
O que podemos fazer para reduzir o estigma 
contra pessoas egressas do sistema prisional e 
seus familiares? 

O estigma é um tipo de rejeição social que acontece contra uma pessoa ou um grupo, quando 
essa pessoa possui uma característica considerada negativa pela sociedade. No caso de pesso-
as egressas do sistema prisional, o estigma e o preconceito podem estar relacionados à prisão 
ou ao crime pelo qual a pessoa foi presa, o que pode causar que os outros desconfiem ou não 
ofereçam oportunidades para a pessoa egressa. Muitas vezes, esse estigma e preconceito pode 
afetar as famílias das pessoas egressas, que se sentem isoladas e julgadas também.
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Intervenções psicossociais de base comunitária 
junto a pessoas estigmatizadas e suas famílias

As atividades psicossociais realizadas na co-
munidade onde vivem as pessoas egressas e 
suas famílias podem melhorar a saúde física e 
mental dessas pessoas. Podem ser oferecidas 
formações para o trabalho, psicoterapias e ofi-
cinas de autocuidado, buscando a inclusão so-
cial. Essas atividades podem ser realizadas por 
profissionais da psicologia, do serviço social e 
de outras áreas ou por agentes capacitados 
da comunidade.

Intervenções educativas, combinadas ou não  
com outras, para pessoas estigmatizadas e suas famílias

As ações educativas podem ajudar as pessoas 
egressas e suas famílias a entender melhor o 
estigma, bem como ajudá-las a enfrentar essa 
situação. Oferecer ações educativas para a co-
munidade onde vivem as pessoas egressas e 
suas famílias também ajuda a diminuir o es-
tigma. Podem ser produzidos folhetos, carti-
lhas, aulas, oficinas, palestras, dentre outros 
materiais, sempre envolvendo as pessoas que 
sofrem estigma no planejamento e na execu-
ção das ações.
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Promoção de contato entre pessoas  
estigmatizadas e a população em geral

Criar formas de convivência entre pessoas 
egressas, contando suas histórias, e a popu-
lação em geral é uma forma interessante de 
aproximar e apoiar a troca de conhecimento 
entre os grupos. Fazer ações com a participa-
ção de pessoas egressas voltadas a profissio-
nais de saúde ou trabalhadores do judiciário, 
por exemplo, pode diminuir o preconceito nos 
atendimentos e aumentar a empatia. 

Grupos/clubes de apoio para pessoas 
estigmatizadas e suas famílias

Facilitar a criação de grupos de apoio para 
pessoas egressas que sofrem estigma e suas 
famílias pode ser importante para garantir 
um espaço de troca de informações, convivên-
cia e apoio mútuo. Podem ser grupos presen-
ciais nas comunidades (em espaços públicos 
como clubes, centros de convivência e igrejas, 
por exemplo) ou virtuais (pelo Whatsapp), en-
volvendo só as pessoas egressas e suas famí-
lias ou profissionais treinados, ampliando as 
redes de apoio. 

Ações de comunicação sobre estigma 
em diferentes mídias

Investir em reportagens e mensagens posi-
tivas sobre as pessoas egressas do sistema 
prisional, suas famílias e o processo de rein-
serção pessoal pode transformar a visão da 
população sobre o tema. A produção dos ma-
teriais deve contar sempre com consultas às 
pessoas que sofrem estigma.
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