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RESUMO
Ex-detentos muitas vezes encontram dificuldades no processo de ressocialização. O número de indivíduos 
que reincidem criminalmente e voltam ao sistema prisional é elevado. Investigou-se os fatores que 
promovem a reincidência de ex-detentos de uma cadeia pública da região norte de Minas. A pesquisa 
foi realizada com 27 detentos reincidentes, com idades entre 19 e 41 anos, do sexo masculino, em uma 
cadeia de uma cidade do Norte de Minas Gerais. Essa população jovem apresentou 85,19% de sujeitos 
solteiros, não obstante, 37,04% dos respondentes tem entre um a três filhos. Com relação aos motivos 
que os levaram a criminalidade, para 33,33% dos entrevistados, foi o sentimento de revolta; seguida 
da necessidade de materiais básicos e levados pelos outros com 25,93% cada; o desejo de consumo 
e vingança foram as motivações de 11,11% cada; 7,41% iniciaram para sustentar os vícios; sonhos 
de conquistar benefícios maiores foi o motivo de 3,70%. Quanto à reincidência, 40,74% disseram 
que as falsas amizades e “má companhia” foram os motivos de voltar a praticar os crimes, 29,63% 
apontaram a droga/vício, 18,52% relataram falta de dinheiro. Os resultados mostram que grande parte 
dos entrevistados possuem desejos capitalistas, assim como quem nunca foi preso. Esses reconhecem 
que o ser humano é valorizado pelo que tem e não pelo que é, assim como percebem o preconceito frente 
à situação de ex-detento. Tais perspectivas mitigam as possibilidades de reinserção social.
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ABSRACT
Former inmates often find difficulties in the rehabilitation process. The number of individuals who 
re-offend criminally and return to the prison system is high. This paper investigated the factors that 
promote the recurrence of former inmates of a public jail in the northern region of Minas Gerais. The 
survey was conducted with 27 recidivist detainees, aged between 19 and 41 years, male, in a jail of the 
North of Minas Gerais. This young population showed 85.19% of single subject, however, 37.04% of 
respondents have between one and three children. Among the reasons that led them to crime, to 33.33% 
of respondents, was the feeling of revolt; then the need of basic materials and driven by other partners 
with 25.93% each; consumer desire and revenge were the motives of 11.11% each; 7.41% started to 
support the vices; dreams of winning the biggest benefits was the reason of 3.70%. About the recurrence, 
40.74% said that false friends and “bad company” were the reasons to return to practice crimes, 29.63% 
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said the drug/addiction, 18.52% reported a lack of money. The results show that most respondents have 
capitalist desires such as who was never arrested. These recognize that the human being is valued for 
what one have and not what is, and realize the prejudice against the former detainee situation. Such 
prospects mitigate the possibilities of social reinsertion.

Key words: Ex-detainee; Social reinsertion; resocialization; Prison system.

INTRODUÇÃO

A origem das instituições penais se deu devido à necessidade do ser humano se organizar em 
sociedade. Foi preciso que estabelecesse um modo de correção, que devolvesse a paz e a tranqüilidade, 
para se viver em sociedade e manter um bom relacionamento com os demais seres humanos (CANTO, 
2000 apud SILVA, 2003). 

São nomeados de estabelecimentos penais todos aqueles utilizados pela justiça com a finalidade 
de alojar pessoas presas, quer provisório, quer condenado, ou ainda aqueles que estejam submetidos 
à medida de segurança. Dentre os estabelecimentos penais podem-se destacar cadeias públicas, 
estabelecimentos para idosos, penitenciárias, penitenciárias de segurança máxima especial, penitenciária 
de segurança média ou máxima, casas do albergado, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, 
centro de observação criminológica e colônias agrícolas, industriais ou similares (BRASIL, 1984).

A penitenciária ultrapassa a noção de muros e grades, onde a vida no cárcere difere do que se 
vive quando se possui a liberdade de ir e vir. Ela, como um sistema social, busca criar e manter um grupo 
humanizado controlado por um regime (JULIÃO, 2010). 

Os “criminosos” são membros da sociedade e representam um segmento social, portanto, atuam 
de acordo com conflitos e impulsos arraigados nessa mesma sociedade. Esses são resultados de uma 
sociedade que possui uma cultura onde a discriminação se faz presente o tempo todo (FONSECA, 
2006).

Quando se pratica algo contra as normas estabelecidas afeta-se a sociedade em geral. Por isso, 
conclui se que, para se viver bem em sociedade essa pessoa precisa ser presa e julgada pela própria 
sociedade. Portanto, afastar o indivíduo do convívio social é uma forma de impedir que aquele coloque 
a sociedade novamente em risco. Isso também irá oportunizá-lo a mudar suas ações (FIGUEIREDO 
NETO et al., 2009).

Para Figueiredo Neto et al., (2009) as penas de privação de liberdade devem determinar nova 
finalidade. Não adianta somente castigar o individuo, é necessário oferecer aos encarcerados, condições 
para que eles possam ser reintegrados à sociedade de maneira efetiva.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 1º diz que: “Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade.” A declaração é clara, o apenado que cometeu um erro deve ser 
responsabilizado, mas em hipótese alguma se deve esquecer de que ele é ser humano e deve ser tratado 
como tal, sendo oferecidas a ele condições de mudança de vida (FIGUEIREDO NETO et al., 2009, p. 
2) .

Porém, reconhece-se que a prisão é uma instituição que não ressocializa o indivíduo, muitas vezes 
serve apenas para estigmatizar o preso, não contribuindo para sua ressocialização. A ressocialização tem 
a função de proporcionar ao detento oportunidades de reestruturação, trazer dignidade e amadurecimento 
pessoal, para que, ao voltar para o convívio social não volte a praticar crimes (FIGUEIREDO NETO et 
al., 2009).

Deve-se ressaltar que um dos problemas que dificulta a ressocialização, é a falta de profissionais 
capacitados que trabalham no sistema carcerário brasileiro. Além, da pouca qualificação, o número de 
funcionários é insuficiente se comparado com a demanda. De acordo com a Lei de Execução Penal – 
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LEP, toda unidade penitenciária deve conter uma Comissão Técnica Carcerária, composta pelo diretor 
da unidade, que a preside, por pelo menos dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um 
assistente social. Essa equipe poderá planejar um tratamento mais eficiente, voltado para individualização 
da pena, além do que, ter maior possibilidade de acompanhamento da evolução da pessoa presa durante 
o cumprimento de pena (SOUZA; RICCI, 2012). 

A LEP art.10, assevera ser dever do estado à assistência ao preso. E essa assistência engloba e 
garante aos internos, o cumprimento de pena em estabelecimento adequado com o mínimo de higiene 
e saúde. O grande problema no sistema penal hoje é que o estado não consegue, na maioria das vezes, 
oferecer o mínimo contido na lei. Assim muitos presos cumprem pena em delegacias e Centros de 
Detenção Provisória (SOUZA; RICCI, 2012).

A vida no cárcere não é individualizada, o que proporciona a desorganização da personalidade. 
Pode se notar alguns efeitos do aprisionamento gerados por essa desorganização como: a perda da 
identidade e aquisição de nova identidade, sentimento de inferioridade, o empobrecimento psíquico, a 
infantilização e a regressão. O empobrecimento psíquico acarreta, entre outras coisas, o estreitamento do 
horizonte psicológico, a pobreza de experiência, as dificuldades de elaboração de planos a médio e longo 
prazo. Percebe-se que a infantilização e a regressão estão presentes, através de dependência, busca de 
proteção, projeção da culpa no outro e busca de soluções fáceis (FONSECA, 2006).

Desde o momento da admissão de um sujeito em instituições prisionais, ocorre um isolamento do sujeito com o 
mundo externo. A relação social já não existe, as perdas são visíveis, entre elas a da individualidade, já agora o preso passa 
a atender uma vida coletiva. Na instituição prisão, além de punir pela privação de liberdade, busca-se transformar o sujeito 
através da disciplina. A prisão possui a tarefa de transformar indivíduos em cidadãos de bem, porém o sistema penitenciário 
exclui o indivíduo da sociedade (FONSECA, 2006).

Percebe-se que existem deficiências no sistema de atendimento jurídico-social, observadas 
nas altas taxas de reincidência. Por meio a reincidência, é possível notar que os indivíduos ao serem 
institucionalizados apresentam certa carência que continua presente quando este retorna para sociedade, 
independente do tempo que ali permaneceu (FIGUEIREDO NETO et al., 2009).

O egresso do sistema prisional como um estorvo para sociedade. Independente das condições 
pelo qual foi preso, sempre levará o estigma de bandido. Isso reduz as oportunidades para que ocorra sua 
reinserção social, que pode se tornar um dos fatores que o incentive a reincidir (TOROSSIAN, 2012).

A LEP (BRASIL, 1984) é clara ao determinar as condições as quais os detentos devem ser 
submetidos. A LEP prevê a assistência pós-penal que deverá ser de responsabilidade do Estado em 
assistir moral e materialmente o egresso ao voltar para o convívio em sociedade (CHAVES; GOMES; 
AFFE, 2011). Todavia, sabe-se que o Estado é um dos órgãos que, muitas vezes, não disponibiliza 
vagas de cargos públicos para ex-detento, pois este é visto como cidadão indigno de exercer funções de 
confiança em concursos públicos. 

No que diz respeito à reincidência, pode-se dizer que as penas alternativas têm mostrado maior 
efetividade, como por exemplo, as prestações de serviço à comunidade ou a entidades públicas, que as 
penas privativas de liberdade (TOROSSIAN, 2012).

A literatura sugere algumas hipóteses que contribuem para a reincidência, por exemplo: falta 
de apoio da sociedade, dificuldades em assumir responsabilidades fora da cadeia, manifestação de 
um padrão comportamental pouco assertivo e o desenvolvimento em um ambiente menos favorável 
(CHAVES; GOMES; AFFE, 2011; FONSECA, 2006; SOUZA; RICCI, 2012). 

Vale lembrar que tudo isso independe do cumprimento da pena se dá em uma penitenciaria ou 
cadeia. A penitenciária é um estabelecimento penal que deverá ser construída afastada do centro urbano, 
destinado para presos que já foram condenados pela justiça. As celas serão individuais com área mínima 
de seis metros quadrados, possuir um dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Não obstante a cadeia 
é um estabelecimento penal destinado para detentos provisórios, neste caso, são para presos que não 
foram condenados. Na cadeia os presos recebem tratamento diferente de outros estabelecimentos, pois 
congrega vários presos em uma mesma cela (BRASIL, 1984).
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Nesse sentido este trabalho investigou os fatores que proporcionam a reincidência dos presos de 
uma cadeia pública da região norte de Minas. Para tal, promoveu um levantamento acerca do porquê da 
reincidência prisional desses sujeitos. 

MÉTODOS

Esse estudo foi realizado a partir da pesquisa de campo, descritiva e qualitativa. A mesma se 
deu em uma cadeia de uma cidade do Norte de Minas Gerais. Contou com a participação de detentos, 
reincidentes no sistema prisional. No período da pesquisa, a cadeia contava com 94 presos, sendo 37 
reincidentes, 07 albergados, 50 provisórios. Todos os reincidentes foram convidados a participar da 
entrevista, porém 27 se disponibilizaram a participar. A pesquisa foi realizada no período de setembro 
de 2015.

Participaram da pesquisa os detentos do sexo masculino, maiores de 18 anos reincidentes. 
Quanto às razões de sua reclusão e os motivos que os levaram a reincorrer em detenção. Para a coleta 
dos dados utilizou-se entrevista semi-estruturada elaborada para a pesquisa, além de investigação de 
dados sociodemográficos dos internos. 

As entrevistas aconteceram individualmente no corredor da cadeia, cada preso aproximava-se 
da grade no momento da entrevista, a mesma foi realizada com as anotações dos respondentes. Cada 
entrevista durou cerca de 15 minutos, considerando as especificidades do grupo amostral e instituição 
participante, buscou-se alterar no mínimo possível as regras de funcionamento institucional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme os dados coletados, no que diz respeito à idade, pode-se notar que a maioria dos 
detentos apresentam idades entre 19 e 41 anos. Nota-se que 85,19% dos respondentes reincidentes 
apresenta idade inferior a 30 anos. Tal indica uma população jovem, com grande potencial produtivo 
para a sociedade, mas que, porém, optou por uma vida pouco digna, no crime. É digno de nota ainda que 
a cadeia regional abriga 59,26% dos detentos naturais de Bocaiúva, sendo que o restante são advindos 
de cidades vizinhas.

Ao se verificar os indicadores relacionados ao estado civil da população pesquisada, conclui-
se que 85,19% são solteiros, e os demais relataram viver em outras situações (quatro são amasiados). 
Quanto ao número de filhos, 62,96% não possuem filhos, 29,63% disseram ter apenas um filho, e os 
demais dois ou mais filhos (até três filhos). Verifica-se ainda que, dos presos solteiros, nove possuem 
filhos (um deles com três filhos) e apenas um amasiado tem dois filhos. Tal fato demonstra que para os 
detentos reincidentes, não existe ligação entre geração e cuidado de filhos e o casamento.

Ainda no que diz as relações familiares, 81,48% disseram ter sido criados pelos pais, somente 
11,11% foram criados por avós. Segundo os detentos 85,19% não sofreram maus tratos pelos seus 
familiares ou outros. Somente 14,81% responderam que já sofreram maus tratos alguma vez. Geralmente 
esses maus tratos acontecia por parte do pai, da mãe ou padrasto. Todavia a prática da reincidência 
não se justifica por conflitos ou ausência da presença dos pais, pois os entrevistados declararam ter 
experimentado boa convivência em família.

Quanto à escolaridade, os dados coletados demonstram o baixo grau de instrução dos respondentes, 
apesar de todos serem alfabetizados. Os dados demonstraram que 59,26% tem escolaridade entre 4ª a 8ª 
série e 40,74% relataram ter estudado até o segundo grau, porém incompleto, e nenhum possui ensino 
superior. É digno de nota que todos deixaram a escola antes de concluírem o ensino médio.

Associado ao baixo nível de escolaridade verificou-se também baixo nível de qualificação 
profissional. Os indicadores demonstram que 37,50% do público pesquisado declarou ter a profissão 
de ajudante de pedreiro, e 20,83% de ajudante geral. As demais profissões citadas foram: pedreiro, 
carpinteiro, entregador, gladiador de terras (trabalha com arado), entre outras de baixa demanda de 
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qualificação, mediante formação escolar ou aprendizado formal. Tal dado corrobora a hipótese da 
dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e viver dos rendimentos de uma profissão formal.

Diante desse quadro, trazemos os dados referentes à inserção no mercado formal de trabalho: 
85,19% já tiveram inseridos no mercado de trabalho, e 14,81% nunca tiveram um emprego ou se 
encontrava na informalidade. Mais de 80% dos detentos que trabalhavam recebiam mais de um salário 
mínimo, e 58,33% desses trabalhadores não contribuíam para a previdência social, somente 3,70% 
recebia auxilio reclusão. 

O auxilio reclusão é um benefício que foi criado com o objetivo de garantir a subsistência da 
família do segurado preso, surgiu em 26 de agosto de 1960, pela Lei Orgânica da Previdência Social, 
para assistir as famílias dos detentos que contribuíram com a previdência social e não estejam recebendo 
remuneração de empresa, auxílio-doença ou aposentadoria. Para que o preso tenha direito ao benefício 
não existe tempo mínimo, mas ele precisa ser segurado. Após ter acesso ao benefício, os dependentes 
devem apresentar de três em três meses à previdência social, atestado de que o trabalhador continua 
preso, caso contrário perderá o benefício (DANTAS et al., 2009).

Para 55,56% dos detentos viviam em condições materiais adequada, 29,63% relatou ter vivido 
em condições materiais muito boas. Porém 14,81% diz ter vivido em condições de extrema pobreza. 
Entende-se através dos dados, que o baixo nível social não justifica a adesão ao crime.

Com relação ao uso de drogas, verificou-se que 96,30% deles faziam o uso de drogas no momento 
em que foram presos ou já fizeram uso em momentos específicos de suas vidas. Apenas 3,70% deles 
declararam que nunca consumiram drogas. A droga mais recorrente dentre os usuários foi à maconha 
sendo que 80,77% disseram fazer o uso da mesma, em seguida o crack com 69,23%, a cocaína com 50%, 
o álcool com 42,31% o tabaco com 38,47% e outros 3,58%. 

Entre os entrevistados 3,85% declararam ter consumido somente drogas licitas, 42,31% dos 
usuários de drogas fizeram o uso de drogas ilícitas, 53,84% declararam ter usado ambas as drogas. 
Segundo o levantamento as drogas ilícitas são as mais consumidas e com maior numero de dependentes. 
Portanto, conclui-se que o uso de drogas contribui para a reincidência já que predominantemente os 
reincidentes fizeram o uso de drogas antes de serem presos. 

Quanto aos motivos que levavam os reincidentes a fazer o uso de drogas, 46,15% dizia usar a 
droga porque os outros usavam, para estar interagido ao grupo 38,46% usavam as drogas por prazer, para 
sentir-se mais calmo e descontraído e 3,85% por sentir oprimidos e 3,85% por curiosidade. 

Um dos fatores que faz com que os detentos busque constantemente a droga é o que estudiosos 
sobre o assunto, denominaram como “craving”, ou seja, a fissura por ela, o que impulsiona o seu uso, 
causando assim a dependência (MELMAN, 1992).

Outro dado relevante é o fato de que 74,08% estiveram na cadeia de duas a três vezes, 25,92% 
estiveram presos de quatro ou mais vezes. Em relação ao tempo que permaneceram em liberdade antes 
de reincidir 37,04% declararam que permaneceram mais de 1 mês fora da cadeia e 33,33% declararam 
mais de um ano. Alguns mencionaram que ficou até menos de um mês fora, e alguns apenas dias. Pode–
se notar que não há grande diferença entre numero de presos que permaneceram fora da cadeia durante 
mais de um mês e mais de um ano. 

Outra variável que se buscou na entrevista foi o primeiro contato do sujeito com o crime, sendo 
que 88,89% teve o primeiro contato com o crime antes dos 20 anos, e os demais, 11,11% entraram para o 
crime após ter completados vinte anos, o que leva a concluir que em sua maioria a população carcerária 
é composta por jovens. 

Além disso, relataram ainda as razões pela qual os levou a cometer esses crimes, para 33,33% 
dos entrevistados, foi o sentimento de revolta, em seguida aparece a necessidade de materiais básicos e 
levados pelos outros com um índice de 25,93% cada um, desejo de consumo e vingança resultaram na 
mesma porcentagem, 11,11% cada uma, 7,41 vícios, sonhos de conquistar benefícios maiores 3,70%, 
insanidade 3,70% e 3,70% declarou não saber o motivo que o levou a cometer os crimes. Ressalta-se 
que nesta questão alguns detentos optaram por mais de uma resposta. De acordo com os dados obtidos 
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observa-se que as razões que levam os detentos a cometerem crimes são multifatoriais. 
Outro dado importante são os fatores que contribuem para que ocorra a reincidência, 40,74% 

disseram que as falsas amizades e má companhia foram os principais motivos de voltar a praticar os 
crimes, relataram que ao sair da cadeia as pessoas afastam e somente as pessoas que não estão em 
situações legais é que se aproximam 29,63% apontaram a droga/vício como fator relevante, por ser de 
fácil acesso e devido o vicio, 18,52% relataram falta de dinheiro, e 7,41% discriminação, por ser ex-
detento. Ainda relataram outros fatores como, vicio de roubar, revolta, e falta de Deus. Ou seja, falta do 
conhecimento da bíblia, vida de oração e intimidade com Deus. 

Quanto aos crimes mais cometidos, o que não significa a primeira apreensão e nem o primeiro 
processo judicial, observou-se que 81,48% praticaram o mesmo crime mais de uma vez, e entre os crimes 
mais praticados entre os reincidentes está o roubo (artigo 155) com 92,60% e o tráfico de drogas artigo 
33 com 70,37%. Fator que vem contradizer com o mito que na cadeia só existe homicida e estuprador. 
Quanto à reincidência prisional, observou-se que os detentos que respondem pelo artigo 155 (roubo) são 
os que têm mais passagens pela cadeia. 

Apesar de relatarem uma vida no mundo do crime, com o uso abusivo de drogas, 85,19% dos 
detentos relataram que tiveram uma vida familiar boa, sem conflitos, somente 11,11% disseram ter tido 
uma vida conflitiva.

A entrevista se propôs a pesquisar como os detentos se sentiam em relação ao crime cometido. 
Segundo o discurso dos detentos, 44,44% assumia e responsabilizava-se pelo crime cometido, pois se 
erraram teria que pagar, 25,92% se sentia arrependidos, 22,22% se sentia envergonhados pelo que fez, 
18,52% ainda se sentiam injustiçados por ter sido presos algumas vezes sem ter culpa. 

No que diz respeito da privação de liberdade 77,78% diz ter melhorado a vida deles. Os detentos 
declararam que “se estivesse fora da cadeia já havia morrido”, para eles foi a oportunidade de largar 
o vício e refletir acerca do crime cometido. Para 22,22% a privação de liberdade piorou a sua vida, 
pois trouxe sofrimento e tristeza por estar longe da família. Conclui-se que na visão da maioria dos 
reincidentes a cadeia é um lugar de proteção. 

Em relação aos trabalhos realizados na unidade 48,15% declararam não praticar nenhuma 
atividade laboral na cadeia, e 33,33% dos entrevistados disseram realizar atividade de artesanato, porém 
11,11% demonstraram interesse em praticar esportes e estudar na cadeia. Das atividades realizadas na 
unidade mais de 50% dos detentos não recebe valores em dinheiro pelo artesanato produzido. Entende-
se que viver em um ambiente marcado pela ausência de trabalho afeta o sujeito na falta de perspectiva 
de vida, pois a ociosidade poderá trazer resultados negativos em relação á saúde mental do sujeito. 

Durante a entrevista foi investigado quais as perspectivas para o pós cárcere. Dentre os 
entrevistados 44,44% demonstraram interesse em mudar de vida, a mesma porcentagem se refere 
ao desejo de conseguir um trabalho. Para 22,22% a prioridade seria construir uma família, 11,11% 
manifestaram vontade de estudar e 3,70% declarou querer continuar no crime. Entre os demais 29,62% 
disseram ter interesse em levar uma vida normal, tirar CNH, criar filhos, unir com a família e servir a 
Deus. Lembrando que neste levantamento ouve mais de uma resposta por parte dos detentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa foi contemplada com informações paradoxais e tal situação colocou em foco algumas 
dúvidas quanto á veracidade das respostas. Os entrevistados relataram que ao sair da cadeia tiveram 
boa aceitação da sociedade, porém quanto aos fatores que contribuíram para reincidência os detentos 
disseram que a falta de apoio da sociedade é relevante para o problema. 

Os resultados da pesquisa mostram que grande parte dos entrevistados possuem desejos 
capitalistas, assim como quem nunca foi preso, pois em geral vive-se em uma sociedade capitalista. 
O ser humano é valorizado pelo que tem e não pelo que é. Pode-se notar pelos crimes mais praticados 
pelos reincidentes, furto e tráfico de drogas, que são crimes que estão relacionados com bens materiais 
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e dinheiro, isso deixa claro que muitos voltam a praticar crimes devido ao desejo de acompanhar o 
mercado consumista e a possibilidade de enriquecimento rápido.

Tendo em vista o que foi apresentado, observou-se que os presos, em sua maioria, não exercem 
nenhuma atividade dentro da cadeia, passando a maior parte do tempo ocioso, em celas superlotadas 
e infraestrutura precária. O tempo poderia ser aproveitado em práticas de esporte, estudo e artesanato, 
temas esses, que foram sugeridos na pesquisa pelos reincidentes como forma de capacitação ou de 
utilização do tempo ocioso.

O uso de drogas é destaque na pesquisa. De acordo com a entrevista, o número de presos que 
fizeram uso de drogas antes de ser detido é altíssimo. O preso que é condenado em virtude da prática 
de crime relacionado a entorpecentes, não recebe um tratamento terapêutico do Estado, para que não 
volte a praticar o delito, dessa forma poderá voltar para sociedade revoltado e talvez sendo o mesmo 
delinquente de antes. 

A vida de criminoso começa cedo, antes mesmo de completar 20 anos o sujeito faz a experiência 
do primeiro contato com o crime. Percebe-se pelo alto índice de jovens que se encontram detidos no 
sistema prisional, atualmente é reduzido o número de idosos presos nos estabelecimentos penais. Isso 
prova que desde a infância/adolescência o sujeito encontra um ambiente favorável à prática do crime, 
principalmente ao crime relacionado ao uso e venda de entorpecentes que leva a morte prematura dos 
envolvidos. 

De acordo com os reincidentes entrevistados, os principais fatores que colaboram com 
a reincidência são as falsas amizades, as drogas e falta de oportunidade por parte da sociedade. Ao 
retornarem para vida social o egresso não consegue garantir sua sobrevivência. Conseguir um emprego 
pode parecer fácil, porém a sociedade ainda carrega um olhar preconceituoso em relação ao ex-detento. 
Encontrar apoio nos “amigos” do crime é algo mais provável, onde poderá subtrair o sustento familiar e 
do seu próprio vício. Cria-se assim um circulo vicioso.

A questão em destaque é ampla, está além das grades. A solução deveria começar pela mudança 
capitalista que reina no nosso país. O valor maior deve ser o ser humano. É preciso diminuir as 
desigualdades sociais e construir uma sociedade igualitária, devolvendo para o sujeito o empoderamento, 
onde seus direitos sejam respeitados, como exemplo, o direito a cultura, lazer e educação favorecendo 
assim a socialização e exercício da cidadania. A criminalidade é o resultado de problemas políticos, 
econômicos, históricos e culturais que acontece no Brasil. A responsabilidade do crime não deve ser 
apenas individual dos jovens, mas sim deve ser visto como um problema social.
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