “um conceito que abrange elementos ou aspectos com características 

comuns ou que se relacionam entre si” (Gomes, 2004, p. 70). Tentou-se chegar a um conjunto 

de categorias exaustivo, ou seja, a categorias que cobrem todas as informações buscadas.  

A segunda fase do trabalho consistiu na exploração do material coletado. Os trechos 

selecionados foram colocados sob cada uma das categorias definidas, reclassificados, quando 

necessário, e agrupados de acordo com semelhanças e diferenças de conteúdo, a fim de 

permitirem uma apresentação dos resultados compreensível e sem repetições desnecessárias.  
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Na terceira fase, fez-se uma seleção final das falas dos entrevistados pertinentes às 

questões de pesquisa. Posteriormente, buscou-se interpretar os resultados à luz do referencial 

teórico, com atenção a contingências inesperadas, e procedeu-se à escrita organizada das 

informações obtidas. 

Minayo (2004) engloba a interpretação ao processo de análise, vendo-a como 

resultado de uma avaliação cuidadosa das informações obtidas. Para Duarte (2004), esse 

momento é fundamental. Nele, a subjetividade está presente e precisa ser também analisada, 

assim como os conteúdos transcritos, para que não se assuma uma posição de interferência 

capaz de comprometer os resultados. Ressalta-se a importância do processo de 

ler/reler/interpretar, de forma que o material seja confrontado a todo o tempo com o 

referencial teórico que o embasa. 

 

5.4 Considerações éticas  

 

A presente investigação foi orientada pelos procedimentos éticos para a realização de 

pesquisas envolvendo seres humanos indicados na Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O projeto foi analisado pela Comissão 

de Ética em Pesquisa dessa Universidade. 

As informações relativas aos objetivos e procedimentos da investigação foram 

asseguradas, bem como o direito do respondente de participar ou não. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1) foi apresentado aos sujeitos de pesquisa 

como garantia dos princípios éticos que norteiam a pesquisa.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Análise e discussão dos resultados relativos aos egressos do sistema prisional  

 

Considerando o grande tema que norteia a pesquisa – sentidos do trabalho –, algumas 

categorias foram definidas a partir das questões das entrevistas realizadas com os egressos. 

Após a leitura exaustiva das entrevistas, as categorias foram identificadas e, posteriormente, 

resumidas segundo conteúdos similares.  

Dentro desse processo, frases significativas dos egressos foram selecionadas de forma 

a exemplificarem o conteúdo referente a cada uma das categorias definidas: trajetória de 

trabalho, primeiro trabalho como egresso do sistema prisional, o trabalho que realiza 

atualmente, o que o trabalho representa para o egresso, vida na prisão, vida pós-prisão, 

principais receios e motivações para o crime. 

 

6.1.1 Trajetória de trabalho  

 

Todos os egressos entrevistados iniciaram sua trajetória ocupacional na infância, 

realizando atividades como lavador e vigia de carro, servente de pedreiro, carregador, catador 

de material reciclável, ajudante de pedreiro, de carroceiro, de marceneiro, de mecânico, de 

bombeiro, camelô, vendedor de jornal, trabalhador de roça, cortador de cana, entregador de 

panfleto, office boy, embalador de supermercado, empregado de sacolão e engraxate. 

Normalmente, exerceram mais de uma atividade na infância e na adolescência, não 

necessariamente relacionadas umas com as outras. O que há de comum entre elas é o fato de 

independerem de qualificação e formação. A baixa escolaridade que marca os egressos 

entrevistados pode decorrer do trabalho precoce e, também, influenciar a tendência a aceitar 

trabalhos que não exigem qualificação. Como adultos, todos trabalharam, com frequência, no 

mercado informal, em atividades sem correspondência com a função exercida atualmente. 

Suas habilidades não são, hoje, aproveitadas em sua totalidade. As falas a seguir documentam 

o fato de os egressos terem vivido situações de trabalhos infantil e informal:  

 

Eu simplesmente comecei, desde pequeno. Já fui carregador de sacolão, já 

trabalhei de carregador, já trabalhei de vigiar, lavador de carro, já catei 

latinha, já catei esterco.  Trabalhei de marceneiro, pintura, metalúrgica, 

principalmente na área de industrial de carros, e esse tipo de máquinas que 

eu mexo aqui na empresa agora. Fiquei um ano como marceneiro, um ano 

como lanterneiro lá perto de casa, um ano como secretário administrativo 
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quando trabalhava na prefeitura. Depois dois anos e meio como metalúrgico, 

operador de processo industrial. Na realidade, foi um ano como operador de 

processo industrial e meio, seis meses, como operador de máquina e mais 

um ano em treinamento pra pode ir pra pintura. (...) Meu primeiro trabalho 

de carteira assinada foi na marcenaria, o segundo foi o estágio em 

administração e o terceiro foi na F. Foi assim...  (W) 

 

Na verdade desde menino eu sempre trabalhei. Catava trem veio, esse 

negócio assim pra comprar alguma coisa (...). Aí o meu primeiro emprego 

foi se não me engano, foi em 98, 99, na empresa de ônibus, numa empresa 

de ônibus rodoviário. (...) Na verdade o que eu fazia lá era uma parte, como 

assim, eu era um ajudante mais melhorado, porque eu fazia parte de 

mecânica, entendeu? Na verdade o que eu sempre trabalhei, foi na parte, na 

área mais de indústria, mas sempre como ajudante. Entendeu? Mas eu já 

trabalhei com oficina mecânica, com máquina, com ferramenta de chaves, 

esse negócio assim, parte de manutenção de carga, caminhão também. (...) 

Eu já trabalhei com carteira assinada, foi nessa empresa de transporte. E 

transportadora também, marmoraria, mármore, granito e vidraçaria. E, 

sempre como auxiliar de produção mesmo. (E) 

 

De tudo, já fiz de tudo. Dessa última vez agora eu tava lavando uns carros... 

tanta coisa! Já trabalhei de camelô na cidade, de serralheiro, tinha uma 

serralheria com meu cunhado. Nós trabalhávamos juntos. (...) 10, 11 anos, 

vendia jornal no sinal, vigiava carro. (Wn) 

 

Foi com 15 anos, 13, 14. Depois eu fui pro exército e no exército eu 

trabalhei sete. (...) 

Trabalhei 11 anos nessa função na U. Eu gosto, graças a Deus, gosto. (...) Já 

fui operador de máquinas (...). Eu trabalhei cinco anos como operador de 

máquina. (...) O primeiro trabalho eu era conferente. Depois fui pra L., 

depois eu fui pra B., depois eu fui para R. Eu ajudava no comercial de 

televisão. (C. M) 

 

Eu trabalhei sempre em padaria, eu trabalhei em padaria. Trabalhei de 

padeiro, com o meu pai em roça. (...) Ah, muitas coisas eu já fiz sobre 

serviço. Mexia com lavoura de café, granja de porco, esses negócios. (...) 

Cortando cana, esses negócio, lá pro lado de lá, em usina. (...) As fábricas 

de, as usinas de açúcar, esses trem, álcool. Eu tava com 18 pra 19, mas 

fichado. Trabalhava com meu pai antes na roça. (...) Plantava milho, feijão, 

arroz, esses negócio.  E bom, é muito irmão. (CC) 

 

Olha, com 10 anos de idade, foi a minha primeira experiência de trabalho, 

ganhando um dinheirinho, certo? E de lá pra cá, sempre, tinha um vizinho 

meu, lá perto de casa, que eu ficava ajudando ele. Ele é bombeiro hidráulico, 

então, sempre eu ajudava ele a fazer uns biquinho. Trabalhei também quando 

eu tinha uns 13, 14 anos. Trabalhei na casa de uma madame lá no Anchieta e 

de lá eu ia pra aula. Depois disso eu comecei a trabalhar de carteira fichada. 

Ah, trabalhei lá de 16. De 15 pra 16 anos até 18 anos. Aí com 18 anos eu saí 

de lá, foi quando eu fui fichado, fui trabalha no sacolão. No sacolão eu 

trabalhei de 17 anos até os 21 anos (G P) 

 

Desde novo. Primeiro eu trabalhava de entregar panfleto na rua, de 

embalador de supermercado, depois comecei a trabalha na A. Trabalhava de 

office boy e auxiliar de escritório. Comecei a trabalhar na empresa de ar 

condicionado, fiquei poucos meses. Lá eu era ajudante de mecânica. (F). 
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Era de office boy, só que já era. Comecei de office boy, aí depois eu passei 

pra cobrança, aí eu fui preso. Aí depois eu peguei exército e parei de 

trabalhar, por causa do exército. Fiquei no exército, aí eu sai e fiquei um ano 

e cinco meses no exército, aí depois eu sai do exército e não trabalhei mais 

não. Até meus 17 anos eu trabalhei de carteira assinada. (Gl) 

 

Trabalho desde os nove anos. Desde os 19 anos de idade eu comecei a 

trabalhar na construção civil. Depois comecei no exército na Raja Gabaglia. 

Trabalhei lá nove meses de carteira assinada, depois fui pra S. M., M. A. e a 

última foi C. E. E. Tudo na construção civil. Antes era mais bico, ajudando 

papai na roça, engraxate. Carpintaria, servente, depois eu entrei de pedreiro. 

Peguei ajudante, depois carpintaria. E aqui eu estou exercendo a função de 

servente, porque meus documentos foram todos roubados e não tinha como 

comprovar na carteira, mas eu tinha o comprovante de experiência. Eu 

trouxe, ta até guardado aí. Então eu to de servente até hoje. E agora estou 

como servente de novo. (J R)  

 

Meu primeiro trabalho foi com 18 anos. Trabalhei como auxiliar de 

almoxarife numa outra firma e tal e fiquei uns 11 meses nessa firma. Saí, aí 

comecei a fazer uns outros trabalhos, mas não de carteira assinada. Agora eu 

vim de carteira assinada aqui na M. Não, não, em pequenas marcenarias, 

residência, serviço de pedreiro em residência, aí só assim, até eu chegar aqui 

na M. (G)  

 

Ah, comecei a trabalhar eu era novo, mas nunca ralei fichado não, só em 

gato mesmo, essas obras. Agora que eu vim trabalhar fichado na M. Sempre 

em construção civil, mas não era fichado não. Ah, desde os 16 anos mais ou 

menos, fazia bico nessas obras aí.  Mesmo serviço que eu faço aqui, mais na 

parte elétrica, ajudando eletricista, marceneiro, carpinteiro, esses negócio 

assim. Trabalhei de servente lá também. No começo, como todo mundo, 

começa como servente. E agora to aí na M. fazendo serviço, ajudando 

eletricista. (A) 

 

Comecei a trabalhar novo. Fichado que eu me lembre, foi com 21 anos. 

Trabalhava com essas etiquetas de patrimônio. Mas sem fichar eu trabalhava 

desde criança. Uns 14, por aí. Meu pai mexia com carroça, aí eu ajudava ele. 

Aí trabalhava com carroça, como servente de pedreiro. Depois em uma 

tinturaria. Tintureiro. Depois passei até pra – como que eles falam? –, chefe 

de turma. Mais ou menos oito anos ou mais. Depois, aí eu fui pro 

estacionamento. No estacionamento eu acho que eu trabalhei uns dois ou três 

anos. Aí depois que eu fui pra pizzaria. Na pizzaria eu trabalhava de moto 

boy, fazia pizza. (J. L) 

 

 

6.1.2 Primeiro trabalho como egresso do sistema prisional  

 

Com poucas exceções, o primeiro emprego dos entrevistados, depois de saírem da 

prisão, é o que exercem atualmente nas organizações parceiras do Projeto Regresso. Os que 

trabalharam anteriormente, fizeram-no sempre na informalidade, por um curto período de 

tempo (no máximo por um mês) e indicados por membros do grupo familiar ou por amigos. 

Para o trabalho exercido na organização atual, alguns deles também foram indicados por 
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familiares, o que atesta a importância desse grupo de apoio. Indagados se exerceram alguma 

atividade depois da permanência na prisão e antes de entraram para o atual emprego, 

responderam:  

 
Estava trabalhando com meu tio, entendeu? Trabalhei com ele um mês e 

pouco, de servente também. Aí eu vim pra cá. Aí o meu tio conheceu um 

rapaz que trabalhava aqui, aí ele ligou pra esse rapaz pra eu vim fazer 

entrevista. Aí no mesmo dia pediram pra eu trazer tudo pra me fichar já. (Gl) 

 

É, os antes foram um bico. Eu estava lá no C., estava num negócio de 

cimento lá, mas aqui é uma coisa mais... É meu primeiro trabalho de carteira 

assinada. (Wn) 

 

Não, eu trabalhei com o meu tio particular também.  (CC) 

 

Aí fui e me ofereceu um serviço. Aí quando falou que era servente, eu já fiz 

de tudo, aí eu fui e aceitei, eu vim pra cá. (F)  

 

É meu primeiro trabalho. Depois que eu saí da prisão eu fiquei uns oito 

meses procurando emprego. (G)  

 

O meu irmão que já ralava aqui foi e me indicou para o encarregado. (A)  

 

É, o primeiro. Eu fui saindo da prisão e fui vindo pra cá. Eu tenho um 

cunhado aqui que me encaminhou. Ele trabalha aqui e conhece o 

encarregado. Aí ele pediu pra eu vim aí. (J L)  

 

(...) depois que eu saí de lá é a primeira empresa. (W) 

 

 

6.1.3 O trabalho que realiza atualmente 

 

No período em que foram realizadas as entrevistas com os egressos, os cargos 

ocupados por eles eram: preparador de máquina, operador de máquina, porteiro e servente. 

Inicialmente, três egressos eram operadores de máquina, na organização P, e um deles foi 

promovido para preparador de máquina. Devido ao número de faltas desse funcionário, ele foi 

colocado novamente como operador e outro egresso foi promovido para preparador, sendo 

considerado um caso muito bem-sucedido.  

Na organização M, um egresso era porteiro, um era operador de guincho e sete eram 

serventes, na área de segurança, carpintaria, almoxarifado e elétrica. Nota-se que a função 

inicial na empresa geralmente é a de servente e que muitos conquistaram promoções, ligadas 

ao desempenho e à competência no trabalho, o que é reconhecido por eles próprios. Parece 

que a mudança de função implica tarefas um pouco mais complexas, o que é relatado por 

alguns como aumento de responsabilidade. Alguns egressos aspiram a permanecer na função 
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que realizam, demonstram desejo de aprimorar e investir na profissão e almejam um cargo 

melhor e mais bem remunerado na mesma área. Mas a maioria deseja mudar de função.  

É possível identificar que muitas das funções realizadas não apresentam 

correspondência com as habilidades adquiridas na trajetória ocupacional. Muitos relatam que 

o trabalho é ótimo e que estão muito satisfeitos com ele, mas se contradizem nas falas 

seguintes quando questionados sobre o desejo de mudança de função. 

 

Nossa!  Isso aqui eu estou gostando demais. Uma chance de crescer também, 

e já sei fazer alguma coisa de eletricista. Posso crescer aqui dentro. No 

momento, como diz o outro, está representando tudo, só de saber que as 

minhas chances de crescer aqui dentro são muitas, eu estou me esforçando 

demais. (...) O meu serviço aqui é ótimo. Não, estou satisfeito, só que 

mecânica, desde molequinho, mexendo com negócio de carro, a gente 

acostuma. (...) Aqui eu estou mesmo, como diz o outro, como eu saí agora eu 

precisava arrumar um serviço urgente, mas o que eu gosto de trabalhar 

mesmo é na área de mecânica. Tipo assim, aprender também porque eu não 

sei, mas vai ser com o tempo que eu vou pagar os cursos que eu vou fazer. 

(A) 

 

Tem que fazer, mas o meu objetivo é estar fazendo novos cursos aí, e 

aprender uma nova profissão... Queria era mecânica. Oh, igual eu te falei, ou 

eu cresço aqui, aprendo aqui, pode ser até a mecânica, ou... Ah, penso 

também em ter meu negócio próprio, igual eu já tive, ter algo melhor. Ah, 

sei lá, se eu puder ter uma coisa melhor. (Wn) 

 

Ah, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de trabalhar na portaria. Eu acho 

ótimo.  

[Quando perguntado se pretende mudar, acaba revelando]:  

Eu sou almoxarife. Mas vou fazer curso agora também. Conversei com o 

pessoal também, vou fazer uns cursos aí, melhorar. Uns cursos de eletricista 

industrial, encanador, tudo o que tiver de curso eu vou fazer. Eu até pensei 

em ir pro almoxarifado, mas aí o meu chefe não abre mão não, não deixa eu 

sair não, senão entra porcaria. Deixou a responsabilidade pra mim na 

portaria e tal. 

[E porque você tem pensado em mudar?] 

Pra ganhar mais um pouco. E eu sou almoxarife também. Olha, minha 

esposa está montando agora uma cozinha industrial. Vai ficar pronta agora 

no final do mês. Eu não sei, de repente se eu vou entregar marmitex com ela, 

ou se eu dou continuidade aqui. É bem melhor trabalhar de carteira assinada, 

é bem melhor. (CM) 

 

Gosto. Apesar de tudo, que eu sou padeiro, mas eu gosto. Estou gostando 

dessa função. Queria ser pedreiro ou carpinteiro.  O plano é se eu ficar aqui, 

do jeito que eu estou, vou ser carpinteiro. Gosto de carpinteiro, salário está 

bom também. Carpinteiro aí está ganhando bem. Ah, voltaria de novo a ser 

padeiro, porque é diferente. O salário é mais, o salário é mais. O salário já 

ajuda, mas dá pra ir levando, melhor isso do que nada. Melhor do que ficar 

na tranca.  (CC) 

 

Pra mim, é o lugar que mais trabalha na obra, trabalha demais. Carrega 

muito peso. Quem trabalha em gaiola, trabalha demais, só que eu 

particularmente até gosto. Tem hora que a gente passa raiva e tudo, mas eu 
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até gosto de trabalhar. Eu gosto porque a gente tem um lugar certo pra ir. 

Não é igual aos outros que tem uma correria ali, outra aqui. Aqui não. Você 

trabalhando ali, você sabe que é ali que você tem que trabalhar. Eu queria 

uma profissão assim, que não carregasse muito peso. (F) 

 

Por enquanto aqui dentro é elétrica que eu pretendo mais aprofundar ainda, 

aprender mais e mais. O encarregado mesmo, ele já conversou comigo que 

está para me dar a promoção de eletricista mesmo. Tenho uma capacidade 

boa de pegar as coisas. Quando eu cheguei aqui, ele pôs um projeto na 

minha frente e pediu pra eu mostrar pra ele. Eu não fazia nem idéia do que 

fosse. Hoje agora, qualquer um dos projetos que ele coloca pra mim, eu já 

posso executar pra ele em qualquer momento, qualquer serviço. Aí só que 

tem a burocracia que é da firma, que é normal de todos, mas aí vamos 

aguardar. (G)  

 

Digamos assim, eu quero mais. Eu quero me aprofundar mais sobre isso. 

Porque é um ramo não saturado, bem remunerado é um ramo de uma coisa 

que eu gosto, que eu estou lidando com a máquina. Então, digamos assim: 

não é que eu gosto de ser operador ou goste de ser preparador, é uma coisa 

que eu gosto de fazer tanto uma coisa quanto outro. Eu me sinto bem 

fazendo tanto um quanto o outro. (...) Adoro, tem como, sei como lidar com 

máquinas industriais. Aprendi a gostar desse ramo de trabalho. (W) 

 

Da função que eu faço. É bom chegar de manhã, passar ferramenta, receber 

material, isso chega a ser até adrenalina. Aquela correria, então pra mim é 

bom. E trabalhar no almoxarifado é bom nesse sentido. Adrenalina, correria 

pra lá e pra cá. (G) 

 

Oh, comecei a trabalhar aqui de servente e três meses eu já passei pra 

auxiliar. Eles gostaram de mim. Eu trabalhei demais. E eu fiz por onde 

merecer. (GP) 

 

Pra mim foi meu desempenho, eu acho que foi isso. Eles viram e resolveram 

me dar uma chance. Gostaram do meu desempenho e me deram essa chance. 

(G) 

 

Um pouquinho mais complicado. Ah, é muita responsabilidade. Mais ou 

menos porque são muitos os equipamentos que são complicados. (G) 

 

Eu estou de servente, mas se tivesse uma oportunidade de eu fazer uma 

coisa, uma outra coisa assim, seria melhor pra mim, porque se tivesse uma 

outra função também eu aprenderia. Eu não sou burro. (F) 

 

Mas eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Mas a empresa dá o 

treinamento. Que isso? Então eu estou no céu. Ainda vai ensina eu trabalhar 

ainda. Está bom demais, então vou pra lá. (E) 

 

Eu já trabalhei com máquinas, não como essas, prensas, mas de outra forma. 

(Wn) 

 

Na verdade era a que tinha, era a vaga que tinha... (GP) 

 

 

 

 



57 

 

 

6.1.4 O que o trabalho representa 

 

Para os egressos entrevistados, o trabalho representa a possibilidade de encontrar paz e 

tranquilidade, o que contrasta com a condição em que se encontravam anteriormente, na 

criminalidade, quando eles exerciam atividades ilícitas. Nesse sentido, o trabalho lhes confere 

dignidade e sentimento de pertença ao todo social. Em muitos relatos, é possível identificar 

que estar trabalhando os ocupa e os impede de destinar tempo livre para pensamentos e ações 

relacionados à reincidência criminosa. O relacionamento com os colegas de trabalho revela-se 

nas falas dos egressos como fonte de satisfação, consistindo em uma questão fundamental no 

trabalho exercido. É muito presente nas falas dos entrevistados o fortalecimento dos laços 

familiares após a obtenção do trabalho, pela dignidade conferida aos que realizam atividades 

lícitas e pelo investimento financeiro e afetivo dedicado ao grupo familiar. Frequentemente, o 

trabalho pode ser encarado como obrigatoriedade, já que se apresenta como saída possível 

para cumprir promessas de mudanças, relacionadas principalmente ao grupo familiar.  

As falas que evidenciam o que o trabalho representa para os egressos apontaram as 

subcategorias apresentadas, a seguir, sob os seguintes subtítulos: Trabalho como ocupação, 

Relacionamentos, Tranquilidade, Sentido moral e Sobrevivência financeira. 

 

6.1.4.1 Trabalho como ocupação 

 

Porque eu ocupei mais a minha mente, eu me dediquei mais ao meu trabalho, 

à minha família e não tive tempo pra pensar coisas erradas igual eu pensava. 

(...) Existe um ditado que diz que cabeça vazia é oficina do demônio, e é 

verdade. Quando chega as más companhias e é onde eu comecei a cair. Hoje 

eu estou tranquilo. (Wn) 

 

Ah, sinto bem melhor. A gente trabalhando, a mente da gente fica bem mais, 

como diz o outro, não fica pensando nas coisas erradas, fica bem mais 

tranquilo. Porque se o cara ficar parado também, como diz o outro, o cara 

parado é oficina do diabo. Agora trabalhando não, é bem diferente. Sei, 

como diz o outro, que eu tenho que acordar cedo, tem obrigação de estar 

aqui todo dia, tem horário certo, tem horário pra tudo. Agora o cara à toa não 

tem horário pra nada, o cara não esquenta a cabeça não. (A)  

 

Tudo. Representa tudo, tudo. Porque sem o trabalho a gente não é nada, a 

gente não consegue nada. Tem muita gente que não trabalha, tem isso, tem 

aquilo, não, não é isso. O trabalho faz parte da saúde da gente. Ele faz a vida 

da gente ocupada, não tem tempo de pensar em coisas ruim, o tempo que 

você ta ali parado, sempre tem uma pessoa que mexe com a gente, que fala 

mal. (J R) 

 

Gosto. Serviço pra mim a gente não pode ficar é parado, porque a gente fica 

parado, a gente pensa muita coisa ruim. Eu mesmo não penso muita coisa 
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ruim. Eu fico assim desesperado. “Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar”. 

Não aguento ficar parado. (JR) 

 

Eu me sinto bem pela saúde. Se eu fico à toa, parece que eu adoeço. (J L) 

 

6.1.4.2 Relacionamentos  

 

Trabalho está sendo tudo na minha vida e no momento agora. (...) Tudo 

assim, como diz o outro, que eu estou aprendendo a conviver com as pessoas 

também, se for pessoas do nível diferente, eu estou aprendendo a conviver. 

Como diz o outro, bem, tentando enturmar com todo o mundo. Estou 

gostando muito novo trabalho. (A) 

 

No começo eu não pensava em ficar aqui não. Eu só pensava em dar uma 

sossegada, tranquilizar minha família um pouco e continuar ganhando meu 

dinheiro do jeito que eu ganhava no centro da cidade. Só que as coisas 

mudaram.  Mudaram de repente. Eu me apeguei a eles, me apeguei à equipe 

que eu trabalhava à noite. O pessoal me acolheu bem, e fui me afastando, fui 

me afastando, e cada vez trabalhando mais, me esforçando mais e fui 

relembrando daquilo que eu gosto de fazer. (...) Porque às vezes muitas 

pessoas entram com a intenção de sossegar, só que às vezes o ambiente, as 

pessoas cativam ela e isso transforma a pessoa. O que me transformou na 

realidade foi o meu ambiente de trabalho, a equipe que eu trabalho, o pessoal 

que me acolheu bem, os amigos que eu fiz, a minha família. Isso aí me 

acendeu uma chama de volta. Uma chama que eu achei que tinha se acabado, 

que tinha se apagado, porque isso restaurou o meu espírito. (W) 

 

São ótimos, são ótimos. Eles falam mal de mim, até brigo, de tanto que eles 

gostam de mim. Mas eu trabalho certo, não faço coisa errada, não uso droga, 

não mexo com nada disso, graças a Deus. Muita gente foi no meu 

casamento, engenheiro, patrão, meu chefe. Tenho muitos amigos aqui. A 

família da minha esposa tem sítio. De vez em quando vou lá, trago as coisas 

da roça lá pra eles. Ela é uma pessoa bacana demais. Eu tenho muita 

confiança, com os engenheiros, com o pessoal todo. Eles têm a maior 

confiança em mim, entendeu? (CM) 

 

Sabe aquela felicidade espontânea, de você chegar e você sorrir e brincar 

com seus companheiros de trabalho, naturalmente. E quando eu começo a 

trabalhar aqui na empresa, quando eu venho pra cá, aí que eu vejo que o 

pessoal ta reconhecendo o meu trabalho, reconhece o meu esforço, 

reconhece que eu estou me esforçando, mas superando a mim mesmo. (W) 

 

O pessoal aqui tudo é gente boa, a faxineira embaixo, a estagiária. Eu lavo o 

carro pra elas. Aí elas falam assim: ‘Esse aqui e meu pai’, está tudo bem, 

está desse jeito. (J R) 

 

É ótimo. O convívio é ótimo, com a administração da empresa aí também. 

Bom convívio. Aí é ótimo. Estou gostando muito. (G) 

 

Tem um deles que traz até almoço pra mim, porque eu não vou em casa. Eles 

trazem almoço pra mim. (CC) 

 

Ah, como diz o outro, é uma boa. Todo mundo conversa com todo mundo, 

brinca com todo o mundo, todo mundo gosta de mim, como diz o outro, a 

convivência com todo o mundo aqui e boa, não tem nada pra falar não. (A) 
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Eles me respeitam. Dão o maior apoio pra mim. Ainda mais que o pessoal da 

empresa dá maior moral aí. Tem meu chefe do almoxarifado, tem isso, e 

tudo a mesma coisa. (GP) 

 

Igual aqui na firma aqui, querendo ou não, você é bem tratado, tenho que me 

queixar de ninguém, e é isso. O melhor de tudo e que não tem discriminação 

quando eu saí. (F) 

 

Porque eu já saí dessa vida aí. Tô ganhando o dinheiro trabalhando, tô 

fazendo o serviço que eu gosto de fazer, no meio de pessoas aí que eu não 

tive problemas com ninguém, então pra mim foi bom, foi importante. E eu 

saio fora, igual eles falam, que e dinheiro fácil, vem fácil, vai fácil. E vai 

mais fácil do que vem. (JL)  

 

6.1.4.3 Tranquilidade  

 

Pra mim quando eu estou mexendo com a máquina, quando eu estou aqui no 

trabalho eu me sinto bem. Eu nem me importo com o horário de ir embora. 

Paz de espírito. Saber que eu posso trabalhar aqui e não vou correr o risco de 

ir preso e que eu posso terminar meu trabalho aqui e ir pra casa, ir deitar na 

minha cama e saber que amanhã eu estou lá no trabalho. (W)  

 

O trabalho? Ele é como se fosse o recomeço. Entendeu? Porque pra mim o 

primeiro ponto foi minha família e o principal de todos foi Deus. Então, isso 

foi me fortalecendo a cada dia, me dando mais vontade a cada dia de ir 

batalhar, de batalhar e de batalhar mais, de lembrar que eu sentia uma coisa 

que eu não sentia há muito tempo: tranquilidade. (W) 

 

A sensação é que você está livre. Você não sabe quem está te chamando na 

porta, você não sabe se é polícia ou se é alguém que quer comprar alguma 

coisa na sua mão. Você está sempre no estado de nervosismo, você até 

responde à pessoa mal, porque você está neurado já com aquela chamação. E 

agora eles te chamam, você vai normal, porque você não tem preocupação 

nenhuma. (J L)  

Mudou muita coisa. Até meu jeito de vida mudou. Até meu jeito 

antigamente no envolvimento com a criminalidade, a minha vida era muito 

tensa. Ficava preocupado com os outros que queriam me matar, mas não é 

assim mais. Agora já posso trabalhar, ir para casa tranquilo. Antigamente 

não, era muita correria, não parava em casa, dava atenção a ninguém, agora 

não. Agora eu já dou mais atenção às pessoas. (Gl) 

 

Mudou até. Mudou o comportamento que eu já não fazia o que eu fazia 

antes. Eu acho que eu fazer isso não tinha problema. É tudo diferente. Até o 

sono é diferente, o modo de você dormir.  (JL) 

 

6.1.4.4 Sentido moral 

 

Sinto que é a vida que a gente tem que viver. O normal do dia a dia de todo 

ser humano tem que ser assim mesmo. Que tudo que vinha fácil foi embora 

fácil e as coisas tem que ser ditas assim mesmo: o suor, a força de vontade. 

(Wn) 

O trabalho dignifica o homem. Mesmo você ganhando mixaria. Porque você 

tem mais compromisso com as coisas. (...) Quantas pessoas que roubam e 
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quantas que você vê levantando cedo para trabalhar? A maioria. Tudo o que 

a maioria faz. A minoria ta roubando. Assim em vista de quem trabalha, 

então vão correr pelo certo. Tentei a vida inteira correndo pelo errado e não 

deu em nada. (E) 

 

Já me acostumei já. Como um trabalhador normal. Tem dia que você está 

desanimado, tem dia que você está com preguiça, tem dia que você está bom 

para trabalhar. (F)  

 

Vida normal, vida de trabalhar, de não carregar o peso nas costas, melhor 

dizer assim. (G P) 

 

A gente pode acordar e dormir tranquilo, sem ter pensamento, medo de 

polícia invadir a sua casa, o pessoal seu inimigo, sabe? Estou aqui agora, 

trabalhando. (GP) 

 

6.1.4.5 Sobrevivência financeira 

 

Porque eu trabalhando, eu sei quanto que eu tenho, o dia que eu vou ter, e eu 

sei que eu tenho ele. Então eu tenho um compromisso. Eu sei o que eu já 

tenho, o que eu posso pagar tanto, o que eu posso comprar, sei que eu vou ter 

dinheiro pra pagar naquele dia. (E) 

 

Tudo. Eu estou reconstruindo minha vida através do trabalho. Eu arrumei 

meu quarto, comprei cama nova, muitas coisas. (G P) 

 

Hoje eu acho que o trabalho é minha base. Minha base de tudo, 

principalmente financeira, o que me ajuda aí no dia a dia. (CM) 

 

6.1.5 Vida na prisão 

 

Os relatos dos egressos referem-se ao período em que estiveram na prisão. As falas 

exemplificadas aqui identificam a rotina própria das instituições totais, problemas 

relacionados à superlotação, perfil dos presidiários, rebeliões e sofrimento para os egressos 

durante o período de internação. A experiência de passagem pela prisão é vista por alguns 

como esgotamento da vida e perda de oportunidades. Para os demais, o tempo na prisão 

consiste na oportunidade de repensar a própria vida e reavaliar as atitudes, mesmo em meio às 

dificuldades.  

 
Pra mim foi muito complicado, mas entendi o que, na verdade, ela significou 

pra mim. Porque hoje eu dou glórias a Deus por ter sido preso. Porque isso 

salvou a minha vida. Isso me trouxe de volta. Isso fez acender em mim 

aquilo que eu tinha quando eu era, quando eu comecei a trabalhar: que era 

trabalhar pra não só para ganhar para me dar bem, mas sim para ser bem 

reconhecido profissionalmente. (W) 

 

A pessoa quando é preso, na verdade só pensa. Tempo pra pensar é o que 

mais tem. Sozinho, quer ver seus acertos, onde que eu errei, o que eu fiz. 

Você começa a fazer um retrospecto da sua vida.  
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A situação da cadeia é constrangedora pra todo mundo. Para quem ta preso, 

para quem trabalha na cadeia e para quem tem que ir visitar na cadeia. É 

ruim pra todo mundo. Pior para quem está preso, mas sofre todo mundo. (E) 

 

Cadeia para homem é difícil demais. Se você não tiver força, você paga 

mesmo. Isso é todo dia, estuprador, cara que estuprou mãe, cara que 

estuprou filho. É difícil demais conviver com esse pessoal. Passei coisa 

demais. Fogo, guerra de fogo, vaso, sabe. A gente apanhava demais, a 

polícia batia demais, sabe, batia na gente. Tem coisa que eu não gosto de 

lembrar não. (...) É muita humilhação. A família da gente é mais humilhada 

ainda. Quando a gente está na rua, eles acham que você está levando droga, 

coloca o celular. E lá é tudo na hora certa, comida na hora certa. Então, você 

não sabe se você tomou café de manhã, se comeu um pão, pressão terrível. 

Entendeu? É assim porque o sistema prisional é meio confuso. O tempo que 

você perde da sua vida, o tempo que você perde ali preso, é para nunca mais. 

(CM) 

 

Fechado eles tratam você como um bicho. Ah, não adianta mais você querer 

falar ‘Não, não’. Querendo ou não querendo, nós somos discriminados de 

todo o jeito. Não adianta. (...) Depois que você cai na prisão, você não tem 

chance nenhuma mais. Lá dentro se você não aprendeu artesanato, se não 

tiver uma família com você, você passa até dificuldade. E lá é uma marmita 

só. Em uma hora dessa eu estava no meio de 40, 60 ladrão, fumando, 

gritando, todo mundo lá dentro. Aqui eu tenho liberdade, só vou pra dormir, 

graças a Deus, saio dia de sábado. Só domingo e feriado que eu não saio, não 

dá não, mas está bom. (...) Eles têm a gente como bicho, no pavilhão como 

animal. Tem nós como animal. Animal, lá dentro é animal. E animal, não 

tem isso não. (CC)  

 

Parece que a sua mente vai ficando perturbada. Aí esse negócio de 

psicólogo, tudo é balela daquele pessoal, eu aposto com você. Não tem um, 

não tem um que saiu, e não tem a mente perturbada. Sofre porque sofre 

mesmo. Um ou outro vai falar que não, mas sofre porque sofre mesmo.  (F)  

 

Como diz o outro, era bem parado. Agora só acordava de manhã, tomava um 

banho, dormia de novo. Era mais dormir, não tinha nada pra fazer, não tinha 

atividade nenhuma. Aí é complicado. (A) 

 

Cadeia não regenera ninguém. Você entra lá aprendendo a roubar uma 

agulha, você sai aprendendo a roubar um avião. Não regenera ninguém. É 

uma máquina de criar monstros. Pra mim é. Talvez cada um tem uma 

opinião diferente. Eu tenho a minha. (F)  

 

6.1.6 Vida pós-prisão  

 

Os egressos relatam as mudanças na vida pós-prisão, evidenciando as facilidades e 

dificuldades nesse processo de reinserção à sociedade. Alguns egressos relatam que as 

facilidades encontradas após saírem da prisão consistem em ter encontrado um emprego 

formal com o auxílio do Projeto, já que, sem ele, encontrar um trabalho consistia em uma das 

grandes dificuldades ao sair da prisão. Nesse processo, verifica-se a constante busca por vagas 
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e as tentativas frustradas devido às exigências de atestados de bons antecedentes. Muitas 

vezes, mesmo com as habilidades comprovadas para a vaga, a passagem pela prisão reduz as 

possibilidades de emprego.  

Os egressos relatam que se sentem discriminados e criam mecanismos de negar o 

período de prisão não apenas para si, por meio do esquecimento e da evasão de rememorar, 

mas também para os outros, esquivando-se de relatar esse momento de sua história.  

O fortalecimento dos laços familiares devido ao desenvolvimento de habilidades 

sociais no nível dos relacionamentos e a condição de propiciar o sustento financeiro para o 

grupo familiar são mencionados como questões que facilitam a vivência pós-prisão. As 

trajetórias ocupacionais diversificadas, devido às várias funções realizadas ao longo da vida, e 

a baixa qualificação se apresentam como facilitadores para a ocupação das vagas disponíveis.  

Muitos egressos relatam que se adequar à nova rotina de trabalho, que implica 

disciplinar-se aos procedimentos e horários, consiste em uma dificuldade inicial, mas que é 

superada ao longo do processo. Afastar-se do crime, do grupo de convívio anterior e das 

drogas também são consideradas dificuldades para os egressos. A renda atual é considerada 

como uma das diferenças mais significativas quando comparada à renda adquirida na 

criminalidade. Apesar de a diminuição na renda ser significativa, os egressos relatam que o 

dinheiro advindo da criminalidade parece ser volátil.  

A seguir, sob os subtítulos Papel da família, Transição prisão/organização, Rotina, 

Condição de egresso e a discriminação, Busca de trabalho, Relação com dinheiro e Sonhos e 

expectativas, são apresentadas as falas concernentes à vida pós-prisão dos egressos. 

 

6.1.6.1 Papel da família 

 

Fico aqui também porque melhorou para minha família que estava passando 

falta. Os outros estavam ajudando. É ruim os outro ficar ajudando. Os outros 

ficam jogando na cara. Agora, graças a Deus, dá para ir mantendo, para ir 

levando. (CC) 

 

Melhorou muito. Só de saber que eu estou dando para minha família, estou 

tratando da minha família, está bom demais, está vendo que não ta passando 

falta de nada, graças a Deus, pra mim foi bom demais. Saber também que 

todo o dia eu estou na rua, voltar a conviver com as pessoa. (CC) 

 

O convívio com a família. Eu tenho tio, tem tias que eu não via. Muito 

difícil. Meu mundo era outro. Hoje eles gostam de mim. Eu estava no lugar 

errado também. Na hora que eu saí tinha que mudar. Hoje as minhas 

amizades são todas diferentes. É tudo diferente. O tanto de pessoa que eu 

convivo, as ideias, as pessoas. O pessoal mais sério. (G P) 

 

Eu acho que mudou muito a minha forma de pensar, não sei, de conseguir as 

coisas. Principalmente depois do emprego aqui, mudou bastante. Bom assim 
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porque eu acho que tem minha liberdade de fazer aquilo que eu preciso e tal, 

as minhas obrigações, poder fazer uma dívida e cumprir. Acho que em tudo, 

até minha esposa não me apoiava no que eu fazia, nunca foi a favor, negócio 

de criminalidade, ela nunca foi a favor, sempre me cobrando e tal. Aí agora 

pra mim tudo mudou. Até o convívio com ela é outro. Diferente devido eu ta 

trabalhando. Mudou tudo, com meus filhos, então pra mim, 100%. Ah, por 

exemplo, acho que a pessoa já te vê com outros olhos, por exemplo, você faz 

uma coisa errada, ninguém gosta. É ruim, péssimo. E aqui também, a pessoa 

já te vê de outra forma. Pra mim tudo mudou. Pra mim e uma vida nova. 

Como me via antes e como me vê agora. (G) 

 

Ah, me sinto em paz comigo mesmo, tranquilo, que eu vou poder ir pra casa 

de tarde, ver minha família normalmente e tal. (G) 

 

Não, pra mim é porque eu gosto de trabalhar e também prometi pra minha 

família que eu não voltava pra cadeia mais. Aí depois a gente tem filho 

também já muda tudo. Eu quero ver meu filho crescer, então se eu ficar 

preso...  (E) 

 

Acabou que o trabalho é até de questão familiar. Acabou que a minha 

família está mais perto de mim. Me ajuda mais, preocupa. (Gl) 

 

Minha família, minha esposa, deu todo o apoio, desde o momento que eu fui 

preso, até sai e tudo. Porque se eu não tivesse esse apoio, eu não sei se eu 

estaria aqui nesse momento não. (G) 

 

Ah, facilidade é que eu estou tendo mais envolvimento com as pessoas. (A) 

 

Está sendo bom pra mim. Estou sendo apoiado pela minha família, que 

sempre olhou por mim. Não posso reclamar disso aí não. (Gl) 

 

Se a pessoa tiver uma família mesmo assim, fica mais fácil pra pessoa dar 

continuidade. Quando a pessoa não tem, é meio difícil. (E)  

 

A dificuldade é que eu não tinha tanto envolvimento de relacionar, não tinha 

tanto. Não tinha tempo. Porque era mais a criminalidade. (F) 

 

6.1.6.2 Transição prisão/organização  

 

Eu não sabia onde eu queria ir.  Porque quando você sai da cadeia, a gente 

faz mil planos lá dentro, faz mil castelos, mas são castelos de areia. Pode vir 

a água e destruir a qualquer momento. Eu fiz planos de sair de lá e começar a 

trabalhar, eu fiz planos de sair de lá e pegar droga de novo e começar a 

vender, eu fiz planos de sair de lá e me envolver com o pessoal e cometer 

crime de banco. Eu fiz tantos pensamentos, que quando eu pisei aqui na rua, 

eu não sabia o que eu queria. Eu só tinha certeza de uma coisa: que eu não 

queria viver em vão. Esse é um dos pontos principais que bate no coração e 

na cabeça de qualquer presidiário. Não quero viver em vão. Não quero só 

fazer valer a pena, porque é o seguinte: muita gente só vive ou só sobrevive. 

Quem ta na cadeia, só sobrevive. Quem vem aqui pra fora sobrevive um 

pouquinho, reina, ganha dinheiro, faz farra e tudo mais e volta pra cadeia. 

(W)  

 

Eu mesmo procurei. Ficava olhando no mural onde eu podia me encaixar. 

Fiquei conversando com a psicóloga, com a assistente social onde podia me 



64 

 

 

encaixar. Então apareceu essa vaga aqui. Eu morava mais próximo dessa 

região. Me indicaram, fiz o teste. Ela falou: “Sugiro que você procure o 

Egresso”. Aí me deu esse folheto, eu guardei esse folheto por muitos anos e 

sai com ele, fui procurar e achei o lugar. Me cadastrei lá e até hoje eu assino 

lá. (Wn) 

 

Fui no Núcleo. Eu estou de prisão domiciliar, então todo o mês eu preciso, 

eu tenho que ir lá para assinar. Eles me perguntaram lá no Núcleo: ‘Você já 

tem emprego arrumado?’ Falei que não. Aí ela foi arrumou um emprego pra 

mim. (GP) 

 

O pessoal de onde eu estava sendo atendido pelo grupo lá de Contagem me 

encaminhou. A minha advogada me indicou de Belo Horizonte, na rua 

Espírito Santo lá. Lá me indicaram aqui. (G)  

 

Eu conheci esse Projeto, a minha filha que me indicou. ‘Pai, tem um pessoal 

lá na Rua Espírito Santo!’ Então peguei o telefone, já liguei pra lá. Ajuda 

sim, ex-presidiário, ajuda. (CM) 

 

Eu estava procurando um jeito de entrar para uma república para morar e foi 

aí que eu consegui chegar na rua Espírito Santo. Desculpa, no 

encaminhamento lá, no Regresso. Só eu não tinha documento nenhum, não 

tinha nada. (W) 

 

6.1.6.3 Rotina  

 

Acho que pegar o ritmo. De ser preso mesmo, você descansa muito. Porque 

preso é ser preso, estar no quadrado. Aí quando você volta, o ritmo até para 

o corpo eu fui vindo, aí quando eu voltei, a minha perna estava toda 

dolorida.  (JL)  

 

É estranho levantar cedo pra vir trabalhar. Eu não levantava, dormia, 

acordava era meio dia, uma hora da tarde. Tenho minhas obrigações. 

Antigamente eu não tinha isso. Isso é meio estranho só. (Gl) 

 

Nos primeiros dias foi doloroso, mas depois eu me acostumei. Você vai 

acostumando. (G) 

 

No começo, no começo foi muito doloroso. Vão supor assim, que quando a 

gente está preso, a gente tem a fantasia de sair, e fazer a mesma coisa que 

fazia antes, até porque você não aprende coisa boa lá. (F) 

 

Me afastar das drogas foi complicado. Foi um ponto bem assim. Tipo, eu 

tive de escolher entre ou eu, ou a turma do centro, ou o meu trabalho. (W)  

 

6.1.6.4 Condição de egresso e a discriminação 

 

O cara que já foi preso, que estava numa condição mais assim, ele trabalha 

até mais do que quem não foi, porque o cara sabe que pra ele é difícil. E o 

outro que está de boa mesmo sabe que arruma um emprego normal, que o 

nome dele ta bonitinho, entendeu? O outro não, igual no meu caso, por 

exemplo, se eu sai daqui, e só pelo programa de novo pra eu consegui outro 

lugar. Eu sei que eu não vou consegui. Querendo ou não eu tenho que dar 

mais valor ainda. E dou. (E) 
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Discriminado, desprezado. Sentia humilhado. Virava pra mim e pensava: 

‘Você apronta, você faz e acontece, você é preso, você tirava a paz da 

sociedade, um peso, você tirava a paz da sociedade, você saiu, você tenta 

fazer o que a sociedade faz, o que a sociedade diz que é certo, e eles não te 

aceitam, não te dão oportunidade’. Porque discrimina o crime, mas não dá 

oportunidade, vai empurrando o cara de novo pro crime. Tentei demais, mas 

nenhum lugar me chamou. Voltei e fiz coisa errada de novo. Voltei. (F)  

 

Porque eu nem comento sobre isso. Isso aí eu gosto de apagar. Eu só estou 

falando aqui porque a D me pediu e porque você teve aqui também, foi 

muito educada comigo, mas eu não gosto nem de lembrar essas coisa não. 

Eu apago elas como se fosse tsunami. O que vale é de agora pra frente. E 

quando me perguntam eu falo ‘não’ também. ‘Eu não sei. Do que se trata?’. 

E finjo de bobo porque pra mim é uma vergonha, para ser sincero, eu tenho 

vergonha de falar. Sério. (Wn) 

 

Aqui, qualquer lugar. Todo o lado que você vai é discriminado. A pessoa 

que saiu e mudou, também é. É discriminado do mesmo jeito, e dá para ver 

pelo jeito que a pessoa te trata. Você chega pra resolver uma coisa, a pessoa 

já vai, mesmo que não saia da sua frente. Vai atender uma pessoa primeiro 

que você... Só que aí na hora das entrevistas e tal, aí sempre era barrado, e aí 

pelo motivo deles não aceitarem e tal, por causa da passagem, e aí foi assim. 

 

Todo mundo sabe. Nunca escondi de ninguém. Não tenho vergonha de dizer 

não, ‘Sou ex-presidiário’. Eu não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém. 

Eu sou ex-presidiário? Sou. Mas aí, cadeia? Glórias a Deus por eu ter ido lá. 

Estou vivo. Porque pra mim, cadeia foi a salvação da minha vida, foi Deus 

falando comigo: ‘Acorda moleque!’ (W) 

 

O pessoal sabe por que um acaba comentando com o outro. Também eu não 

tenho esse negócio não. Eu particularmente eu não tenho receio. Porque a 

pessoa vai ter que gostar de você pelo que você é. Então, graças a Deus, eu 

dou bem com todo mundo aqui, eu me dou muito bem e só tenho a 

agradecer. Pra mim foi uma ótima. (E) 

 

  

Algumas pessoas que me conhecem falaram e eu também disso eu não tenho 

vergonha nenhuma de falar, porque isso é meu passado. Agora é meu 

presente e está sendo bem melhor, então, pra mim eu não tenho vergonha 

nenhuma de falar. (Gl) 

 

Eu não queria que todo mundo soubesse que eu fui preso não. Se eu gostasse 

que todo o mundo soubesse que eu fui preso, eu saia falando pra todo o 

mundo que ‘Ah, eu estou preso’. (F) 

 

6.1.6.5 Busca por trabalho  

 

Pra mim é tudo. Meu sonho toda a vida é trabalhar mesmo. Caiu lá dentro 

fica louco com uma oportunidade. Não esperava ter uma oportunidade igual 

eu estou tendo. Antigamente era difícil. Chegava em um lugar, a porta tava 

fechada mesmo. E hoje já abriu as portas. Uma firma até me chamou aí já. 

(JL) 
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Eu vou tentar trabalhar, vou tentar fazer as coisas do jeito certo, vou tentar 

dar um jeito na minha família, fazer um bem pra mim também. Eu vim pra 

cá, mas tinha dia eu saia daqui eu falava ‘Sei que eu não estou fazendo nada 

por mim mesmo, eu não vou vim mais nesse lugar não.’ Aí minha mãe me 

acordava, falava comigo e eu acabava vindo. O que desanimava era toda a 

hora que eu penso nisso: é a falta de compreensão com os outros.  (F) 

 

Eu saí de lá, pouco tempo eu sai de lá, eu fui preso. Armado. Aí o que 

acontece? O nome já não era o mesmo mais. Ia tirar um atestado de bons 

antecedentes, aí já não saía. Aí já garrava. Mas aí o que garrava era o caso do 

nome. Várias vezes eu já passei no teste da empresa para fazer o exame 

admissional. Quando eu ia lá, o cara puxava o negócio do nome. Precisava 

nem pegar o exame condicional de volta não. (...) Pensava assim: ‘Agora eu 

vou roubar, vou voltar para cadeia de novo. Eu pensava só nisso.’ (E) 

  

Muitas portas se fecharam. Igual eu tive altos lugares que eu fui aí, me 

pediram atestado de bons antecedentes. Perdi as vagas de emprego. Nosso 

Deus. Me volto lá trás e falo ‘Como que eu fui burro. Jogar tudo fora assim. 

Comprometi a vida toda’. Hoje eu tento consertar, mas sempre vai ter isso aí. 

Sempre. Isso aí não tem como negar não. Onde eu chegar e eles souberam 

que eu tive essa passagem aí, eles já  me eliminam. (Wn). 

 

A dificuldade maior foi a de encontrar, conseguir um emprego. (G) 

 

Eu não estou tendo dificuldade não. Não estou tendo porque eu já trabalho 

há muitos anos. Eu tenho várias profissões. (CM) 

 

Mudou tudo, porque eu não mexo com bico, posso pegar a minha 

aposentadoria. Pegar a minha carteira assinada, porque eu fiquei muito 

tempo, desde 89. (JR) 

 

6.1.6.6 Relação com dinheiro 

 

Hoje porque a minha cabeça é outra. Eu penso o seguinte ‘É preferível eu ter 

meu dinheiro, que é pouco, mas é preferível do que eu me matar, de ter que 

matar os outros, de ter que voltar pra cadeia, roubar a felicidade da minha 

família. Agora eu estou indo trabalhar, eu sigo bem, tranquilo. Eu sou 

tranquilo hoje, a minha vida hoje é outra. O que você ganhava hoje, amanhã 

você já não tinha nada’ (F) 

 

Parece que o dinheiro trabalhado é melhor. Dura mais e eu não gasto tanto. 

Dá para mim fazer tudo o que eu quero fazer e acaba que sobra ainda. O 

outro dinheiro não. O outro eu pegava aqui e rapidinho acabava. Sumia 

rápido. Acaba que o dinheiro trabalhado, ele é bem suado, acho, ele ta 

durando bem mais. (Gl)  

 

Praticamente o que eu ganho aqui em um mês eu ganhava em dois dias. 

Então pra mim é muito difícil isso aí. Tem hora que é, tem hora que não é. 

Vai lá e pensa à toa, que mixaria que eu to pegando. Sei que eu não fiz por 

merecer, não estudei e tudo, estou com salário bom e tudo, mas trabalho 

tanto pra receber só isso? Sendo que antes eu ficava só à toa e ganhava muito 

dinheiro e passa essas coisas na minha cabeça. Mas aí você olha pro outro 

lado também, tem a família que sofre demais... (F)  
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Porque eu estou recuperando agora que eu trabalho, que no dia 30 pego o 

meu dinheiro. Tenho 21 anos. Quero comprar uma coisa pra mim, ir no 

shopping e comprar um monte de trem, ah agora eu quero uma coisa, ta lá, 

tranquilo. Os vizinhos me vêem de outro jeito. Bom demais. (F)  

 

Que eu tento acostumar, mas eu não consigo acostumar, e que não consigo, é 

igual eu te falei, é o dinheiro. E também, quando eu estava acostumado a 

ganhar uma quantia de dinheiro e depois, é muito inferior. Praticamente 5% 

do que você ganhava, entendeu? (F)  

 

Muda, porque se você tem que faze um malabarismo com o dinheiro. Como 

que eu vou pagar isso, pagar aquilo? Aqui e vamos colocar 700, 715 reais. E 

era, tinha vez era no dia. E dava pra arruma 10, 15mil por semana. Ah, 

muito. Bastante. Pra mim ganhar isso aí trabalhando, eu não sei se eu 

consigo não Na idade que eu estou, na idade que eu tenho. Eu estou 

ganhando pouco, mas eu estou satisfeito.  (E) 

 

É um dinheiro que a gente chama ‘sem futuro’, que você sai, você gasta ele, 

quando você assusta, você não gasta mais. Hoje eu consigo viver com o que 

eu ganho. Não só porque eu aprendi não, porque eu lembrei de uma coisa 

que eu já tinha comigo. (W) 

 

Eu já tive três motos já, mas a coisa era: Você arruma o dinheiro com uma 

facilidade, aí você gasta com uma facilidade que você nem imagina. Se fosse 

hoje o tanto de dinheiro que eu já tive na mão, já tinha, eu lidaria de outra 

forma. (E) 

 

Em termos financeiramente ficou mais apertado. Mais é melhor assim do 

que arriscar, ter dinheiro, mas um dinheiro perigoso. (JL) 

 

Mesmo tempo tinha nada, perdia tudo. (Wn)  

 

6.1.6.7 Sonhos e expectativas 

 

Na verdade, a minha expectativa é a melhor possível, porque quando você vê 

que as coisas estão dando certo, já começa mais a querer comprar um carro 

ou uma moto. Já começa a pensar de uma forma diferente. A expectativa que 

eu tenho pro futuro e mais é isso mesmo assim: viver bem com minha 

família, viver bem com todo mundo. (E) 

 

Meu futuro agora é sair, cuidar do meu menino e tirar uma carteira. Sonho é 

uma carteira e um carro. O sonho do pobre. O sonho nosso é esse aí: um 

carrinho, uma carteira e uma casa. Barraquinho eu já tenho, graças a Deus. 

(CC) 

 

Tenho que mudar demais. Eu pego todo o dia com Deus para mudar meus 

pensamento, ser uma pessoa melhor. Sou uma pessoa agressiva demais, 

muito ignorante. Eu quero melhorar, eu quero se tranquilo, só. (F)  

 

Meu sonho é, como diz o outro, voltar a estudar, ano que vem, e acabar meus 

estudos. Porque eu acabei de estudar muito cedo. Parei na 5ª série. Então eu 

quero fazer um supletivo e acabar de fazer pelo menos, fazer pelo menos o 1ª 

ano completo. E também tirar carteira de carro, de moto, porque faz falta 

demais.  (A) 
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É particular meu. Se eu sofri, vou ficar contando sofrimento para os outros? 

Eu vou sair, eu estou na minha liberdade agora. É, tudo de bom, a minha 

vida é outra. Eu vou ficar contando para todo o mundo que eu já fui preso? 

Os outros olharam pra mim: é trabalhador ou bandido? (F) 

 

Eu falo de família. Eu não, esse vínculo familiar, nem com os meus filhos eu 

não tinha. Eu ficava mais fora de casa. Chegava em casa, era coisa de 

minuto, chegava, olhava e saia de novo. Agora não. Agora já é diferente. 

Agora eu já tenho um vínculo familiar. Com minha família, meus filhos, 

com minha noiva, com minha família toda. Agora eu já tenho, mas 

antigamente eu não tinha não. 

 

Na minha opinião, eu não tenho dificuldade não, mas só uma coisa ficou na 

minha mente: a minha filha não me reconheceu quando eu sai. Porque o 

tempo que eu fiquei preso ela não me viu. Ai quando eu saí, ela não me 

reconheceu. (F) 

 

Queria ser um empresário. Quem não quer ficar rico sem precisar trabalhar? 

Estou querendo comprar o meu carrinho, sossegado... Estou cheio de planos, 

graças a Deus. Comprar uma casa, ser almoxarife, casar. (G P) 

 

Profissional: pretendo ser almoxarife. E no pessoal, quero ver meus filhos 

crescerem, com saúde, pra mim o mais importante é isso. (Gl) 

 

Fazer minha casinha, nem que seja de um cômodo. (JR) 

 

6.1.7 Principais receios  

 

O principal receio vivenciado pelos egressos tem a ver com a condição de ex-

presidiário. Ele está ciente da possibilidade de ser discriminado, isto é, de não ser aceito pelo 

grupo de convívio formado por seus familiares, vizinhos e colegas no emprego. Assim, os 

egressos não expõem claramente o que vivenciam durante o processo de integração à 

sociedade.  Eles receiam também perder oportunidades de trabalho, em especial o emprego 

em que se encontram. Tentam camuflar a angústia vivenciada nesse processo, sobretudo 

negando sua existência. Ressalta-se que as falas dos egressos relativas a seus receios e 

angústias parecem apresentar mais conteúdo quando não se referem às perguntas feitas 

diretamente sobre o assunto. 

  
Eu não falo pra ninguém pra não me discriminar. Vejo que se uma pessoa 

negra, o povo já discrimina, no mesmo lugar, se eu chegar assim, e eu falar 

que eu fui preso, eles vai me discriminar. Eu tenho página virada na minha 

vida. Para sentar e ficar conversando disso aí, eu acho que eu nem nunca fiz 

isso com ninguém, porque se tem um negócio que eu não gosto, que eu não 

suporto, é comentar que eu fui preso. (F) 

 

O meu receio mais ou menos disso aí: é de num ter entendido a missão, a 

lição que Deus queria me dar. Meu medo principal era de jogar tudo fora e 

não, não acordar. Só que eu acordei. Porque eu já fui, eu já me envolvi muito 
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pesado no meio do crime, então eu tinha medo de não conseguir sair desse 

ramo. (W) 

 

A gente sempre pensa que cedo ou mais tarde eles pode não querer mais, 

devido até muitos dos funcionários, e falar: “Ah, eu não quero conviver com 

esse tipo de pessoa”. Entendeu? Muita pressão, pode até haver que ele venha 

dispensar nós. Nós até comentamos isso uns poucos dias aí. Porque agora só 

tem três porque antes tinham muitos. Aí eu ouvi falar que vai acabar. (Wn) 

 

Eu tinha muito receio, será que quando eu saí, vou ter a oportunidade de ter 

um emprego rápido? Vinha isso na minha cabeça.  E eu tenho a cabeça 

voltada assim pro emprego. (G P) 

 

Não, não, não, não tenho receio nenhum. Pra mim é como se não tivesse 

acontecido nada. (JR) 

 

Não, não, tenho não. To me adaptando bem. Não, não, não tem nada não. 

(G)  

 

Não, não, até que isso aí não. Até que sobre isso aí, como diz o outro, não 

tive muito problema não. (A).  

 

6.1.8 Motivações para o crime  

 

Os relatos dos egressos indicam que as motivações para a entrada na criminalidade 

estão em sua maior parte relacionadas ao desejo de ter dinheiro. Querem possuir bens e 

recursos financeiros ou alcançar um lugar de reconhecimento e poder. Somam-se a isso a má 

administração do grande volume de dinheiro que se ganha na criminalidade e a perda de 

tempo e de oportunidades. 

 

Eu me envolvi, porque eu não me envolvi porque eu necessitava de dinheiro 

não, porque eu tinha uma estabilidade boa. Eu sempre trabalhei, eu sempre 

tive emprego, mas do mesmo jeito que eu me envolvi, eu me escolhi 

envolver, de ir lá, pegar e vender, eu resolvi parar. (W) 

 

Eu queria mais dinheiro, mais dinheiro, e minha vida era só pensar em 

dinheiro. Então por isso que eu não queria saber do vínculo. Queria roupa, 

sair, viajar... para gastar, acaba que era besteira. Ajudar em casa, até que eu 

ajudava. Chegava e dava o dinheiro pra minha mãe, mas não saía. Fiz minha 

casa, ajudei minha mãe na casa dela também, mas minha intenção era mais 

essa, entendeu? (Gl) 

 

Ambição de ter dinheiro, de melhorar de vida. Mas hoje eu carrego ainda 

comigo essa ambição ainda, com certeza. Carrego comigo, mas eu acho que 

essa ambição eu posso sustentar ela de uma forma correta. (G)  

 

A pressão começou cobrar. Então ficou aquela pressão de muita coisa, muito 

dinheiro, sem saber o que fazer com o dinheiro, festa, boate, bagunça, 

bebedeira e eu comecei a usar, comecei a ir por um lado que não dava. Nisso 

aí, aquele arco-íris se tornou cinza, toda cor que via no mundo do crime. (W) 
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É muito comum então as pessoas quererem ter nome. Eu queria ter dinheiro. 

Não queria ter poder nenhum. Levava em conta era dinheiro. Eu sempre 

gostei de dinheiro. (F)  

 

6.2 Análise e discussão dos resultados relativos aos profissionais de Recursos Humanos 

 

Apesar de o foco de análise desta dissertação ter sido o sentido do trabalho para os 

egressos do sistema prisional, os profissionais de RH das duas organizações parceiras do 

Projeto Regresso foram entrevistados com o objetivo de investigar como tem ocorrido o 

processo de reinserção no mercado formal de trabalho e identificar o que facilita e dificulta 

esse processo nas organizações. Dessa forma, as falas dos profissionais se apresentam como 

complementares e contribuem para a análise do contexto em que essa problemática se insere.  

Como categorias, geradas a partir das respostas dos profissionais, foram identificadas 

as seguintes: Adesão ao Projeto Regresso, Recrutamento e seleção, Facilidades e 

dificuldades no processo de reinserção, Ações de integração e Avaliação da entrada dos 

egressos.  

 

6.2.1 Adesão ao Projeto Regresso 

 

As organizações parceiras que aderiram ao Projeto Regresso tiveram como ganho a 

oportunidade de sanar problemas de recrutamento e de demanda de mão de obra. No 

momento, faltam profissionais com o perfil esperado pelas duas organizações: homens com 

força física. Não se requer que eles tenham experiência nem qualificação. Na maioria das 

vezes, os egressos atendem a essa expectativa, o que contribui para que os objetivos das 

organizações e do Projeto Regresso se complementem. As expectativas das organizações, ao 

realizarem contratações de egressos, são captar pessoas comprometidas e com desejo de 

trabalhar. Os profissionais sabem que essa seria a única ou uma das restritas oportunidades de 

trabalho para muitos egressos. Além disso, citam que a adesão se deu a partir do desejo de 

realizar um projeto social que já existia anteriormente. 

 

Porque a gente espera que essas pessoas, já que procuram tanto uma nova 

oportunidade, que eles agarrassem onde elas estivessem. Então assim, serem 

mais dedicados, comprometidos. E em alguns casos a gente pode conseguir 

isso, em outros não. (P) 

 

Na verdade, a nossa única expectativa mesmo é que eles fossem mais 

comprometidos e, também, porque a gente tem uma apagão de mão de obra. 

Tanto que desde o ano passado eu não consigo completar o quadro de 

funcionários. Não consigo completar homens. (P) 
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Eu sei superficialmente que a M. tinha a intenção de fazer uma coisa na área 

social. Já existia essa intenção. E na época parece que o próprio instituto 

começou a buscar empresas para falar de como poderia ser feito esse 

processo. (M) 

 

Eles fizeram esse evento com o intuito meio que assim de sensibilizar as 

pessoas para essa possibilidade de reinserção do presidiário, do ex-detento 

no mercado de trabalho. E aí foi quando a M. aderiu. Tinha possibilidade 

pela forma de trabalho que a gente tem e ela aderiu e, aí, começou a receber 

esses profissionais. (M)  

 

Então a gente valoriza muito essa questão assim: do desejo de trabalhar. (M) 

 

E aí a gente foi buscando, buscando, buscando, e a gente não conseguia 

contratar. Foi aí que apareceu o egresso e a gente tinha uma demanda bem 

maior assim. (P)  

 

6.2.2 Recrutamento e seleção  

 

O processo de recrutamento e seleção dos egressos do sistema prisional é iniciado com 

uma triagem realizada pelos profissionais do Projeto Regresso. Nessa fase, busca-se levantar, 

em linhas gerais, alguns dados pessoais, objetivos e trajetória de trabalho. Após essa etapa, os 

egressos são encaminhados às organizações parceiras e submetidos a uma entrevista de 

seleção realizada pelos responsáveis, na organização, via processo de seleção.  

A partir dessa etapa, há diferenças no processo seletivo realizado pelas duas 

organizações. Na organização P, a avaliação da entrevista realizada pela técnica em RH é 

repassada ao encarregado de produção, que, por sua vez, realiza a próxima etapa do processo 

seletivo, que consiste em um teste prático e operacional. Nesse momento, a aptidão e as 

habilidades do candidato para exercer a função são avaliadas de acordo com a vaga existente. 

O processo seletivo para egressos e para os demais candidatos não apresenta distinção, 

considerando-se a avaliação prévia e a triagem feitas no Projeto Regresso:  

 

Eles trazem uma carta de encaminhamento e, depois, o teste é o mesmo. E 

aí, o que a gente faz? Entrevista mesmo, aí eu entrevisto, vejo se ele tem 

condições de atuar. Se ele tem perfil, de acordo com o salário, essas coisas... 

E se a pessoa está de acordo. Porque tem algumas coisas que a gente já 

consegue perceber, de comportamento, tudo. Aí se eu estou querendo, da 

minha parte, encaminho para o encarregado de produção e ele conversa 

também, vê e faz um teste prático da função. E aí ele vê se é aprovado ou 

não. Não tem nenhuma distinção. Porque eles já vêm de lá com um preparo. 

(P) 

 

Mas a gente não exige nada. A gente não exige experiência nenhuma. A 

única coisa que precisa é ser alfabetizado para poder preencher a ficha de 

produção. E não dá pra ser uma pessoa que não tem como a gente selecionar 



72 

 

 

para o trabalho. Tem coisa que é preciso fazer. Então a gente contratou 

homens por isso. Por forca física mesmo. (P) 

 

Na organização M, as ferramentas básicas de seleção são a entrevista psicológica e o 

teste operacional. Inicialmente, a psicóloga responsável realiza uma entrevista com os 

egressos, o que é um procedimento restrito apenas a eles e não se destina aos demais 

candidatos, que, geralmente, só passam pelo teste operacional. Após a avaliação, se os 

egressos estão aptos psicologicamente para atuar, são encaminhados ao encarregado de 

produção, que, por sua vez, realiza um teste operacional que privilegia o conhecimento 

técnico. Nas duas organizações, dificilmente há reprovação no teste operacional, segundo os 

profissionais responsáveis, já que qualificação não é um critério requerido para contratação. 

Na organização M, a psicóloga ressalta que já houve reprovação na entrevista psicológica ao 

identificar que os objetivos do egresso não atendiam aos objetivos da organização:  

 

Eles vêm por uma indicação, do Instituto Minas pela Paz, que já faz mais ou 

menos uma triagem. Normalmente eles passam por uma seleção no RH aqui, 

diferente do que acontece com os demais, mas a gente faz isso um pouco pra 

entender mais desse perfil pessoal de cada um e tentar avaliar um pouco 

dessa adaptação dele na obra. (M) 

 

A equipe operacional de obra – ela é contratada dentro da própria obra – e é 

considerada experiência profissional o conhecimento técnico que eles têm. 

Porque a maioria dessas pessoas tem o nível de escolaridade muito baixo e, 

pela própria vivência, eles não conseguiriam fazer um teste, uma prova, uma 

avaliação. Então essa seleção a gente não faz aqui. Essa seleção operacional, 

o foco dela e o conhecimento técnico. (M) 

 

Porque os demais profissionais de obra, eles não fazem avaliação aqui no 

RH. E os egressos, eles passam aqui, a gente não faz avaliação psicológica 

deles, mas a gente faz entrevista psicológica, com o intuito mesmo de 

rastrear um pouco desse perfil e identificar a adaptação dele nesse processo 

de obra. Depois eles passam por uma avaliação técnica dentro da própria 

obra. Muitos deles já têm experiência, aí eles são direcionados para os 

cargos, outros não. (M) 

 

Eu já reprovei alguns casos aqui, mas muito em função de sentir que não era 

bem aquilo que a pessoa queria. Ele veio mais por um incentivo do Núcleo, 

mas não era aquilo que ele queria. Não estava a fim de trabalhar, não tava 

querendo saber de nada. Então a gente sente isso na própria entrevista, na 

forma como a pessoa lida com o crime que ela cometeu. Eu considero muito 

isso. Às vezes você sente na conversa com a pessoa que é uma pessoa que 

está arrependida, que quer reconstruir a vida, que quer recomeçar e para 

outros não. Aquilo tanto faz tanto fez, aquilo pouco importou, é 

simplesmente uma etapa. Trabalha só se for em uma coisa que eu ganho bem 

e não e eu não precise fazer muito. (M) 

 

A discussão referente ao processo seletivo da organização M é relevante, uma vez que 

a empresa não vê necessidade de acompanhamento dos egressos após a contratação. Se a 
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entrevista psicológica não serve para a escuta, atendimento e avaliação da reinserção, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento pessoal e profissional do egresso, sua 

existência no processo seletivo é decisiva somente para a classificação e avaliação dos 

candidatos aptos a ingressarem na organização? Nesse caso, não deveria ser aplicada a todos 

os candidatos, sem restrições? 

 

6.2.3 Facilidades e dificuldades no processo de reinserção  

 

6.2.3.1 Facilidades 

 

Os profissionais de RH das organizações consideram que geralmente os egressos têm 

o perfil de pessoas com boa vontade de trabalhar e isso se torna uma facilidade. Também 

citam a gratidão pela oportunidade como um ponto positivo no trabalho, que facilita o 

processo, pois as pessoas são engajadas e valorizam a oportunidade.  

 

Eu acho que uma facilidade de quando você pega um egresso e que ele já 

sabe o que é ficar preso. O que é esse mundo da prisão e, se ele quer 

realmente mudar de vida, ele vem com um espírito mesmo de dedicação 

muito forte, então ele faz o que dá e o que não dá pra atingir o seu objetivo 

no emprego. Então nós temos vários casos assim, de que as pessoas são 

gratas à empresa e fazem de tudo pra empresa pra poder ter, pra conseguir se 

manter ali, não voltar pro mundo do crime. Eles valorizam mais do que 

outros, por exemplo, que nunca foram presos. Os outros acham que é muito 

simples, banal. Então acho que isso é um facilitador. Mas ele tem que querer. 

Então é muito particular isso. O facilitador do egresso é isso. Quando ele 

vem com esse espírito, nossa, pode confiar demais. (M)  

 

São pessoas que têm boa vontade de trabalhar, que já sofreram muito. 

Porque imagino que não deve ser fácil ficar detido. São pessoas que dão 

valor, na maior parte das vezes. (P) 

 

6.2.3.2 Dificuldades 

 

As maiores dificuldades citadas pelos profissionais de RH referem-se ao recrutamento 

devido à demanda de mão de obra no mercado de acordo com o perfil requerido pelas 

organizações. Nesse sentido, o período de transição entre a saída da prisão e a chegada até a 

organização é um dos momentos mais críticos, em que muitos egressos se dispersam e, apesar 

do grande volume de encaminhamentos do Projeto Regresso, poucos chegam à organização e 

efetivam o processo até a contratação, ou realizam o processo e não retornam para iniciar o 

trabalho. Segundo a profissional da organização M, a realização de um trabalho mais 

estruturado do Projeto Regresso com os egressos poderia gerar resultados mais satisfatórios 
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nesse sentido. Na organização M, outra dificuldade relatada consiste especificamente no 

público ao qual a organização atende, ou seja, da construção civil. Segundo a profissional de 

RH, é um público que geralmente não encontra no trabalho um caminho, um direcionamento, 

o que não se aplica apenas aos egressos. Em ambas as organizações, alguns egressos não 

conseguiram se adaptar. Alguns voltaram a usar drogas, outros cometeram atos ilícitos 

durante o processo de contratação, outros durante o período em que estavam contratados. A 

profissional de RH da organização P ressalta a dificuldade que os egressos têm de aderirem ao 

trabalho devido à questão financeira, pois o tráfico e as atividades ilícitas são mais lucrativos 

do que a renda adquirida no trabalho. 

 

Às vezes eu fico semanas esperando e eles não conseguem me mandar 

ninguém. Aí me mandam. Às vezes me mandam uma relação: “Vão chegar 

cinco aí”. Então, vêm dois, por exemplo. Ou às vezes vêm lá, três, quatro e 

eu marco a admissão deles, eles vão à obra, fazem o processo todo e, então, 

eles não voltam. Isso é comum de acontecer. Agora, não é uma característica 

só do ex-presidiário, do detento. Isso acontece com o nosso público, que é 

um público que não enxerga no trabalho essa coisa de ser um caminho, de 

ser um direcionamento, de ser uma forma de se mudar de vida. (M).  

 

Nós temos pessoas aí com mais de um ano. Por essa lista aí você pode ver. 

Eu entendo assim: aquele que quer, fica. Tem um grande índice de evasão. O 

turn over é muito alto, em geral. (M)  

 

Eu acho que a maior dificuldade é justamente atrair essa pessoa. É aquilo 

que eu comentei anteriormente. A gente disponibiliza uma vaga, a gente fica 

semana esperando aparecer, sendo encaminhado pelo Núcleo, porque as 

pessoas falam que vêm e não vêm, ou eles vêm, mas depois não têm 

interesse. Então eu acho que isso é o grande dificultador. Eu não sei muito 

bem como é que funciona esse encaminhamento, mas a impressão que eu 

tenho e que ele sai da prisão e dispersa. (M).  

 

E na verdade foi difícil para P. conseguir encontrar mão de obra que tivesse 

interessada ao trabalho. (P) 

 

Não era porque ele era um egresso. Não era um problema por ele. Ele não 

conseguiu readaptar. Ele voltou a usar droga. (P) 

 

6.2.4 Ações de integração 

 

Em ambas as organizações, é realizada uma integração técnica para todos os 

funcionários, com o objetivo de fornecer informações a respeito da organização e treinamento 

técnico específico para cada função desempenhada. Não é realizada nenhuma outra ação de 

integração nem acompanhamento destinado aos egressos. A estratégia utilizada é tratamento 

igual a todos os funcionários. Eventualmente, em caso de problemas com egressos, o núcleo 

do Projeto Regresso é acionado e, então, o caso é transferido para ele. No entanto, a questão 
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referente ao acompanhamento ainda é um impasse para as organizações, e os profissionais 

não apresentam respostas conclusivas a respeito dessa questão, apesar de mencionarem que 

esse procedimento é desnecessário. Na prática, esse discurso revelou-se diferente em uma das 

visitas a uma das obras da organização M, o que pode se apresentar como um indicativo da 

necessidade de avaliação dos casos. Nessa ocasião, ao acompanhar a psicóloga que me deu 

suporte na visita de realização de uma parte das entrevistas, encontrei-me acidentalmente com 

o encarregado de produção da obra e ele começou a desabafar sobre as dificuldades que 

estavam acontecendo em relação à contratação de egressos. Na percepção do encarregado, eu 

estava ali para conversar com os egressos e oferecer alguma solução. Foi perceptível a 

ansiedade dele, pois já havia sido vítima de ameaças de egressos que demitira antes. A 

psicóloga tentou camuflar a situação, mas o fato se desenrolou espontaneamente e, então, 

pude perceber o motivo real pelo qual anteriormente ela não havia selecionado essa obra para 

as visitas. Ela havia também mencionado alguns problemas com o encarregado de lá.  

O foco até então tem sido mais no processo seletivo do que em treinamento e 

desenvolvimento. Considera-se que as organizações possuem certo tipo de sistematização e 

controle, mas não sabem identificar com exatidão o número de egressos demitidos e o motivo 

da saída dos mesmos.  

Segundo a Lei de Execução Penal, os egressos têm direito a acompanhamento por um 

ano ou período de prova. Nesse sentido, questiona-se como isso tem se dado, uma vez que as 

organizações não oferecem acompanhamento especializado e o Projeto é acionado apenas em 

momentos emergenciais. Em alguns deles, como no caso do encarregado de obra na 

organização M, a demanda de atendimento não foi correspondida pelo Projeto Regresso. 

Assim, falta uma articulação estruturada entre Projeto e organizações, segundo a entrevistada. 

Pergunta-se, assim, se apenas o direcionamento ao trabalho garante o processo de 

desenvolvimento humano e profissional e se há necessidade ou não de acompanhamento 

específico dos egressos.  

Ressalta-se, aqui, que o ideal seria investir em treinamento e desenvolvimento para 

todos os funcionários, mas, até então, o foco tem sido no processo seletivo. É perceptível que 

o volume de admissão e de trabalho nas organizações é grande, o que pode ser um dos fatores 

que dificulta a realização de um acompanhamento para cada funcionário.  

As organizações têm o intuito de não expor que o funcionário é um egresso do sistema 

prisional, mantendo essa informação tão sigilosa quanto possível. Negligenciar esse passado 

pode ser visto como uma maneira de facilitar a integração em relação ao preconceito, mas, ao 

mesmo tempo, nega a história do sujeito.  

 



76 

 

 

Normal. Igual a todos. A gente já passou muito aperto com funcionários, 

pais de família, quatro filhos, que a gente jurava que era honesto, trabalhador 

e que veio armado pra empresa. Então, não significa que não vai ser seguro 

nem que vai ser inseguro porque é um egresso. (P)  

 

Eu faço treinamento de integração: sobre benefícios, segurança do trabalho e 

de equipamento de segurança, e depois a comunidade faz o treinamento 

sobre qualidade. As pessoas que entram, não têm noção do que é, depois 

com a outra parte da produção, que o líder ensina, desde o preenchimento da 

ficha até uma máquina, se ela esta boa ou não. São vários artigos, então 

quando ele tem um artigo novo, ele faz um treinamento novo. (P) 

 

A única diferença é que a gente tem o apoio do Projeto.  Então quando a 

gente tem algum problema, como o E., como um outro rapaz que eu te falei 

que ele voltou a usar drogas, a gente tem esse apoio dos psicólogos de lá. 

Eles procuram, eles entram em contato, mas aqui na empresa não. Então pra 

empresa é indiferente o fato deles serem ex-presidiários. A gente não 

comenta isso. (P) 

 

Não, nós não fazemos acompanhamento formalizado. A não ser uma pessoa 

que está dando problema. Está faltando demais, está apresentando muito 

atestado, está enrolando no serviço, aí nós vamos chamar pra um 

acompanhamento. (M)  

 

Eu não faço acompanhamento dos meus outros funcionários. Porque que ele 

é egresso, aí eu vou ter que acompanhar? Eu acho que o nosso projeto aqui, 

ter egressos na obra é um projeto social, é realmente dar oportunidade pra 

quem cometeu crime, já pagou pelo seu erro e quer retornar. Essa é a nossa 

visão. A gente quer dar oportunidade pra quem vai, pode ser que ele engrene 

e dê resultado positivo, possa crescer lá dentro. Tanto que a gente tem vários 

casos de pessoas que foram promovidas. Não faz o acompanhamento a não 

ser que tenha uma demanda. Porque a partir do momento que a gente 

começa a acompanhar demais, como é que faz, como é que não faz, eu to 

diferenciando ele dos outros. (M)  

 

Não, ele participa junto com todos os outros. A gente tem um volume de 

admissão enorme. Então se está entrando 10 e entra um egresso, não 

interessa, ele entra junto com aquele grupo, faz o treinamento de integração, 

participa de todas as etapas, igual ele é feito pra todo mundo. Em momento 

nenhum a gente expõe que ele é egresso. A gente tenta manter isso da forma 

mais sigilosa possível. (M)  

 

6.2.5 Avaliação da entrada dos egressos nas organizações 

 

Até o momento, as organizações não apresentam avaliação sobre o ingresso de 

egressos do sistema prisional. As informações são bem generalizadas, de forma que 

consideram que alguns egressos conseguem se adaptar bem e outros não, assim como alguns 

casos são bem-sucedidos e outros não. Ressaltam que não é possível generalizar, mas que 

depende de cada caso em especial, uma vez que os problemas não se referem apenas aos 

egressos, mas a todos os funcionários da organização. 
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Na organização P, inicialmente a vizinhança apresentou reação negativa ao processo 

de reinserção de egressos do sistema prisional, alegando que seria uma ameaça à segurança 

local. Tal posicionamento deixou os profissionais da organização receosos quanto à 

contratação de egressos, especialmente quanto à reação dos funcionários. Apesar da 

preocupação com o impacto que poderia ser causado pelo conhecimento da procedência dos 

egressos, a adesão pelos funcionários foi positiva. Dessa forma, evidencia-se que o 

acolhimento pode ter sido um diferencial. As contratações na organização P pararam devido 

às recaídas de alguns egressos e porque eles não apresentaram melhoras significativas. Não 

existem informações suficientes a respeito, pois, apesar das tentativas de explicação, os 

responsáveis pelo processo de reinserção na organização não mantiveram o contato a respeito. 

Os profissionais de RH avaliam que os egressos são pessoas tranquilas, que em alguns 

momentos até apresentam uma atitude passiva como reféns da vontade. São pessoas mais 

comprometidas em relação aos demais devido às oportunidades restritas de trabalho, 

sobretudo no momento imediatamente pós-prisão. Segundo os profissionais, ao longo do 

tempo, o comportamento vai apresentando mudanças e o comprometimento se nivela aos 

demais, diminuindo de intensidade. Dessa forma, cabe indicar estudos específicos sobre a 

socialização de egressos do sistema prisional.  

Evidencia-se que o período de transição entre a saída da prisão e a chegada até a 

organização é um dos momentos mais críticos, em que muitos egressos se dispersam e, apesar 

do grande volume de encaminhamentos do Projeto Regresso, poucos chegam à organização e 

efetivam o processo até a contratação. Assim, cabe ressaltar a necessidade de maior 

estruturação e negociação do Projeto Regresso com as organizações. 

 

A gente não sabia bem o que fazer. Principalmente quando eles começaram a 

contar para os colegas. Assim, a vizinhança veio falar com a gente ‘Vocês 

tão colocando ex-presidiários aí pra trabalhar. E a gente como fica? A gente 

está correndo risco’. Então é bem cheio desse preconceito. Dentro da 

empresa a gente estava muito receosa para saber como ia ser a reação dos 

colegas. Se alguém não gostou, não chegou pra gente, muito pelo contrário. 

As pessoas se colocaram muito parceiras. Eles ajudavam. Faziam as pessoas 

se sentir, não que elas sejam iguais, mas já ajudava... (P) 

 

Que eu acho assim que com o acolhimento que ele teve aqui na empresa, 

eles conseguiram fazer, não virar essa página, mas deixar de sentir diferente, 

porque eles não são diferentes. E eu acredito que eles não se sintam 

diferentes pelo tratamento que eles tiveram, não teve aquela coisa de olhar 

torto. Porque, a nossa preocupação era de acontecer uma coisa e as pessoas 

desconfiarem deles. (P) 

 

Agora paramos um pouco de contratar os egressos porque as últimas 

contratações que a gente fez, infelizmente deram problemas. Foram as 

pessoas que não reabilitaram que voltaram a usar drogas. Porque o dia de 
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conversar, de contratar, tudo pronto, aí foi detido, aí a empresa ficou um 

pouco receosa. (P) 

 

Hoje nós só temos três pessoas. Da mesma forma que a autorização, assim, a 

orientação foi para contratar, a orientação de não contratar também veio 

deles, então, se eles vão mudar de idéia, porque a gente não pode. Eu acho 

que a gente não pode nivelar. Da mesma forma que nós contratamos pessoas 

de fora, que não são egressos e que não dão problema.  (P) 

 

Varia muito. Têm uns que são contratados, são promovidos, são ótimos, têm 

vantagens como outros profissionais que a gente tem. E outros vêm e dão 

trabalho, outros vêm e faltam muito, muitos tem recaídas, dessas recaídas de 

sumiço, dessa ausência do trabalho estar relacionada a droga. Isso a gente 

sabe porque vem o pai, vem a mãe falar com a gente. (M) 

 

Na obra a gente tem um encarregado que está sendo ameaçado. Ele esta 

sendo ameaçado por egresso? Não. Está sendo ameaçado por um funcionário 

comum. Daqui o que nós temos não é com o egresso, mas com a categoria 

como um todo, que é justamente isso: criar vínculo, que ele enxergue o 

trabalho como uma possibilidade, como ferramenta pra ele mudar de vida, 

que ele tenha uma vida melhor e tal. Acho que isso é um motivo pra todos. 

Não e só pro egresso. O egresso, eu não entendo que ele é pior ou ele é 

melhor, a gente não tem essa avaliação, se ele é pior ou ele é melhor. A 

gente entende que é positivo assim. A gente deu oportunidade, aí esses aí 

foram promovidos... (M) 

 

Eu acho que o direcionamento é mais o público do que o egresso. Qual é o 

público que está na construção civil? São pessoas sem escolaridade, com 

poucos vínculos familiares, as pessoas que, a grande maioria não é casado 

oficialmente, é juntado, já largou um, tem outro, tem filho com um, tem filho 

com outro, tem cinco, 10, não sei quantos filhos. Então, é uma estrutura 

familiar também muito desordenada. Então eu continuo achando que é mais 

ou menos assim, o público que vai pra construção ainda é um público 

marginalizado. Então por isso que não é específico do egresso. Porque é o 

público como um todo, que não conseguiu trabalhar numa boa empresa, que 

não tem um vínculo familiar, que não conseguiu constituir filhos, família, 

que não conseguiu estabelecer um local de moradia. Então é esse o nosso 

público. (M)   

 

Não era porque ele era um egresso. Não era um problema por ele. O A. 

porque ele não conseguiu readaptar. Ele voltou a usar droga. E aí ele pediu 

pra sair porque ele está com uma dependência muito grande que ele não 

conseguiu ficar sem usar drogas. E ele mesmo pediu. Ele sumiu, do período 

de experiência, ele mesmo pediu demissão. (M) 

 

E nós tivemos um outro rapaz, que eu até tenho que entregar os documentos 

dele. Ele foi contratado, fizemos todos os testes. Pra começar hoje, por 

exemplo. Ele fez uma besteira no shopping. Ele foi contratado, mas nós o 

desligamos imediatamente. (P) 

 

É difícil a gente não vincular a isso. Só que existem exceções e o W. é uma 

exceção. (P) 

 

Eu acho que está muito direcionada por setor. A construção civil tem o 

histórico, que eu acho que marca um pouco isso. (M)  
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Pelo contrário, esses são os que menos dão problema nesse sentido. Então, 

eles são super reservados. A gente teve um problema só de um rapaz do 

Egresso, que ele foi demitido, justamente por essa postura dele de ser muito 

agressivo assim, tipo rude mesmo, sabe?  (P) 

 

Então assim, problemas com a postura deles nada. É muito tranquilo. Muito 

pelo contrário. São pessoas bem tranquilas e a gente não tem problema não. 

(P) 

 

E foi tranquilo, porque depois que o pessoal ficou sabendo. A maior 

preocupação era o impacto. Depois é que o pessoal ficou sabendo e que 

ninguém foi contra, a não ser os vizinhos. (P) 

 

Então, eles são pessoas assim que infelizmente eles se sentem 

marginalizados ainda, eu acho. Porque eles chegam completamente 

inferiores, assim, de se mostrar como se fossem reféns da nossa vontade. (P) 

 

Não, não percebo por que eles foram muito bem acolhidos assim, e eu acho 

que se fosse diferente, se a pessoa estivesse com resistência, eu acho que a 

gente conseguiria perceber isso melhor, mas não tem assim nenhum. (P) 

 

É muito positivo. E nós achamos que o W. seria o que mais atendeu às 

nossas expectativas com relação ao comprometimento. E tem o Wn. bem 

tranquilo, bem comprometido, mas ele é mais na dele. (P) 

 

O que nós temos não é só com os egressos, mas com a categoria como um 

todo, que é justamente isso: criar vínculo, que ele enxergue o trabalho como 

uma possibilidade, como ferramenta pra ele mudar de vida, que ele tenha 

uma vida melhor e tal. Acho que isso e um motivo pra todos. Não e só pros 

egressos. (M) 
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

O propósito deste estudo consistiu em investigar os sentidos atribuídos ao trabalho 

pelos egressos do sistema prisional quando inseridos no mercado formal. A proposta teórico-

metodológica que embasou o caminho percorrido durante a realização da pesquisa 

possibilitou a indicação de resultados significativos para a Psicologia Social do Trabalho, uma 

vez que a relação entre egressos do sistema prisional e o trabalho tem sido pouco explorada na 

literatura. Dessa forma, esta investigação contribui para ampliar as reflexões sobre a temática 

e para elaborar e avaliar propostas desenvolvidas, nesse âmbito, pelas políticas públicas. 

Observou-se que todos os egressos entrevistados nesta pesquisa exerceram atividades 

laborais na infância, o que pode sugerir uma relação entre trabalho infantil e criminalidade. 

Porém, o número de entrevistados e a opção pela metodologia qualitativa não permitem 

generalizações. O resultado observado sugere, no entanto, a necessidade de pesquisas futuras 

sobre a relação verificada. De toda forma, de acordo com convenções internacionais (OIT, 

2001a, 2001b), pode-se afirmar que todos os egressos que participaram deste estudo viveram 

situações de trabalho irregulares na infância e na adolescência.  

A Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (2001c) reconhece que 

o trabalho infantil, em muitos casos, acontece devido à condição de pobreza que assola muitas 

famílias. Há décadas, a relação entre trabalho infantil e inserção social tem sido negativa e 

gera exclusão diante do modelo trabalhar / abandonar os estudos / desemprego quando adulto. 

Assim, “a solução a longo prazo reside no crescimento econômico sustentado, que conduz ao 

progresso social, sobretudo ao alívio da pobreza e à educação universal” (Convenção nº 138, 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2001a).  

A Convenção nº 138 da OIT (2001a), proposta em 1973, em vigor desde 1976, trata da 

abolição do trabalho infantil. Ela regula que a idade mínima para início de admissão em 

emprego ou trabalho “não será inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou, 

em qualquer hipótese, não inferior a 15 anos” (Art. 2, item 3). Dessa forma, regula que 

“nenhuma pessoa com idade inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em 

qualquer ocupação” (Art. 2, item 1). Sobre a construção civil, regula: “não será inferior a 18 

anos a idade mínima para a admissão de qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua 

natureza ou circunstância em que é executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral 

dos adolescentes” (art. 3, item 1). Acrescenta que “as disposições dessa Convenção serão, no 

mínimo, aplicáveis à mineração e pedreira, indústria manufatureira, construção (...)” (art. 5, 
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item 3). A Convenção nº 146 da OIT (1973) indica que medidas sejam tomadas caso essas 

ações aconteçam, como forma de proteção e promoção de crianças e adolescentes. 

Com relação à vida na prisão, os egressos certamente passaram pelos problemas 

enumerados por Wacquant (1999), decorrentes de uma estrutura deficiente para abrigá-los, 

superlotação, agrupamento de pessoas sem diferenciação por crimes, humilhação, sofrimento 

e motins, dentre outros. Passaram, também, possivelmente, pela despersonalização 

característica das instituições totais (Goffman, 1961). Nas entrevistas desta pesquisa, 

realizadas no momento em que ressignificavam essas experiências, os egressos demonstraram 

dificuldades para falar sobre elas. Alguns as veem como um freio importante que lhes 

permitiu sair da criminalidade. Outros se calam. Todos criam estratégias para negligenciar 

esse momento de sua história, seja pelo silêncio ou pelo desejo manifesto de esquecimento 

desse período da vida.  

Após a saída da prisão, além dos receios relacionados à vida profissional, a dimensão 

afetiva também se encontrava afetada. Os egressos apontaram os desafios enfrentados ao 

saírem: viveram dificuldades de se reintegrarem, perderam a possibilidade de obterem o 

atestado de bons antecedentes requeridos nos processos seletivos para trabalharem, as 

relações de parentesco e vizinhança ficaram estremecidas. Vivem, assim, as desfiliações 

mencionadas por Castel (2008a, 2008b), tornando-se sujeitos vulneráveis dadas às suas 

trajetórias de rupturas com a sociedade. Eles têm escolaridade e qualificação baixas, não 

chegaram à 8ª série do ensino fundamental (ver Quadro 1), o que lhes restringe as 

oportunidades de trabalho. Essa conjuntura facilita a discriminação desses sujeitos vítimas da 

desfiliação.  

Nesse contexto, entre alguns egressos, identifica-se frustração e desejo de retorno à 

criminalidade. Todos reconhecem o estigma de que são vítimas, seja abertamente, seja 

denegando a existência da discriminação. Ora, Barbalho e Barros (2010) já evidenciaram que 

o sujeito estigmatizado apresenta maior probabilidade de retorno às atividades ilícitas, já que 

nelas encontra possibilidades de atuação. Alvo de discriminação em muitas ocasiões, o 

egresso pode encontrar-se mais vulnerável se não encontra apoio. Pode, assim, alimentar o 

ciclo criminalidade / punição apresentado por Pires e Gatti (2006).   

Na literatura revista, o grupo familiar é considerado essencial para o processo de 

reintegração social (Seron, 2009). Em Betiol (2009), a importância atribuída à família é 

central tanto na amostra parisiense que estudou como na paulista. No presente estudo, 

também, a família surge garantindo condições de suporte e aceitação aos egressos. Ela é uma 

motivação para que eles gerem renda para a sobrevivência dela, ou seja, um motivo para que 
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trabalhem na legalidade. A família é, assim, um elemento que atua no afastamento de práticas 

ilícitas. O egresso quer preservá-la do sofrimento procedente da sua vida na criminalidade.  

O aprofundamento sobre o papel do grupo familiar, igualmente, pode ser objeto de 

estudos posteriores sobre egressos do sistema prisional. Como modelo, há a pesquisa 

realizada por Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano e Almeida (2010) sobre 

socialização organizacional de Pessoas com Deficiências (PcDs), cujas trajetórias 

profissionais foram analisadas. Os pesquisadores demonstram a importância do apoio familiar 

para essas pessoas, situação não diferente dos resultados aqui encontrados para os egressos.  

Com efeito, na vida pós-prisão, alguns egressos encontraram seu primeiro trabalho por 

meio de indicação do grupo familiar. Para outros, amigos e o Projeto Regresso foram 

fundamentais. Isso evidencia a importância dos grupos de apoio, entre os quais o papel 

relevante do Projeto Regresso, por possibilitar uma vaga no mercado de trabalho, 

anteriormente inviável aos egressos devido ao registro de passagem na prisão.  

Como no estudo de Seron (2009), que mostrou que a remuneração viabiliza condições 

para que os egressos se tornem “consumidores ativos” (p. 16), esta investigação indicou que o 

trabalho apresenta grande importância na vida do egresso. A geração de renda é um fator 

central para que ele realize o desejo de possuir bens e de ascender socialmente, uma das 

motivações que anteriormente o levara ao crime. Assim, este estudo confirma achados de 

Pires e Gati (2006) e de Barbalho e Barros (2010). 

Além disso, o trabalho se apresenta aos egressos como recurso de sobrevivência, como 

nos resultados obtidos pelo grupo MOW, que identifica a dimensão de utilidade do trabalho 

como uma ocupação com objetivos financeiros. Os resultados encontrados nesta investigação 

assemelham-se aos da pesquisa realizada por Morin (2002) em quatro das seis categorias 

identificadas por essa autora: é moralmente aceitável, é fonte de relações humanas 

satisfatórias, garante segurança e autonomia e é o que os mantêm ocupados. O trabalho 

apresenta-se aos egressos segundo as dimensões relacionamentos, ocupação, sentido moral, 

tranquilidade e sobrevivência. 

A categoria identificada no estudo de Morin (2002) como é eficiente e gera resultados 

não foi identificada com clareza nas falas dos egressos. Essa constatação pode estar 

relacionada ao público com o qual a pesquisa de Morin foi realizada, pois administradores e 

pós-graduados em administração possuem qualificação e expectativas diferenciadas devido à 

trajetória ocupacional e à posição social que ocupam. Assim, a noção de realização surge 

diferente entre esses grupos. 

A categoria é intrinsecamente satisfatório, para os entrevistados da pesquisa de Morin 

(2002), refere-se à realização de uma função que possibilita desenvolvimento tanto na 
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dimensão organizacional quanto na individual. Nos resultados do grupo MOW, a satisfação é 

identificada como uma das funções do trabalho (Morin, 2002). Nesta pesquisa, 

diferentemente, foi possível perceber que a satisfação dos egressos de trabalhar nas 

organizações, dentre outros fatores, está atrelada às amizades e relações construídas com os 

colegas de trabalho. Esse resultado aproxima-se do encontrado na investigação de Carvalho-

Freitas et al. (2010), que também identificaram a dimensão relacional com os colegas de 

trabalho como um dos fatores que mantêm as PcDs no emprego. 

Apesar de os egressos relatarem satisfação com o trabalho, é possível identificar que 

ela está permeada pela gratidão à oportunidade e pelo receio em posicionar-se de outra 

maneira. Em muitos momentos, é possível identificar contradições nas falas dos egressos, o 

que permite questionar o vínculo estabelecido entre eles e as organizações, uma vez que as 

oportunidades de trabalho de recém-libertos do sistema prisional são restritas devido às 

exigências do atestado de bons antecedentes. 

Segundo Seron (2009), para egressos, a sobrevivência é almejada  e, como 

consequência, muitas vezes eles submetem-se a trabalhos precários, pouco especializados e 

mal remunerados, o que pode contribuir para que a realização pessoal ou a satisfação não 

tenham sido variáveis identificadas entre os egressos investigados por esse autor. Porém, 

nesta pesquisa, como a experiência nas empresas P e M é praticamente a única oportunidade 

de trabalho lícito para os egressos, eles chegam a afirmar autorrealização e satisfação, em 

algumas circunstâncias, apesar da precariedade dos trabalhos que executam.  

Esse resultado pode ser explicado com o apoio em Frankl (1990), para quem o 

engajamento é necessário à vivência do sentido: a inserção em algo implica realizar-se no 

mundo. A obtenção de um emprego atua nesse sentido, além de influenciar as expectativas 

para o futuro dos egressos, evidenciando uma dimensão de projeto. Pesquisa realizada por 

Carvalho-Freitas et al. (2007) tem também resultados interessantes nesse sentido. Nela, 

identificou-se o frágil vínculo estabelecido entre funcionários e organização. Os funcionários 

estão satisfeitos, mas a baixa escolaridade e as oportunidades de trabalho limitadas podem ter 

influenciado na satisfação. Esse resultado pode ser comparado aos encontrados nesta 

investigação.  

Morin (2002), referindo-se às pesquisas de Emery e Trist (1950), ressalta a 

importância do comprometimento para o desempenho e a produtividade. Destaca, em 

especial, fatores como variedade e desafio, aprendizagem contínua, autonomia, 

reconhecimento e apoio, utilidade, futuro desejável, salário, benefícios e condições de 

trabalho. O comprometimento identificado entre os egressos aqui ouvidos foi avaliado pelos 

profissionais entrevistados, representantes das organizações P e M. O comprometimento se 
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mostra como requisito desejável diante das oportunidades restritas de trabalho entre os 

egressos.  

Como recurso complementar para cumprir os objetivos desta pesquisa, buscou-se 

conhecer o processo de reinserção social nas organizações contratadoras. A adesão dessas 

organizações ao Projeto Regresso basicamente ocorreu devido à demanda de mão de obra no 

mercado de trabalho e ao desejo de desenvolverem um trabalho social. A proposta de 

subsídios que consta na regulamentação do Projeto Regresso não tem sido efetivada, mas não 

é mencionada como fator problemático para as organizações frente às razões de adesão ao 

Projeto. 

Desse modo, considera-se que o perfil dos egressos atende às necessidades das 

organizações nesse momento. O perfil requerido é o de homens com força física, que não 

necessariamente precisam ter qualificação ou experiência. O processo de recrutamento e 

seleção nas organizações pesquisadas é feito por meio da triagem realizada pelo Projeto 

Regresso, encaminhamento dos selecionados para as organizações parceiras, teste operacional 

da função e entrevista psicológica.  

O processo seletivo realizado em uma das organizações é restrito aos egressos: a 

entrevista psicológica é exclusiva para eles e visa avaliar suas motivações para o trabalho. A 

decisão por esse procedimento incita questionamentos a respeito do maior investimento em 

seleção do que em treinamento e desenvolvimento. 

O processo de treinamento é operacional e tem foco no desempenho da função. Há 

ainda treinamento em procedimentos de segurança, entre outros, que são repassados a todos 

os funcionários como forma de integração quando ingressam no trabalho. Não tem sido 

realizado nenhum tipo de acompanhamento específico de egressos pelos profissionais das 

organizações. Não há escuta diferenciada, orientação e/ou avaliação dos egressos que estão 

inseridos nas organizações.  

Existe um acordo entre organizações parceiras e o Núcleo do Projeto Regresso, que 

determina que os profissionais do Núcleo podem ser acionados caso seja necessário. No 

entanto, há uma lacuna nessa conexão e o que tem se constatado é que não têm sido 

desenvolvidas ações de integração específicas para os egressos. As organizações argumentam 

que esse procedimento pode atuar como uma forma de exclusão e diferenciação. O Projeto 

tem atuado pouco depois que os egressos são encaminhados. Talvez, o grande volume de 

trabalho das empresas e do Projeto seja a justificativa para essa situação; ou, talvez, a razão 

seja a falta de definição de tarefas e responsabilidades a respeito do processo de reinserção 

social de egressos.  
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Foi possível averiguar a falta tanto de acompanhamento sistematizado quanto de 

sensibilização das chefias e colegas de trabalho para receberem e colaborarem na reinserção 

dos egressos. Ao contrário, omite-se o fato de eles serem egressos. Questiona-se, aqui, a 

necessidade ou não de maior investimento em ações de integração e desenvolvimento para os 

egressos, considerando-se a forma como entram nas organizações e os objetivos das 

empresas. Indaga-se sobre as consequências da ausência de ações específicas. Sugere-se a 

realização de outros estudos sobre essa temática. 

Apesar de não haver avaliações sistematizadas sobre a inserção de egressos nas 

organizações, algumas facilidades e dificuldades podem ser indicadas. Como parte da 

primeira categoria, o perfil dos egressos se apresenta como uma vantagem na contratação para 

as organizações, por se esperar que eles, devido à passagem pela prisão, valorizem mais a 

oportunidade do que funcionários que não têm a mesma restrição de oportunidades. Assim, 

são considerados mais comprometidos.  

Dificuldades têm acontecido, especialmente na etapa de recrutamento, pois muitos se 

desviam na transição prisão-organização. Os motivos desse volume de perda de egressos 

ainda não é identificado, mas suspeita-se que a falta de informação, de acompanhamento 

específico e de autoconfiança sejam fatores que influenciam. Sabendo das limitações de 

tempo e recursos do Projeto e das parcerias estabelecidas, identifica-se a necessidade de um 

trabalho mais estruturado e sistematizado entre ambos.  

As organizações não mantêm dados atualizados a respeito do número de egressos que 

são desligados do trabalho. Assim também acontece no Projeto Regresso, por motivos de 

troca de profissionais e do seu pouco tempo de vigência. Acrescenta-se, entre as dificuldades 

apontadas, que, ao longo do processo de reinserção, muitos retornam à criminalidade, 

somando-se ao grande número de reincidentes.  

É perceptível que as organizações têm informações apenas gerais sobre a avaliação do 

processo de reinserção dos egressos. Apesar do receio de impacto negativo que os 

profissionais entrevistados tinham a respeito da entrada deles, destaca-se o acolhimento 

positivo, que é visto como um diferencial no processo de reinserção. Esses resultados indicam 

a necessidade de se introduzirem, nas organizações, políticas efetivas de diversidade e 

responsabilidade social. No caso dos funcionários da construção civil, entre os quais se 

verifica grande rotatividade, poderiam ser desenvolvidas metodologias apropriadas e feitos 

investimentos adequados dirigidos à melhoria na qualidade de vida desses trabalhadores.  

Ressaltam-se, entre as limitações desta pesquisa, o número limitado de egressos, 

devido às dificuldades de acesso às organizações, e o tempo relativamente curto de 

implementação do Projeto Regresso. Uma pesquisa com dados qualitativos e quantitativos 
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seria interessante para essa temática, pois, assim, haveria mais informações e dados passíveis 

de serem generalizados. 

E claro, as prisões que nos habitam, que nos criam e que mantemos também limitam o 

nosso olhar e torna a nossa condição e produção menos amplas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 

Titulo: O trabalho e seus sentidos para egressos do sistema prisional: 

análise de uma experiência de reinserção no mercado formal de 

trabalho.   

Coordenadora: Mestranda Isadora d’Ávila Toledo 

isadoradtoledo@gmail.com (031) 96977774 

Orientadora: 

Coorientadora: 

Valéria Heloísa Kemp 

Marília Novais da Mata Machado  

 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo O trabalho e seus sentidos para 

egressos do sistema prisional: análise de uma experiência de reinserção no mercado 

formal de trabalho.  

O objetivo desse estudo é compreender os sentidos atribuídos ao trabalho pelos 

egressos do sistema prisional inseridos no mercado formal de trabalho.   

Os avanços nessa área ocorrem por meio de estudos como este; portanto, sua 

participação é muito importante. Caso você aceite participar, será necessário responder a 

algumas questões relativas a esse tema por meio de uma entrevista realizada pela 

pesquisadora. 

A sua participação nesta pesquisa não irá interferir nas suas relações no ambiente de 

trabalho, pois haverá sigilo em relação à sua identidade e à identidade da empresa, e você não 

será punido por realizá-la. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não 

participar da pesquisa ou mesmo interromper a sua participação em qualquer momento do 

processo, sem sofrer prejuízo. Você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização desta pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. 

mailto:isadoradtoledo@gmail.com-
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Seu nome não aparecerá em nenhum momento da pesquisa; portanto, você será 

identificado por um nome fictício. A divulgação dos resultados será anônima e em conjunto 

com as respostas de um grupo de pessoas. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, APÓS 

ESCLARECIMENTO 

 

Eu,____________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios no estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará meu trabalho. Sei que meu nome não será divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do 

estudo. 

 

 

__________________________________  __/___/___ 

Cidade     Data  

 

 

_________________________________                         ____________________________ 

   Assinatura do respondente                                                        Documento de identidade   

 

Em caso de dúvidas sobre este documento, você pode entrar em contato com a Comissão de 

Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei. 

cepes@ufsj.edu.br (32) 3379-2413. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO 2 

 

QUADRO 1: PERFIL SOCIAL, EDUCACIONAL, FAMILIAR E ECONÔMICO DOS EGRESSOS 

 

Nome fictício 

 

 

 Wg. E W. CM C.C GP F Gl JR G A JL 

Idade 28  32 anos 34 anos 53 anos 41 anos 35 anos 21 anos 29 anos 56 anos 37 anos 30 anos 49 anos 

Escolaridade  - 5ª série  4ª série   
2º grau -

Contabilidade 
 4ª série  8 série 

2º ano do 2º 

grau  

2º ano do 

2º grau  

4º ano do 

primário  
 7ª série 5 serie  

1 grau 

completo  

Renda mensal 
R$ 700- 

800 
R$ 700-800  

R$ 1000-

1100 

R$ 1200- 

1300  
R$ 1200  R$ 1500  R$ 606  

R$  900-

1000 
R$ 605  R$  1200 R$  700 

R$ 900- 

1000  

N filhos 0 1   5  1  1 0 1   2  0 2   1 2  

Estado civil Solteiro 
União 

estável 
Amasiado Casado Casado Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro Casado 

Já foi 

amasiado 
Casado 

Procedência BH 
Belo 

Horizonte 
- - Interior - - - Interior - - - 

Religião  Evangélico  -  -  Evangélico  Católico  Católico Evangélico   - Evangélico  Não tem  -  Evangélico  

N dependentes 0  2 6 2 2 0  1 3  0 3 1 3 

Tempo de 

empresa 
9 meses  7 meses  6 meses 1 ano  7 meses  

1 ano e 2 

meses  
8 meses  

 1 ano e 

2 meses 
2 anos 4 meses  1 semana  3 meses  

Tempo de 

prisão 
4 anos 6  anos 12 anos   13 anos  6 anos 8 anos 

 1 ano e 5 

meses 
5 anos  

2 anos e 5 

meses  

 5 anos e 

6 meses 

2 anos e 8 

meses  
Incerto  

Tempo que 

saiu da prisão 
 10 m. 

(10 meses 

albergue e 

domiciliar) 

1 ano e 

pouco  
1 ano e meio  

Preso 

ainda (8 

meses no 

sistema de 

albergue) 

1 ano e 2 

meses  

Preso ainda 

(11 meses 

domiciliar)  

1 ano e 4 

meses  
3  anos   10 meses 

1 mês e 15 

dias  
 4 meses 

Primeiro 

trabalho 

depois da 

prisão? 

Não  

 

      Não 

 

  

Não  Sim  Não  Sim Sim  Não   Sim   Sim  Sim  Sim  

Situação atual Livre Domiciliar Livre Livre Albergue Livre Domiciliar Livre Livre Livre Condicional  Livre 
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ANEXO 3 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS EGRESSOS 

 

Dados de identificação:  

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Religião: 

Estado civil: 

Fale sobre sua trajetória de trabalho. Como foram suas experiências profissionais? Já 

trabalhou antes? Onde? Qual era a função? Quanto tempo trabalhou em cada função? Por que 

saiu do trabalho?  

Esse é seu primeiro trabalho depois que saiu da prisão?  

Se não, quais foram os outros trabalhos? Como foi a experiência vivenciada nesses trabalhos 

anteriores? Quanto tempo ficou em cada um deles? Quais funções você exerceu em cada um? 

Qual sua função na empresa atual? O que você faz em seu trabalho? 

Há quanto tempo trabalha na empresa? Como foi seu ingresso nessa empresa? 

O que você acha do trabalho que desenvolve? 

Você gosta de seu trabalho? 

Gostaria de trabalhar em outra área ou função? Qual? Por quê? 

Quais as dificuldades e facilidades que você tem encontrado desde que começou a trabalhar 

nessa empresa? 

Como você se sente quando está trabalhando? 

Como é seu convívio com o seu grupo de trabalho? 

Como está sendo trabalhar desde que você saiu da prisão? 
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Algo mudou em sua vida desde que você começou a trabalhar após sair da prisão? (em 

relação a sonhos, desejos, projetos). 

Quais são suas expectativas para o futuro? (e as expectativas profissionais?). 

O que o trabalho representa na sua vida?  

Você deseja acrescentar alguma coisa? 
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ANEXO 4 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS PROFISSIONAIS DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

Como  a empresa aderiu à proposta do Projeto Regresso? Por que aderiu? 

Como foi realizado o processo de recrutamento e seleção? 

Como você percebe o processo de reinserção dos egressos nesta empresa? 

Quais as facilidades e dificuldades você identifica no processo de reinserção dos egressos 

nesta empresa? 

Quais as ações desenvolvidas pelo Departamento de RH em relação à integração dos 

egressos? 

Como vocês avaliam a entrada dos egressos na empresa? 

Deseja acrescentar alguma coisa? 

 

 


