
A inclusão de ex-detentos no
mercado de trabalho brasileiro

1. Abordagem temática

→ Abordagem completa: para que a abordagem seja considerada completa, é
necessário que as palavras da frase temática ou alguma expressão semelhante a
elas apareçam no texto pelo menos uma vez. Se isso acontecer, quer dizer que não
há tangência nem fuga ao tema.

→ Inclusão:
• Inclusão de quem? Dos ex-detentos.
• Inclusão em que lugar? No mercado de trabalho.

Incluir, neste caso, significa dar acesso ao mercado de trabalho pela primeira vez
ou novamente após o período de privação de liberdade. Trouxemos o conceito de
inclusão devido às dificuldades que ex-detentos enfrentam nesta situação: há
discriminação e falta de empatia, por isso um movimento de inclusão é necessário.

→ Sinônimos de “ex-detento”:

Ex-detentos são indivíduos que já estiveram detidos em penitenciárias, mas não
estão mais.
• ex-preso
• Indivíduo que deixou a clausura (ou a prisão)
• antigo prisioneiro
• ex-presidiário
• cidadão que estava encarcerado (que foi privado da liberdade)
• egresso do sistema prisional

→ Mercado de trabalho:

Sistema em que pessoas são recrutadas por empresas, trabalham e recebem
salários. A inclusão no mercado de trabalho pode ser trabalhada a partir de várias
ideias, e citaremos algumas: a importância da aquisição de vagas de trabalho para a
ressocialização dos ex-detentos; a importância do recebimento do salário para a
recuperação social dos ex-detentos e de suas famílias;

→ Contexto brasileiro: é essencial citar o contexto nacional.



2. Um repertório audiovisual

→ “Carandiru”:

Sinopse: “Um médico se oferece para realizar o trabalho de prevenção ao vírus HIV
no Carandiru, maior presídio da América Latina, durante a década de 1990.
Convivendo diariamente com a dura realidade dos detentos, ele presencia a violência
agravada pela superlotação, a precariedade dos serviços prestados e a
desumanização dos presos. Além disso, ele conhece o sistema de organização
interna e o lado frágil, romântico e sonhador dos homens cumprindo pena.”

• Há precariedade no sistema prisional brasileiro, pois ele está arquitetado para
punir os cidadãos, e não para reabilitá-los de maneira saudável.

• Há sequelas geradas pelo sistema, já que a vida dentro do presídio é muito
precária. Vários dos detentos passam fome, vivem em péssimas condições de
higiene, pegam pouco sol, sofrem violência psicológica e física e contraem doenças
infecciosas graves. Essas chagas geradas pelo sistema dificultarão muito a vida do
indivíduo que terminar de cumprir a sua pena.

• Há histórias muito diversas dentro do sistema, e elas não são levadas em conta
em diversas discussões. O filme mostra o passado de várias daquelas pessoas que
cometeram crimes, apresentando desigualdades econômicas e sociais que
mostram que esses cidadãos, em vários casos, foram abandonados pelo sistema
bem cedo. As narrativas são capazes de gerar mais empatia em relação a essas
realidades trágicas.

*O filme é baseado no livro “Estação Carandiru”, que foi escrito por Drauzio Varella.

3. Um repertório musical

→ “Diário de um detento”, Racionais MC's.

São Paulo, dia primeiro de outubro de 1992, oito horas da manhã
Aqui estou, mais um dia

Sob o olhar sanguinário do vigia
Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK

Metralhadora Alemã ou de Israel
Estraçalha ladrão que nem papel

(...)



Cada detento uma mãe, uma crença
Cada crime uma sentença

Cada sentença um motivo, uma história de lágrima
Sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio
Sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo

Misture bem essa química
Pronto, eis um novo detento

Lamentos no corredor, na cela, no pátio
Ao redor do campo, em todos os cantos

Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hã
Aqui não tem santo (...)

→ “Sobrevivendo no inferno” , álbum dos Racionais.

Neste álbum de 1997, o grupo brasileiro de rap discute sobre a violência na
sociedade brasileira, sobretudo no que diz respeito às minorias sociais e às pessoas
mais pobres. Vale notar que o inferno descrito no álbum não diz respeito apenas aos
presídios, mas sim à realidade brasileira como um todo, principalmente em áreas
periféricas.

4. Outros repertórios possíveis:

• “Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão”: livro do filósofo francês Michel Foucault,
publicado originalmente em 1975 e tido como uma obra que alterou o modo de pensar e
fazer política social no mundo ocidental. Foucault fala sobre a história do sistema prisional,
descrevendo as estratégias de controle e de vigilância que a sociedade construiu em
ambientes coletivos. Nossos corpos e almas são, de fato, livres?

• Asilo Arkham: um espaço que pune e não reabilita indivíduos.

• “Um sonho de liberdade”, dirigido por Frank Darabont. Adaptação da obra de
Stephen King.

• “13ª Emenda”, documentário da Netflix. A 13ª Emenda entrou em vigor em 1865 e
representou o fim da escravidão nos Estados Unidos. A Emenda afirmava que toda
pessoa tem o direito de permanecer livre e que qualquer tipo de privação de
liberdade está proibida, exceto como punição pela prática de crime. Assim, o regime
escravocrata foi encerrado no papel, mas a sociedade estadunidense passou a
encarcerar indivíduos que haviam sido escravizados antes, como forma de restringir
a sua liberdade e controlar seus corpos novamente. Por conta do racismo sistêmico,
muitas pessoas foram prejudicadas e passaram suas vidas presas injustamente.


