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Resumo: O trabalho em questão tem por objetivo explicitar os determinantes e resultados 
oriundos do processo de trabalho junto ao Projeto Renascer: Reinserção social de dependentes 
químicos reclusos na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. Frente a finalidade, recorre–se 
para a utilização de revisão documental e bibliográfica. 
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Abstract: The purpose of this paper is to explain the determinants and results of the work process 
with the Renascer Project: Social reintegration of dependent inmates in the Ponta Grossa State 
Penitentiary. Faced with this purpose, it is used for the use of documentary and bibliographical 
revision. 
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1. Introdução 

O trabalho em questão parte da inserção do Setor de Serviço Social da 2º 

URATE (Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado) do Ministério 

Público do Paraná, no projeto desenvolvido em parceria com a 13º Promotoria 

de Justiça da Comarca de Ponta Grossa, denominado “Renascer”, destinado à 

reinserção social de dependentes químicos reclusos na Penitenciária Estadual 

de Ponta Grossa (PEPG). As suas ações encontram-se em execução desde o 

mês de agosto de 2018, com previsões para até o fim de 2019. 

Seus principais objetivos são: 

-Identificar quais são os principais problemas apontados pelos detentos, bem 

como conhecer suas histórias de vida, necessidades e motivos que os levaram 

a fazer uso da substância entorpecente; 

-Proporcionar conhecimento claro e objetivo acerca da utilização de substância 

ilícita no sistema nervoso central, abordando aspectos clínicos, biológicos, 
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psicológicos e as consequências, entre outros; 

-Oferecer a oportunidade do desenvolvimento de autoconhecimento, 

autorreflexão e autoconscientização; 

-Identificar as redes de apoio específicas para as necessidades do participante 

e de sua família; 

– Articular a rede de serviços socioassistenciais na Comarca de Ponta Grossa, 

visando especial atenção protetiva, subsidiada na reinserção no mercado de 

trabalho, na possibilidade de geração de renda e no convívio em sociedade; 

–Utilizar–se de práticas restaurativas no transcorrer das ações; 

–Acionar a Rede de Atenção Psicossocial disponíveis do município de Ponta 

Grossa (RAPS – PG). 

 

Os integrantes do grupo de trabalho são representados por onze detentos, 

encarcerados na PEPG, em regime fechado, do sexo masculino, com 

participação voluntária, a partir de indicação da Direção da PEPG e ter se 

autodeclarado dependente químico. 

As informações apresentadas dizem respeito aos resultados obtidos pelo 

estudo do “Perfil Socioeconômico e Familiar dos Presos”, o qual foi 

confeccionado entre os meses de agosto de 2018, por meio do primeiro contato 

com o grupo, a maio de 2019, com a confecção do documento final. 

As informações apresentadas no perfil estão divididas em duas partes: o 

perfil dos presos e o perfil das famílias (levantados por meio de visitas 

domiciliares). 

As primeiras aproximações e coleta de dados se deram na tarde do dia 

06 de agosto de 2018, a partir de entrevistas junto aos encarcerados, em espaço 

específico da própria PEPG. Posteriormente, foi estabelecido contato telefônico 

com os familiares a fim de agendar as visitas domiciliares, as quais 

necessariamente deveriam ter o consentimento dos participantes. Não havendo 

negativas neste sentido. 

Como o grupo era composto também por participantes encaminhados de 

outros municípios, as visitas se deram nas Comarcas de Ponta Grossa, bem 

como em Imbituva, Colombo, Rio Azul e Nova Santa Bárbara. Destaca-se que 

as últimas três abordagens foram realizadas por profissionais de Serviço Social 



 

de outras URATES do CAEx/NATE, a saber: 1º, 11º, 14º, respectivamente. 

Neste direcionamento, busca-se nas linhas que se seguem apresentar 

elementos que dão vulto ao perfil socioeconômico e familiar do preso participante 

do Projeto Renascer. Faz–se importante a proposta à medida que evidência 

possibilidades contidas no exercício profissional, desvendando um campo em 

voga ainda pouco discutido pelo Serviço Social. 

 

2. Projeto Renascer: O Perfil do Preso  

Cumpre frente ao direcionamento empregado a evidenciação de elementos 

que perpassam à execução do Projeto. Neste sentido, nos propomos a elucidar 

alguns dos caminhos percorridos, segundo cronograma de ações. 

Após o primeiro contato do Setor de Serviço Social com o grupo mediante 

as entrevistas individuais, decorreu-se o contato com as respectivas famílias. Na 

sequência outras ações foram desenvolvidas, como palestra proferida por 

Médico Psiquiatra do CAPS ad, encontros de cunho psicológico, bem como 

espaços de discussão e reflexão com o grupo vinculados a entidades religiosas. 

Também ocorreram encontros com a Promotoria de Justiça com objetivo de 

esclarecimentos quanto ao cumprimento de pena de cada participante, bem 

como outros problemas decorrentes do próprio processo de reclusão. 

Sinaliza-se que as ações visam o envolvimento de diversos grupos/serviços 

com formas diferentes de intervenções, desde redução de danos a abstinência, 

visando identificar diversas propostas possíveis de acompanhamento após o 

cumprimento da pena em regime fechado, segundo o perfil do preso e de seu 

projeto terapêutico singular. 

Quanto as características apresentadas pelo grupo, no que se refere à 

idade, tem-se que 27% possui entre 26 e 30 anos e que não há idosos. Há uma 

prevalência de pessoas adultas de meia idade, com 31 a 45 anos, 

correspondente à 46% do grupo. 

No Brasil o total de homens privados de liberdade, com idade entre 30 – 45 

anos, corresponde ao percentual 38% e no Paraná 37%, sendo a taxa do grupo 

em tela superior as duas médias. 

Quanto a escolaridade, aponta-se que é baixa com 54% com o ensino 

fundamental incompleto, maior do que a média nacional de 51% conforme dados 



 

do Depen/2016. No Estado do Paraná esse percentual é ainda mais grave com 

64% da população carcerária, ficando atrás apenas dos Estados do Sergipe, Rio 

de Janeiro e Amazonas. Somente um dos integrantes teve acesso ao ensino 

superior. Considera-se a presença de uma pessoa não alfabetizada. Neste 

entendimento, observa-se conforme alerta o Ministério da Educação, que 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/2014), mostrou 

que 13 milhões de brasileiros com mais de 15 anos ainda não sabem ler ou 

escrever. 

Destaca-se que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 

de Presos (2015), observam que a educação de analfabetos e jovens presos 

deve ser compulsória e a administração prisional deve destinar atenção especial 

frente este determinante. 

Neste sentido, constatou-se que 45% do grupo interrompeu os estudos com 

idade entre 11 e 15 anos, por diferentes motivos/fatores, conforme relatado: 

envolvimento com drogas, “más companhias”, necessidade de trabalhar para 

ajudar em casa, mudança de residência para outro município, expulsão da 

escola, brigas, etc. 

Ademais, foi levantado que parte do grupo (36%) ainda estuda no espaço 

da própria penitenciária, através da Educação de Jovens e Adultos. Dos 64% 

que declararam não estudar, 15% terminaram os estudos na penitenciária. 

Por certo, defende-se a educação como um direito, conforme art. 208, da 

Constituição Federal, I: “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Nesse sentido, a 

resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 02/2010, também expressa 

que: 

 

As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem 
estar calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de 
Execução Penal, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil no 
âmbito das políticas de direitos humanos e privação de liberdade, 
devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e 
modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos 
provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e àqueles que 
cumprem medidas de segurança. (BRASIL, 2010, art. 2º). 
 

Ainda, tem–se conforme a Lei de Execução Penal (nº 7.210/1984), que a 



 

educação é parte constitutiva da assistência ao preso compreendendo a 

instrução escolar e a formação profissional. Ressalta-se que o acesso à 

educação ainda garante a remissão da pena, ou seja, implica na diminuição da 

condenação em razão de horas de estudo. 

Frente aos determinantes do mercado de trabalho, tem-se que as 

profissões mais ocupadas pelo grupo estão relacionadas a construção civil e a 

lavoura, com vinculação informal ao mercado de trabalho. A variação de renda 

individual gira em média de R$ 1.500,00. Aponta-se que um dos integrantes 

afirmou possuir renda menor que um salário-mínimo e outro não especificou tal 

dado, declarando “dividir com o patrão” o fruto de seus rendimentos na lavoura. 

As informações apresentadas dizem respeito as atividades laborais ocupadas 

antes da prisão. 

Ao que consta a natureza do crime cometido, tem-se o seguinte quadro 

identificado: tráfico de drogas (9); assalto (2); latrocínio (1); tentativa de latrocínio 

(1), porte de arma (1). Em alguns dos casos com cometimento de mais de um 

crime. 

Tem-se que o delito mais cometido é o tráfico de drogas, seguido pelo 

assalto e tentativa de latrocínio. 

Os sujeitos do grupo alegam que o cometimento do crime de tráfico de 

drogas e roubo se dá, em especial, em razão de “uma opção, frente a opções 

escassas, torna-se um caminho viável”. 

Segundo FARIAS e BARROS (2011, p. 537), tal afirmação é ratificada 

diante de “[…] uma opção entre poucas alternativas. As possibilidades de 

escolhas vão se restringindo à medida que os sujeitos não são preparados para 

o mercado de trabalho legal, cada vez mais competitivo e excludente” 

Diante dos fatos, apresenta-se o fenômeno do tráfico de drogas, como 

mercado de risco, ao mesmo tempo lucrativo. Acrescenta-se que, segundo 

dados do INFOPEN (2017, p. 43) “os crimes de tráfico correspondem a 28% das 

incidências penais pelas quais as pessoas privadas de liberdade foram 

condenadas ou aguardam julgamento […]".  

Segundo dados do INFOPEN (2016), os crimes de roubo e furto 

representam 38% dos crimes pelos quais os homens privados de liberdade foram 

condenados ou aguardam julgamento. O delito de roubo é o crime com maior 



 

incidência no país junto ao tráfico, correspondendo juntos a 52% do total de 

crimes registrados por pessoas privadas de liberdade. Tais dados representam 

o perfil do grupo em tela. 

Todos os participantes do grupo são reincidentes. De acordo com o 

disposto no art. 63, do Código Penal Brasileiro: “Verifica-se a reincidência 

quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença 

que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”  

Aponta-se para poucos estudos concretos em relação à reincidência e 

suas razões, o que se observa em algumas análises é o seu alto nível, girando 

em torno de 70%. O Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de 

pessoas presas. Tem menos encarcerados apenas em relação aos Estados 

Unidos (2.145.100 presos) e China (1.649.804 presos). (BRASIL, 2017) 

Ainda, tem-se que “entre os especialistas, predomina a opinião sobre a 

incapacidade da prisão no que se refere à ressocialização [ou reintegração 

social] do condenado” (IPEA, 2015, p. 13). Nesse sentido, tal processo se 

expressa como fator complexo o que demandaria ações conjuntas entre 

diferentes políticas públicas, haja vista, que à reintegração social, numa 

perspectiva crítica possibilita “a abertura de um processo de comunicação e 

interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se 

reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão” (Baratta, 

1990, apud IPEA, 2015, p. 14).  

Destaca-se para o entendimento de ressocialização enquanto meio de: 

 

“[...] dar ao preso o suporte necessário para reintegrá-lo a sociedade, 
é buscar compreender os motivos que o levaram a praticar tais delitos, 
é dar a ele uma chance de mudar, de ter um futuro melhor 
independente daquilo que aconteceu no passado.” (ROSSINI, 2015) 

 

Ressaltando para a importância de um atendimento integral e paralelo à 

família do detento. 

Como já assinalado um dos principais critérios definidos para o ingresso no 

Projeto versava a respeito da dependência química do detento. 

Conforme aponta o Módulo I do Curso Lassus: 

 

O uso de drogas é um fenômeno mundial que acompanha as diferentes 
sociedades desde o início das civilizações. Atualmente, apesar de variar 



 
de região para região, afeta praticamente todos os países, sobretudo a 
população mais jovem, numa tendência potencialmente crescente. Por 
essa razão, tem recebido cada vez mais atenção por parte das políticas 
públicas de diferentes áreas, como justiça e saúde. 
 

Nesta perspectiva, demanda ações de diferentes órgãos e políticas 

públicas no seu trato. Chama-se atenção para o fato de que 

 

[…] à dependência de substâncias pode ser entendida como uma 
alteração cerebral (neurobiológica) provocada pela ação direta e 
prolongada de uma droga de abuso no encéfalo. Essas alterações são 
influenciadas por aspectos ambientais (sociais, culturais, educacionais), 
comportamentais e genéticos”. (FORMIGONI, et al, 2014, p. 12) 
 

Constata-se que as substâncias químicas mais utilizadas pelo grupo, 

sendo lícitas e ilícitas, ocorre a predominância do álcool, associado a cocaína e 

a maconha, sendo que um universo de 73% declarou ter usado tais substâncias. 

A frequência do uso se dava, em sua maioria, com periodicidade diária. 

Quanto às razões que levaram ao início do uso de drogas, o grupo 

apontou respostas variadas, em especial por causa de: “companhias”, “festas” e 

“influência dos amigos”. Outro fator a se considerar é o abandono dos estudos 

aliada com a curiosidade da experimentação, diversos autores discutem e 

demonstram um aumento significativo da incidência de uso de álcool e outras 

drogas na adolescência, “[…] é nessa fase, em que existe a pressão dos grupos 

de pertencimento, que o indivíduo é mais vulnerável às influências dos outros na 

aquisição de diversos comportamentos de risco”. Ressalta-se o significativo risco 

de o indivíduo se tornar um consumidor em excesso ao longo da vida, podendo 

causar prejuízos sociais, psíquicos e biológicos (Sociedade Brasileira de 

Pediatria, 2017). 

O consumo de drogas pode causar diferentes efeitos no organismo, no 

comportamento da pessoa usuária, considerando sua personalidade, contextos, 

fatores biológicos, dentre outras questões. Em relação ao sentimento quando do 

uso de substâncias, o grupo declarou que: “achava que esquecia dos 

problemas”; “não dormia, não tinha uma sensação boa”; “ânimo a mais – 

disposição, as vezes ficava de 2 a 3 dias sem dormir, depois…ficava sem comer, 

arrependido”; “quando usava se sentia bem, quando passava se sentia mal, não 

resolveu problema nenhum”; “violento” […]. (sic) 

Por outro lado, a ausência do uso quando da abstinência, causava 



 

sensações de nervosismo, agitação, ansiedade. Apresentavam sinais 

diferenciados, considerando a substância e fatores sociais e biológicos 

implicados caso a caso. 

Frente ao exposto, considera-se que a dependência química representa 

uma problemática bastante complexa, envolvendo diversas dimensões, 

devendo, dessa forma, ser compreendida como um fenômeno biopsicossocial. 

Seu tratamento também envolve processo de construção de sentidos, onde a 

presença de pessoas com vínculos afetivos próximos e seguros, associado a 

estratégias no âmbito da saúde e de outras políticas públicas se fazem de grande 

importância, a partir da articulação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Atenta-se que mais da metade do grupo informou que já tentou parar de 

usar drogas, provavelmente não obtendo sucesso até o encarceramento. Dos 11 

detentos apenas um não respondeu esta pergunta, haja vista, não possuír 

problemas de dependência. O qual ingressou no Projeto com objetivo de 

acompanhar o filho, também participante. 

Aponta-se que 89% das respostas apontam para ausência de busca de 

tratamento relacionada à dependência química. Apenas um sujeito já se 

submeteu a tratamento, no antigo Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, no ano 

de 2003. Alguns do que responderam negativamente, declararam que já não 

fazem mais o uso de drogas. 

Sobre a possibilidade de iniciar algum tipo de tratamento, 44% declarou 

que não se submeteria, justificando já estar há algum tempo sem uso ou por 

acreditar na força positiva da mente, afirmando que “só depende da gente 

mesmo” (sic). 

Em contrapartida 66% do grupo declarou aceitar algum tratamento, contudo 

com algumas restrições, em especial, relacionadas a não hospitalização, dentre 

outros argumentos como esboçados nas respostas a seguir: “não internação”, “o 

fortalecimento da mente”; “arrumar emprego, para poder sustentar a família”. 

Pontua-se que 54% do grupo é casado/amasiado. 

Ainda em relação ao tratamento constata-se que no Brasil, durante muitos 

anos, as práticas de cuidado em saúde para usuários de drogas oscilaram entre 

o caráter religioso e de internação psiquiátrica, muitas vezes, orientados para a 

abstinência. 



 

Com o advento da reforma psiquiátrica, outras formas de cuidado 

ganharam relevância, em especial, a partir da criação dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), com estratégias de cuidado de caráter comunitário e 

abordagem multiprofissional. 

Dentre as estratégias de cuidado adotadas, surge a redução de danos, 

partindo do desenvolvimento de ações de saúde dirigidas a usuários que não 

podem, não conseguem ou não querem interromper o uso, tendo como objetivo 

reduzir os riscos associados, sem necessariamente, intervir na oferta ou no 

consumo. Este compreende uma ou mais medidas de atenção integral a saúde: 

Informação, educação e aconselhamento; II – assistência social e à saúde; e III 

– disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids 

e Hepatites (BRASIL, 2005). 

Diante dos determinantes ilustrados, presume-se que a dependência 

química e o cárcere compõe também facetas de um mesmo fenômeno, em 

especial ao se observar a elevada taxa da população carcerária que fez uso de 

alguma substância química antes do cumprimento da pena. Segundo dados de 

uma pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro, tem-se que: "com uma 

amostra de 2.039 participantes, a maior parte dos entrevistados (74%) relata ter 

usado álcool antes de serem presos, seguido por maconha (61%) e cocaína 

(52%), enquanto 33% deles afirmaram continuar o uso de drogas na prisão 

(RAMOS et al, 2014 apud Carvalho et al., 2006)". 

Frente aos dados, são necessárias estratégias integradas de saúde pública 

e execução penal, voltadas ao atendimento da população carcerária, levando-se 

em consideração: 

[…] não só o histórico do infrator quanto ao uso nocivo de álcool e 
drogas ilícitas durante o período de detenção é frequentemente 
ignorado como também as evidências que apontam uma alta taxa de 
recaída em relação ao uso de drogas, overdose e reincidência nos 
consumos entre os indivíduos dependentes de drogas após o 
cumprimento de penas privativas de liberdade (DOLAN et al., 2005, 
RAMSAY, 2003). 

 

Nesse sentido, considerando a dependência química, como um problema 

de saúde, importantes são os objetivos frente a atenção ao Sistema Único de 

Saúde, para pessoas privadas de liberdade conforme preconiza a Portaria 

Interministerial n. 1, de 2 de janeiro de 2014: 



 
 

Art. 5o É objetivo geral da PNAISP garantir o acesso das pessoas 
privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. 
Art. 6o São objetivos específicos da PNAISP: I – promover o acesso 
das pessoas privadas de liberdade à Rede de Atenção à Saúde, 
visando ao cuidado integral; 
[…] III – qualificar e humanizar a atenção à saúde no sistema prisional 
por meio de ações conjuntas das áreas da saúde e da justiça; IV – 
promover as relações intersetoriais com as políticas de direitos 
humanos, afirmativas e sociais básicas, bem como com as da Justiça 
Criminal; 
 

Para além do atendimento em saúde quando do cumprimento da pena, 

ressalta-se a importância da continuidade no acompanhamento no momento da 

liberdade, visando a articulação da RAPS no sentido de prevenir recaídas quanto 

ao uso, bem como da reincidência criminal. 

 

3. O Perfil das Famílias 

Pontua–se que foram visitadas o total de amostragem das famílias dos 

participantes, sendo que três visitas foram realizadas por profissionais de 

Serviço Social da 1º, 11º e 14º URATE, nos municípios de Colombo, Nova Santa 

Barbara e Rio Azul. Ainda se ressalta que todas as visitas domiciliares se 

efetuaram a partir do consentimento do familiar apontado pelo preso, ocorrendo 

de forma voluntária. 

Através dos contatos foi identificado que o maior número de famílias em 

sua composição, em 54% dos casos, é composto de duas pessoas, seguido de 

18% com apenas uma pessoa. Considerou-se como integrante da família 

pessoas conviventes na mesma moradia, ainda que não possuindo vínculo 

consanguíneo, como cunhado ou enteada. Atenta-se para o caso específico da 

família residente em Colombo, em que no mesmo terreno havia duas casas, 

sendo considerado todos os moradores da localidade para o cálculo ora 

analisado. 

Os membros das famílias apresentam faixa etária bastante diversificadas, 

entretanto, ressalta-se maior expressividade no número de pessoas idosas com 

60 anos ou mais. Fator que demonstra uma parcela de pessoas que 

provavelmente exigirão certos cuidados futuros em razão da própria idade. 

Quanto aos vínculos familiares, aponta-se para convívio bastante 

considerável com mãe/pai, madrasta/padrasto – fator que justifica a idade mais 



 

elevada do grupo familiar, de acordo com o dado anteriormente apresentado. O 

segundo grupo de maior convivência é composto pela companheira e pelos 

filhos/enteados. Ressalta-se que tais constituições demonstram um perfil de 

famílias nucleares, compostas por pai, mãe e filhos. 

Frente aos determinantes de saúde, observa-se cinco relatos de 

problemas, dentre eles: hipertensão, transtorno mental, problema de ouvido, 

esquizofrenia e retardo mental/transtorno de comportamento/crise convulsiva em 

um universo de 27 familiares contabilizados. 

Aponta-se que os casos recebem acompanhamento por equipamentos do 

SUS e fazem uso de medicação continuada. Quando da ausência do 

fornecimento do medicamento pela rede pública, a própria família necessita 

comprar, por vezes recorrendo a empréstimos de dinheiro junto a parentes. 

Destaca-se ainda o caso de uma criança que aguarda há um ano consulta 

com otorrinolaringologista, com dificuldades ao acesso a medicamentos, sendo 

o mesmo já encaminhado para acompanhamento junto a Promotoria de Justiça 

responsável pela saúde pública. 

Frente aos determinantes de moradia, direito social fundamental, previsto 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei. 10.257 de 10 de julho de 2001, que 

estabelece diretrizes gerais da política urbana, observou-se que: em relação às 

condições de pagamento 64% estão quitadas e 28% financiadas, através de 

projetos públicos de habitação que tem como características parcelas 

adequadas à renda familiar e pagamento a longo prazo. Ainda que três famílias 

residem em área de risco, caracterizadas como cortiços, em proximidade a linha 

férrea e com presença de córrego. Duas dessas famílias são moradoras em 

Ponta Grossa e acompanhadas pela Companhia de Habitação de Ponta Grossa 

(PROLAR).  

Observa-se como competência da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, a promoção de “… programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, IX, 

Constituição Federal, BRASIL, 1998). 

Quanto à construção das moradias, tem-se que 82% são de alvenaria, com 

variações quanto as repartições (“peças”) de madeira e que 18% das moradias 

são de madeira. O número de cômodos em sua maioria é de cinco. 



 

Em relação ao acesso às demais políticas públicas, como educação, 

assistência social, previdência social e trabalho, apresenta-se os seguintes 

dados. 

Todas as crianças e adolescentes estão matriculadas em centros de 

educação infantil ou escolas. Ressalta-se que o acesso nem sempre se dá na 

instituição de ensino mais próxima da residência, segundo preconiza o art. 53, 

V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como direito de “acesso à escola 

pública e gratuita próxima de sua residência”. Nesses casos é garantido 

transporte escolar municipal, ofertado pela respectiva Prefeitura. 

Foram registradas 03 pessoas idosas não alfabetizadas no grupo, dentre 

as crianças, adolescentes e adultos todos são alfabetizados, contudo a 

escolaridade é baixa no público adulto. Destaca-se uma pessoa adulta que 

frequenta os estudos na modalidade EJA e uma criança na educação especial. 

No que se refere à política de assistência social, que está prevista nos 

artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, como política pública não 

contributiva, dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar, 

destaca-se que 54% das famílias acessam serviços ofertados pelo CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social). Deste universo, 33% frequenta 

regularmente reuniões do equipamento e são beneficiárias do programa de 

transferência de renda Bolsa Família e 50% recebe o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

Já em relação a previdência social aponta-se que 14% recebe o auxílio-

reclusão. Sobre esse benefício, destaca-se que foi instituído pela Lei nº 8.213, 

de 24 de julho de 1991, sendo previsto em seu art. 80 que: 

 

[…] será devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos 
dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 
remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 
aposentadoria ou outro abono de permanência em serviço. 

 

Os critérios de acesso ao auxílio-reclusão estão relacionados ao valor do 

último salário recebido pelo segurado, o qual deve estar dentro do limite previsto 

pela legislação (atualmente R$ 1.319,18). Caso o último salário seja acima do 

valor, não há direito ao benefício. 

As questões relacionadas ao trabalho foram analisadas sob o ponto de 



 

duas categorias: formal e informal, sendo 6 vínculos formais e 07 informais de 

trabalho. Ainda, o registro de 04 pessoas desempregadas, em idade 

economicamente ativa.  

No Brasil, a taxa de desemprego ficou em 12,4% no trimestre encerrado 

em fevereiro deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) – Contínua, divulgada pelo IBGE. Ressalta-se que o 

percentual é maior que o do trimestre anterior (encerrado em novembro de 2018) 

de 11,6%. 

Vale frisar que o aumento do desemprego também favorece a precarização 

do vínculo empregatício, pois os trabalhadores que perderam seus vínculos 

formais buscam estratégias de sobrevivência, principalmente através dos 

“bicos”.  

Também foram analisadas as relações das famílias com as políticas 

legais que compõe o sistema de Justiça. A respeito do conhecimento e acesso 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública, tem-se que 54% famílias declarou 

não conhecer tais órgãos, observa-se que o percentual que declarou conhecer 

foi de 36%, sendo que em sua maioria teve conhecimento somente após a prisão 

do familiar, para fins judiciais e solicitação de BPC. 

Ainda, buscou-se informações a respeito da vida social, em especial 

quanto a formas de lazer, entendido como direito e condição fundamental da vida 

humana, previsto na Constituição Federal de 1988 (art.6º). Destaca-se que 45% 

das famílias afirmou possuir algum acesso, por meio passeios na casa de 

parentes, shoppings, parques da cidade. O restante da amostragem declarou 

não possuir acesso ao lazer. 

Observa-se conforme caracterização apontada por DUMAZEDIER (1976, 

p. 94, apud MENOIA, 2000, p. 11), definindo o lazer como: 

 

[…] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora […] 
  

Neste entendimento, observa-se que a prática de atividades de lazer dos 

grupos familiares é bastante restrita e sem grande investimento financeiro. 



 

É importante ater-se também, frente as relações mais específicas, ao que 

consta o desenvolvimento do Projeto, a questão da dependência química e as 

relações familiares. 

Tem-se nas respostas apresentadas pelas famílias, que o relacionamento 

anterior com o ente preso era positivo, sendo estas “boas”, “próximas” (sic), com 

exceção de um contexto familiar específico em que se declarou um 

relacionamento difícil por causa do uso de drogas e do comportamento 

agressivo. 

Em relação ao tipo de tratamento para o preso procurado pela família, 82% 

não sabiam ou desconheciam possibilidades de tratamento. Ainda, algumas 

famílias não sabiam que o ente fazia uso de drogas, sendo apenas 18% que 

buscaram algum tratamento de natureza psicológica, ou outros meios, como o 

CAPS e internamentos psiquiátricos. 

No que se refere às expectativas para quando o familiar sair da prisão, 

quase todas as famílias declararam seu apoio, afirmando existir um lugar de 

regresso para o ente preso. Entretanto, aponta-se que a expectativa surge 

acompanhada de ideais de mudanças de vida, em especial, voltadas para a 

colocação no mercado de trabalho e para a abstinência do uso de drogas. 

Expectativas, que talvez, não sejam tão facilmente alcançadas, em razão de 

questões como taxas de desemprego, baixa escolaridade do grupo, além do 

estigma de egresso do sistema penal – fatores que também representam um 

risco para recaídas ao uso de drogas; enfim falhas evidentes do processo penal 

quanto aos seus objetivos de ressocialização. 

 

3. Considerações Finais 

Modelos de intervenções como as propostas pelo projeto “Renascer” são 

essenciais no sentido de promover atendimento mais digno e humanizado ao 

encarcerado e sua família, bem como uma forma concreta de acionamento da 

rede de atendimento do município, para que garanta acesso a direitos dos quais 

são signatários todos os seus cidadãos, principalmente no que diz respeito à 

saúde mental. Ainda, tem a missão de promover e facilitar o acesso da 

população do Ministério Público, visando em especial, a não reincidência 

criminal e ao atendimento de saúde adequado no tocante à dependência 



 

química. 

Ainda se aponta que as fragilidades do sistema penal no atendimento ao 

preso dependente químico são evidentes, levando-se em consideração que a 

maioria dos encarcerados no país encontram-se nessa situação e, em sua 

grande maioria, voltam a reincidir no mundo do crime.  

Faz-se necessário o entendimento de que o preso é signatário de direitos, 

encontrando-se privado apenas de sua liberdade enquanto cumprimento de 

pena imposta pelo Sistema Penal. Assim, o direito à saúde pública, em especial, 

no que se refere à saúde mental devem ser garantidos.  

Dessa forma, é urgente a necessidade de se criar estratégias de 

intervenções coletivas e intersetoriais visando a criação de uma política 

municipal de atenção ao preso e futuramente egresso dependente químico e sua 

família, para que o alcance das ações extrapole, em muito, a abrangência do 

Projeto ora apresentado. 

Ressalta-se neste sentido para o papel essencial dos Conselhos de 

Políticas Públicas sobre Drogas, os quais são os gestores legítimos de tais 

ações. 
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