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RESUMO

Este artigo analisa a temática do trabalho como forma de ressocialização do apenado no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária do 
Amapá (IAPEN/AP). Para todo detento é oportunizado laborar nas dependências do Instituto Penitenciário, como forma de otimizar o tempo e 
trazer de volta o apenado para a vida em sociedade. Porém, é necessário conhecer de que forma este necessitará desempenhar suas funções para 
que seu engajamento social entre as pessoas seja aceitável. Assim, questiona-se: o trabalho interno contribui para o processo de ressocialização 
do apenado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá? Em tese, ressalta-se que toda forma de trabalho lícito tem o potencial para 
restaurar a vida social do ser humano. Em razão do ofício praticado diariamente surgem responsabilidades para com o aperfeiçoamento do 
trabalho, a busca por capacitação e remuneração pelo seu desempenho, trazendo uma perspectiva de vida nova para aqueles que adentraram no 
IAPEN, na maioria das vezes, por adotar como forma de sobrevivência meios ilegais. O objetivo geral deste artigo foi investigar se o trabalho 
interno contribui para o processo de ressocialização do apenado no âmbito fo IAPEN/AP. Quanto aos objetivos específicos alcançados foram 
descrever a origem, o conceito e a classificação da pena; fundamentar os direitos e deveres dos detentos no ordenamento jurídico brasileiro e; 
por fim, demonstrar se o trabalho interno contribui para o processo de ressocialização do apenado no IAPEN/AP. Para a realização deste artigo 
utilizou-se vasta pesquisa bibliográfica e documental, sendo complementado por uma pesquisa in loco nas dependências do IAPEN, onde foram 
entrevistados o Coordenador de Tratamento Penal para obter-se informações sobre quais os tipos de trabalhos são realizados pelos apenados. 
Após, foram entrevistados 2 (dois) internos, que participam do projeto de artesanato, utilizado como forma de trabalho dentro do IAPEN, para 
saber qual a opinião deles a respeito do assunto em questão. Verificou-se que o número de internos que exercem algum tipo de trabalho é muito 
relativo, sendo em torno de 100 a 120, pois dependem de requisitos como bom comportamento, bons antecedentes, não responder nenhuma 
portaria (sanção disciplinar interna), entre outros, pois na medida em que cometam algum ato ilegal, perdem o direito ao trabalho. Os trabalhos 
realizados variam entre eletricista, pedreiro, encanador, bombeiro hidráulico, enfermaria, limpeza interna (roçagem e serviços gerais). Havendo, 
hoje, cerca de 150 vagas de trabalho entre os pavilhões. Para o Coordenador de Tratamento Penal, a ressocialização deveria ser feita também 
com a família do interno, pois ao sair do IAPEN, e se deparar com sua família desestruturada, este volta a cometer atos ilícitos. Em relação aos 
projetos desenvolvidos no IAPEN, infelizmente não se tem o devido apoio a qual o internos necessitam, e quanto ao Projeto da PETROBRAS 
realizado em parceria com a Escola São José, localizada no interior do IAPEN, de acordo com o Coordenador, encontra-se suspenso. Para os dois 
internos o trabalho realizado dentro do IAPEN, mesmo que não garanta o sustento de suas famílias quando estiverem em liberdade, servirá de 
suporte, contribuindo para um aumento da renda familiar. Além de que os cursos ofertados para os reeducandos contribuem para uma 
qualificação profissional. Ao analisar-se o Trabalho como forma de ressocialização, mais especificamente no IAPEN, pode-se observar que existem 
muitas formas de realização de trabalho, porém de uma forma ainda precária, na medida em que projetos que são desenvolvidos em uma gestão, 
não mais tem o mesmo apoio pela seguinte, dependendo, assim da disposição de cada coordenador que assume a direção do órgão. De acordo 
com a pesquisa realizada, existe o interesse do apenado de participar de trabalho com a intenção de alcançar a remissão da pena e encontrar uma 
ocupação em seu tempo durante o período de detenção, mas o que muitos não sabem é que
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