
A EXPERIÊNCIA DE MINAS GERAIS NA INCLUSÃO SOCIAL DE 
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES  

No Brasil, atualmente, mais de 500 mil pessoas estão presas. Em Minas Gerais, 45.540 
pessoas estão no sistema prisional, aproximadamente 2.000 cumprem pena em APACs1 e 
mais de 5.685 estão custodiadas em Delegacias da Polícia Civil. São pessoas acusadas pela 
prática de atos criminosos, que aguardam o julgamento e/ou que cumprem penas privativas 
de liberdade. Todavia, ainda que cumpram integralmente a execução de suas penas de 
prisão, de forma contrária aos preceitos constitucionais que impedem a existência de penas 
perpétuas, o rótulo do condenado passa a integrar o seu corpo, a sua mente e o seu cadastro 
oficial, de forma a perpetuar a pena para além dos muros e grades do sistema prisional. 
Nesse sentido, a condição de egresso do sistema prisional configura-se praticamente como 
uma subcategoria de cidadania, dificultando ou até mesmo inviabilizando o processo de 
inclusão social e retorno ao convívio em sociedade. Contraditoriamente a todas as barreiras 
impostas aos egressos, todos almejam que os mesmos retornem ao convívio social de forma 
pacífica, ordeira e sem reincidência na ocorrência de novos delitos.  

A Lei de Execução Penal garante uma série de direitos ao egresso do sistema prisional, 
contudo, as políticas para concretizá-los ainda são incipientes. Regra geral em muitos países 
e Estados, o esforço de retomar a vida em sociedade tem sido solitário e fruto de um 
investimento pessoal de cada egresso e egressa que  
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resistem e superam as inúmeras barreiras do preconceito e da exclusão social. Porém, a 
ausência e/ou fragilidade das políticas públicas para atender as especificidades desse 
público e a escassez na geração de novas oportunidades, aliada à falta de confiança e ao 
preconceito social, são barreiras muitas vezes intransponíveis, razão pela qual as estatísticas 
presumidas de reentrada prisional e reprodução do ciclo criminal são sempre alarmantes. 

Fica evidente que não é possível executar uma política sistêmica e eficiente de segurança 
pública sem empreender esforços e recursos na inclusão social de egressos e egressas do 
sistema prisional. Negar a esse público as condições concretas para o exercício da 
cidadania, somado à perpetuação dos rótulos de bandidos e criminosos, mesmo após o 
cumprimento de suas sentenças penais, é contribuir para a reprodução de ciclos de 
violência, de processos de criminalização e vitimização, bem como para a expansão 
ilimitada de novas prisões, uma vez que a porta de entrada está aberta, porém, a porta de 
saída é um labirinto!  

O Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PrEsp – dentro do 
escopo de atuação da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, por meio da 
Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, tem como objetivo principal 
favorecer o acesso a direitos e promover condições para inclusão social de egressos e 
egressas do sistema prisional, minimizando as vulnerabilidades relacionadas a processos de 
criminalização e agravadas pelo aprisionamento. Isso porque, se trata de um público cuja 
experiência do aprisionamento acumula consequências que agravam o processo de 
estigmatização e exclusão social. Se para os cidadãos, moradores de periferias, com baixa 
escolaridade e baixa renda, o acesso a políticas públicas e a oportunidades de ascensão 
social já são insuficientes e desiguais, em relação ao egresso do sistema prisional, esse 
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de vulnerabilidades é complementado e agravado pelo rótulo de condenado, pela perda 
da subjetividade, pelo distanciamento dos vínculos familiares e comunitários, pelo atestado 
de antecedentes criminais e pelo preconceito social que praticamente transforma uma pena 
temporária de privação de liberdade em pena de perpétua exclusão social. 

Superar as trilhas desse labirinto e alargar as portas de saída do sistema de justiça 
criminal tem sido o norte de atuação do PrEsp. Em determinados momentos o Programa 
adentra por salas sem portas, em outros, recua e testemunha não somente a perda da 
liberdade, mas o interrompimento precoce de vidas e de sonhos não realizados. Mas entre 
recuos e avanços, o PrEsp segue adiante e se consolida cada vez mais como uma política 
estratégica no âmbito da segurança pública. Isso porque, no decorrer de sua trajetória, o 
Programa descobriu que não basta trabalhar no âmbito individual, pois tão importante 
quanto atender o egresso é sensibilizar a sociedade e materializar estratégias e vias 
concretas de inserção deste público, muita vezes composto por indivíduos ansiosos para 
retomar em a vida em liberdade, vencendo o descrédito, o preconceito, o medo, a 
insegurança e a desconfiança social.  

O caminho para quebrar o ciclo de violências exercidas e sofridas por egressos e 
egressas do sistema prisional é uma via de mão dupla pela qual precisam trafegar e 
convergir vários atores. Tão importante quanto o desejo e a participação do próprio egresso, 
é o envolvimento efetivo das políticas públicas, dos órgãos do sistema de justiça criminal, 
das instituições policiais, das empresas, das universidades, dos meios de comunicação e da 
sociedade civil. No decorrer de uma década de atuação, o PrEsp tem, cada vez mais, se 
especializado na construção e articulação dessas vias a partir dos princípios de que direitos 
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para todos os humanos, de que as penas não são perpétuas, de que o ser humano é capaz 
de mudar sua trajetória de vida e de que a paz social se alcança a partir do aumento das 
oportunidades para a inclusão de todos. 

Neste primeiro livro, toda a equipe de profissionais envolvida diretamente na execução 
do PrEsp registra a sua contribuição para a política de segurança pública e prevenção à 
criminalidade do Estado de Minas Gerais e compartilha seus princípios, a experiência 
acumulada através de milhares de atendimentos, projetos e boas práticas construídas em 
parceria com o próprio público atendido. Por fim, esta obra realçará a existência de uma 
política pública efetiva e necessária para a construção de uma sociedade mais segura, justa e 
livre. 

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2013. 
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