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Introdução: No brasil, ao longo dos últimos anos, ocorre um aumento acelerado da sua 

população carcerária, que ultrapassou, recentemente, o número de 700 mil pessoas sob a 

tutela do Estado em unidades penitenciárias segundo o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN) no ano de 2016[1]. Essa população é constituída, 

acima de tudo, por homens jovens, negros e moradores de bairros periféricos, presos, em sua 

maioria, por crimes relacionados, principalmente, a roubo ou ao tráfico de drogas. Ademais, é 

relevante mencionar também as condições precárias das penitenciárias brasileiras, com a 

estrutura inadequada impossibilitando abrigar com o mínimo de dignidade necessária a 

enorme e crescente população carcerária, resultante do aumento da criminalidade e, ainda, do 

número insuficiente de penitenciárias que possam abrigar apropriadamente esta população. 

Esse fato acarreta uma situação de negligência por parte das autoridades competentes, 

provocando reações negativas nos detentos, além da política de encarceramento massivo que 

vem sendo implementada pelo Estado. Os egressos do sistema prisional enfrentam diversos 

desafios no seu retorno à sociedade. Por falta de um trabalho eficaz voltado à sua reintegração 

social, saem muitas vezes sem documentos, com vínculos familiares frágeis, sem emprego, 

estigmatizados e com difíceis perspectivas [2]. Com isso, pouco se debate a respeito da 

fragilidade social da população egressa do sistema prisional e suas relações com a falta de 

políticas públicas para essa população. Dessa forma, atualmente, os egressos encontram 

péssimas condições de reinserção, ampliando, assim as chances de retornar ao sistema 

prisional. Objetivos: Relatar, a partir da visão da terapia ocupacional, a importância do 

processo de ressocialização de egressos do sistema penitenciário, segundo as experiências 

observadas em uma instituição na cidade de Belém/PA. Descrição da Experiência: A partir 

da vivência da disciplina APA I (Atividades Práticas Aplicativas), foi possível analisar de que 

forma o terapeuta ocupacional atua na ressocialização de ex-presidiários. As observações 

acerca da instituição foram efetuadas durante o espaço de tempo de duas horas, de acordo 

com as normas da disciplina. Tal instituição é uma Organização Social sem fins lucrativos que 

promove a reinserção social de egressos do Sistema Penitenciário e de pessoas que estejam 

cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto. O projeto busca dar a essas pessoas 

uma chance de recomeçarem a vida de forma digna, com oportunidade de emprego, geração 

de renda e todos os direitos trabalhistas garantidos. A visita foi realizada no dia 28 de maio de 

2018 feita por uma das sub turmas do primeiro semestre de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal do Pará. Estiveram presentes 10 discentes, os quais todos foram 

reunidos em uma sala junto a terapeuta ocupacional do local. No primeiro momento, ficamos 

em roda de conversa para que a T.O nos explicassem como funcionava a instituição e de que 

forma a mesma e os outros profissionais interviam com aquele público. Poderíamos fazer 

perguntas para sanar nossas dúvidas. De acordo com a T.O, tal instituição foi criada em 2006 

pelo Governo do Pará, sendo concebida em um modelo sócio produtivo voltado à reinserção 

social, por meio de capacitação e encaminhamento para postos de trabalho. E que a principal 

dificuldade enfrentada por esses indivíduos é ingressar no mercado de trabalho, pois além do 
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estigma de ex-presidiário, a maioria deles não possuem ensino fundamental completo e nem 

experiência profissional, sendo pouco provável serem admitidos no mercado formal. Nesse 

retorno à sociedade, estes egressos podem contar com a assistência dessa instituição para o 

encaminhamento ao mercado de trabalho. Os mesmos passam por uma entrevista antes de 

serem admitidos nesta instituição, na qual a terapeuta ocupacional que traça o perfil 

ocupacional do mesmo. Uma boa parte dos que são assistidos estão no local para estudar e 

buscar formação. Aqueles que trabalham na sede da entidade são distribuídos nos seguintes 

setores: Administrativo, produção (serigrafia e confecção), infraestrutura. Antes de ocuparem 

qualquer posto de trabalho, seja na instituição ou nas secretarias estaduais, os egressos passam 

por um processo de capacitação, de acordo com a função que irão executar. Em seguida, esse 

egresso é encaixado nos cursos que a entidade oferece, permanecendo em formação e 

recebendo uma bolsa para auxiliar no processo. Terminando a etapa formativa, ele passa por 

uma avaliação comportamental e psicológica, se houver vagas, o indivíduo será contratado 

para exercer funções específicas, levando-se em consideração o comportamento, o grau de 

escolaridade e a natureza da ocupação. Resultados: Vale ressaltar que o trabalho dos 

profissionais de Terapia Ocupacional, Assistentes Sociais, Psicólogas e Pedagogos, não é uma 

tarefa fácil. A Terapia Ocupacional na instituição, por exemplo, é caracterizada como a 

profissão da área da saúde que favorece o desenvolvimento, tratamento e a reabilitação de 

indivíduos ou grupos que necessitam de cuidados físicos, sensoriais e sociais. Ela visa ampliar 

seu desempenho e participação social, por meio de procedimentos que envolvam a atividade 

humana, onde a interação entre o terapeuta e o paciente resulte na melhoria do problema em 

questão. O terapeuta ocupacional tem como missão estimular a reflexão dos trabalhadores 

acerca de seus direitos e deveres no que se refere a sua saúde e segurança no trabalho. A 

saúde deve ser promovida, preservada e discutida socialmente em uma visão holística, sendo 

que a doença, resultado do desgaste do trabalhador na relação com o processo de produção, 

tem também um caráter social. Alguns objetivos principais do Terapeuta Ocupacional na 

saúde do trabalhador na instituição são: investigar as condições, os postos de trabalho, a 

organização e as relações do trabalho; conscientizar o trabalhador sobre o seu papel e suas 

responsabilidades no processo, no conflito e na busca de soluções, em relação a sua saúde 

física, mental, espiritual e social, podendo prevenir doenças ocupacionais e acidentes do 

trabalho; propor estratégias coletivas de transformação do trabalho, a partir da intervenção de 

grupos de reflexão sobre o trabalho; propor e desenvolver estratégias de reabilitação 

psicossocial junto aos trabalhadores afastados temporária ou permanentemente do trabalho; 

desenvolver e propor ações sociais organizadas, tais como grupos terapêuticos, oficinas de 

geração de renda, cooperativas, dentro da concepção de economia solidária, visando efetivar a 

reabilitação psicossocial desta clientela; conhecer as particularidades do processo de trabalho 

e identificar os fatores de riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Isto posto, é de 

suma importância mencionar que as atividades terapêuticas ocupacionais realizadas na 

entidade tratam das mais diversas formas de ressocialização e que promovem a consideração 

do sujeito em sua realidade, fortalecendo principalmente a reinserção na sociedade. Vale 

frisar, a importância dos profissionais de Terapia Ocupacional que trabalham a perspectivam 

subjetiva do paciente, criando também uma parceria com o indivíduo. Do mesmo modo é 

valido salientar que atuação do terapeuta ocupacional na ressocialização tem a intenção de 

propiciar a dignidade e tratamento humanizado, mantendo a honra e a autoestima do detento. 

O projeto em questão permite que o indivíduo tenha um acompanhamento psicológico, 

projetos de profissionalização e incentivos que colaborem para que os direitos básicos do 

egresso sejam respeitados, e que mesmo não volte para a criminalidade. Conclusão: Embora 

a ressocialização de egressos possa ser, comprovadamente, uma prática que oferece mais 
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benefícios do que malefícios, a efetivação apropriada dessa inciativa ainda enfrenta 

resistência por parte da sociedade e governo. Com isso, é de extrema importância a 

implantação de políticas públicas que visem promover a qualificação profissional dos 

egressos, bem como o incentivo à reinserção destes ao mercado de trabalho possam ser 

implementadas pelo Estado e que a sociedade civil também acolha e apoie os mesmos. 
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