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RESUMO 

 

Não é incomum a mídia nacional divulgar notícias relacionadas aos problemas do 

cárcere, sobretudo, rebeliões, fugas, massacres, disputa de facções pelo poder no interior 

das prisões e após isso o tema ganhar relevo no debate acadêmico, com a conclusão de 

que o sistema prisional brasileiro está falido, caótico e que não ressocializa ninguém. 

Dizer que as prisões não recuperam aqueles que estão por trás das grades é lugar 

comum, mas é necessário entender os fatores que impedem ou dificultam os objetivos 

do Código Penal e da Lei de Execução Penal no tocante ao preparo para o retorno do 

recluso ao meio social. Diante desta necessidade, a presente dissertação aborda o tema 

da ressocialização pelo trabalho com o objetivo de entender se as práticas laborais 

realizadas podem possibilitar a reeducação dos apenados a partir de atividades que 

sejam úteis para a vida extramuros e os qualificam para o mercado de trabalho e bom 

convívio em uma sociedade em que a maioria das pessoas não confiam ou oferecem 

apoio para quem carrega o estigma de ex presidiário. Para tanto, utilizou-se uma 

metodologia quali-quantitativa, com o levantamento e desenvolvimento de gráficos, 

com a análise de números e foi realizado um estudo de caso na Penitenciária Regional 

de Campina Grande Raymundo Asfora- mais conhecido como o “Serrotão” -  através da 

prática da observação e da pesquisa documental e da análise dos dados fornecidos, via 

ofício, pela direção da unidade, bem como os disponíveis no site de Departamento 

Penitenciário Nacional,  de modo que se observou que em todas as penitenciárias do 

país há uma superlotação da população carcerária e um déficit nas vagas de trabalho 

oferecido, além do fato dos reeducandos se ocuparem em atividades como capinagem, 

plantio em horta, manutenção do prédio, servir refeições ou até fazer trabalhos 

artesanais como colagens, pinturas e mandalas, que não os qualifica para o mercado de 

trabalho fora da prisão ou oferece meios para que possam se manter de forma autônoma.  

.  
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ABSTRACT 

 

Is not uncommon for the national media to disseminate news related to prison problems, 

above all, rebellions, escapes, massacres, faction disputes for Power inside the prison 

sand after that the topic gains prominence in the academic debate, with the conclusion 

that the Brazilian prison system is bankrupt, chaotic and does not resocialize sany one. 

To say that prisons do not recover those who are behind bars is consensus, but it is 

necessary to under stand the factors tha thin der the objectives of the Penal Code and the 

Law of Penal Execution with regard to the preparation for the return of the prison er to 

the social environment. In view of that, this dissertation ad dresses theis sue of 

resocialization through work with theaim of understand in gwhe ther performed labor 

practice scan enable there education of prison ers from activities that are use ful for life 

outsidet He wallsand qualify them for the labor market and good coexistence in a 

society, in which most people do not trustor offer supportto those who carry the stigma 

of ex-convicts. To thisend, a qualitative and quantitative methodology wasused, with 

the survey and development of graphs, with the analysis of number sand a case study 

was carried out at the Regional Penitentiary of Campina Grande Raymundo Asfora-, 

betterk nown as the “Serrotão” – through the practice of observation and documentary 

research and analysis of the data provided, via official letter, by the direction of theunit 

as well as those available on the web site of the national Penitentiary Department, so 

that it was observed that in all penitentiaries in the country there is ano vercrowding of 

the prison population and a deficit in the job vacancies offered, in addition to the fact 

that the prison er seng age in activities such as weeding, planting a vegetable garden, 

main taining the building, serving meal so reven doing handicrafts such as collages, 

painting sand mandalas, which does not quali fythem for the market work outside of 

prison or provides means for them to main tain themselve sau to no mo us ly. 

 

Keywords: Resocialization. Prisonwork. Serrotão 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, segundo dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, 

contava até a data do dia 6 de agosto de 2018 com 602.217 pessoas cadastradas no 

sistema como privadas de liberdade, estando todos os estados com população carcerária 

superior à sua capacidade de lotação, e Estado da Paraíba não foge à regra. Segundo 

dados do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional –SISDEPEN, 

atualmente há 12.696 pessoas no sistema como privadas de liberdade.1 

A superpopulação prisional tem sido um dos fatores que dificulta a reeducação 

dos internos e leva a uma série de problemas que há muito tempo acompanham as 

prisões no Brasil  

Há décadas noticiários relatam sobre a violência, as fugas e rebeliões nos 

presídios, causando o descontentamento da população com o sistema prisional e com as 

leis penais que regem a nação. Por conta desse sentimento, o sistema penitenciário e o 

cumprimento das penas no Brasil são tidos como imperfeitos, fracassados e carentes de 

modificação.  

Na verdade, os projetos, os questionamentos e o movimento para reformar as 

prisões, para controlar seu funcionamento não é um fenômeno recente: “a reforma da 

prisão é mais ou menos contemporânea da própria prisão”. (FOUCAULT, 1997, p. 197). 

Podem-se preencher centenas de páginas com as notícias que tratam sobre as 

fugas de presos das cadeias, dos presídios, das rebeliões que ocorrem em diversos 

estados. Com relatos sobre as péssimas condições em que os detentos são mantidos nas 

prisões; Com a entrada de aparelhos celulares, drogas e até armas nas celas; com 

tratamento dado àquelas pessoas que nunca passaram pelo cárcere em relação aos 

detentos antigos, que fazem da prisão seu novo espaço para o crime, submetendo-os a 

sevícias sexuais, a torturas de todos os tipos e, enfim, com a incapacidade dos agentes 

em conter a violência prisional, as brigas de gangues rivais e das mortes ocorridas 

dentro das prisões. 

Diante dessa problemática, o tema sistema prisional ganha importância nos 

noticiários acadêmicos, sobretudo quando vêm relacionados à presença de grupos 

                                                             

1 De acordo com o site http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen do Departamento Penitenciário 

Nacional o SIESDEPEN é o sistema Web de coleta de dados alimentado pelas secretarias de segurança e 

justiça estaduais, administrações penitenciárias dos estados e judiciais.  

 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen
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faccionados, ausência do estado, ressocialização, direitos humanos, etc.Ademais, a 

sociedade tem cada vez mais acesso a informes relativos aos problemas das prisões no 

Brasil, aos programas policiais e todo sorte de mídia compartilhada trazendo relatos, 

imagens e vídeos de dentro das penitenciárias, algumas vezes desinformando mais do 

que trazendo informações relevantes para a sociedade. Porém, o que os ouvintes e 

leitores não têm conhecimento é de quanto é investido no sistema carcerário e de como 

o retorno deste investimento é inexpressivo.  

Porém, dizer que o cárcere não recupera ninguém ou que a prisão não promove a 

recuperação já é um consenso geral, dessa forma, o objetivo desta dissertação não é 

repetir essa afirmação e chegar à conclusão de que a pena de prisão está falida. A ideia, 

também, não é afirmar que a ressocialização seja um mito e que não traz proveito algum 

para o sistema penitenciário, pois se pretende especificar alguns aspectos da degradação 

da pessoa do preso, decorrente da própria vida carcerária, para, assim, tratar das 

medidas eficazes que podem promover a reintegração social do preso.     

A ressocialização aparece como uma das finalidades do Código Penal e da Lei 

de Execução Penal, as duas normas destacam, dentre outras maneiras  o trabalho como 

forma de promover a reinserção do preso ao convívio social, mas diante dos problemas 

que afeta o sistema carcerário brasileiro surge a indagação se a norma penal e de 

execução penal conseguem promover na prática essa finalidade.   

Dito isto, toma-se como lócus desse estudo a Penitenciária Regional de Campina 

Grande Raymundo Asfora, conhecida popularmente de “Serrotão”, e, como objeto da 

pesquisa ressocialização pelo trabalho, a partir da previsão normativa do Código Penal 

Brasileiro (arts, 34, § 2º e 3º, 35, §1º e 2º e 36, §1º) e da Lei 7.210/84- Lei de Execução 

Penal (do art. 28 ao art. 37)   

O objetivo geral desse trabalho acadêmico é mapear as atividades laborais 

desenvolvidas no contexto da unidade prisional do Serrotão e analisar se a realização do 

trabalho no interior da unidade atende ao previsto na Lei Penal e de Execução Penal no 

tocante ao aspecto da ressocialização.     

A importância deste estudo se dá em virtude da necessidade de uma gestão 

eficiente das práticas empregadas na ressocialização, assim como por trazer 

apontamentos ou alternativa de atividades laborais que melhor qualifiquem os internos e 

possam ser implantadas pelo Estado nas unidades prisionais, trazendo, assim, resultados 

compatíveis com o previsto nos códigos supracitados no diz respeito à ressocialização 

eficaz dos egressos.  
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O trabalho ofertado a poucos detentos na Penitenciária Regional de Campina 

Grande Raymundo Asfora, conhecida popularmente de “Serrotão”, gira em torno de 

trabalhos como fazer pinturas, colagens, atividades recreativas lúdicas, fazer artesanato 

ou trabalho de capinagem, cozinha e serviços gerais. Acredita-se que essas modalidades 

de trabalho não são eficazes na preparação do interno para o convívio social, nem 

garantia de sua aceitação no mercado de trabalho, pois não o qualifica 

profissionalmente. 

Para obter os resultados da pesquisa foi utilizada a abordagem indutiva, visto 

que por meio da experiência empírica tem-se como hipótese primária a estreita relação 

entre a ressocialização ineficaz e a reincidência criminal registrada em nossas 

penitenciárias, e tomando por base o que nos trazem as professoras Marina de Andrade 

Marconi e Eva Maria Lakatos, que definem o método indutivo como 

 

... conjunto de processos por meio dos quais se passa dos dados as leis, trata-

se de saber como se obtém uma proposição objetiva, ou seja, que se possa 

reconhecer na observação aplicada. Ela não consiste em apenas perceber, mas 

também em aprender os caracteres do fenômeno, por meio da atenção e 

analise de fato (MARCONI E LAKATOS, 2010, p 254). 

 

Quanto à modalidade da pesquisa, será utilizada a quali- quantitativa, utilizando 

os dados a serem coletados e solicitados à Penitenciária Raymundo Asfora, Serrotão, 

como parte do processo de busca de informações para construção e corroboração da 

hipótese escolhida e um estudo de caso através da prática da observação e da pesquisa 

documental, através da análise dos dados fornecidos, via ofício, pela direção da unidade 

e os disponíveis no site de Departamento Penitenciário nacional. 

A pesquisa quantitativa lida com números e usa modelos estatísticos para 

explicar os dados, nela, os pesquisadores valem-se de amostras e de informações 

numéricas. Conforme Boudon (1973) segundo os problemas que se colocam, as 

possibilidades de que se dispõem e as diversas outras circunstâncias, o sociólogo é 

levado a utilizar diversos tipos de dados. De fato, pretende-se, mediante ofício enviado 

ao juiz da Vara de Execução Penal e aos diretores da Penitenciária do Serrotão, obter 

dados oficias sobre a quantidade de presos que trabalham nas unidades como a padaria, 

horta, posto médico e cozinha. “Nas palavras de Boudon (1973, p. 37) qualquer que seja 

o tipo de material utilizado, o ideal é sempre obter dados que possam ser comparados 

entre si. ” 
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A pesquisa qualitativa se desenvolve numa situação natural, é rica em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. O pesquisador tem liberdade de escolha do método e da teoria para 

realizar seu trabalho. O bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade e intuição 

do pesquisador. As chamadas metodologias qualitativas expressam o privilégio da 

análise de microprocessos através do estudo das ações sociais individuais e grupais.  

A abordagem qualitativa traz uma maior flexibilidade quanto às técnicas de 

coletas de dados, seja na entrevista ou observação participante. Nesse caso, a 

preocupação do cientista social é a estreita aproximação dos fatos, de fazê-los falar da 

forma mais completa possível. 

O trabalho a ser desenvolvido será dividido em quatro capítulos. O primeiro 

aborda o surgimento histórico das prisões como novo mecanismo de punir em 

substituição ao castigo exemplar, que tinha como finalidade o arrependimento daqueles 

que cometiam crimes a partir da promoção da dor e morte nos suplícios.  

No primeiro capítulo será também destacada a finalidade das prisões, pois com 

elas a punição passa a ser difundida pelo estado como algo útil e necessário. Assim 

como, faz-se necessária uma explanação sobre os direitos dos presos e a previsão 

normativa da Constituição, da Lei nº 7.214/ 84 e do Código Penal sobre as garantias e 

direitos dos detentos.   

Para situar o leitor sobre o lócus da pesquisa, o fechamento do primeiro capítulo 

dar-se- á com a apresentação das três unidades que formam o complexo prisional do 

Serrotão em Campina Grande. Ao todo são três unidades prisionais situadas nessa área: 

a Penitenciária Regional Raymundo Asfora, onde ficam os presos já condenados pela 

Justiça; a Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande, conhecida como máxima, 

destinada aos presos provisórios, ou seja, que aguardam a condenação, e a Penitenciária 

Feminina de Campina Grande, onde ficam as mulheres reclusas.  

No segundo capítulo pretende-se fazer uma análise da previsão normativa da 

ressocialização pelo trabalho, uma vez que com a Lei de Execução Penal (LEP), o 

legislador traçou as diretrizes para o trabalho, servindo tal atividade para a diminuição 

do tempo de encarceramento. Trata-se, portanto, de um instrumento legal que viabiliza 

uma garantia normativa, a ressocialização pelo trabalho e a reintegração social do preso.  

Nessa perspectiva, o leitor será situado, ainda no capítulo II, sobre a quantidade 

total de presos encarcerados no Brasil e em cada estado brasileiro, no ano de 2019, bem 
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como a quantidade de internos que trabalham e, por fim, uma análise sobre a 

possibilidade de ressocialização no interior do cárcere.     

O terceiro capítulo tem por finalidade discutir o trabalho de campo, expondo a 

escolha do objeto e as condições do trabalho de pesquisa, com destaque para a 

dificuldade de se obter informações em instituições, denominadas por Goffman (1999) 

de instituições fechadas, além de detalhar o trabalho de campo e os procedimentos para 

a obtenção dos dados.  

A segunda parte do terceiro capítulo apresenta os postos de trabalho no Serrotão, 

com destaque para as atividades laborais na horta, padaria e cozinha, expondo a 

quantidade de reeducandos nesses lugares e as condições em que trabalham. Destaca-se 

também outras atividades importantes de uma categoria de apenados nomeadas por 

Dráuzio Varela em sua obra “Estação Carandiru” como “faxinas” e consideradas por ele 

como a espinha dorsal de uma unidade prisional. 

Por fim, no quarto capítulo aborda-se o trabalho e a ressocialização à luz do 

Código Penal e da Lei de Execução Penal, expondo aspectos raciais e econômicos da 

população encarcerada na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo 

Asfora, além de outros fatores como o nível de escolaridade e faixa etária dos apenados, 

para melhor entender o público do universo prisional. Pretende-se, ainda, discutir a 

ineficácia da ressocialização pelo trabalho nos postos dentro do Serrotão, diante de 

fatores como falta de vagas de trabalhos para todos os presos, assim como pelo fato da 

modalidade de atividade laboral que exercem não contribuir para a vida profissional do 

preso ao sair do cárcere, pois a maioria dos projetos de ressocialização pelo trabalho 

tem por base atividades artesanais ou serviço de capinagem. 
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CAPÍTULO 1. A PRISÃO: DA PREVISÃO LEGAL AO FUNCIONAMENTO 

REAL  
 
1.1 Surgimento e Finalidade das Prisões 

 

Ao ler Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos (2014) o leitor da obra pode 

achar que as péssimas condições da prisão, com a falta de água e de celas adequadas, ou 

mesmo pensar que a revolta dos presos, o comércio clandestino e os crimes sexuais 

ficariam apenas nas lembranças do escritor no período, na década de 30 do século XX, 

tempo em que esteve preso. Entretanto, na atualidade, poderíamos escrever centenas de 

páginas com as notícias que tratam das péssimas condições dos presídios brasileiros e 

do fracasso na tentativa da ressocialização dos apenados. Isso gera o debate sobre o 

sistema penitenciário e o cumprimento das penas no Brasil que são tidos como 

imperfeitos, fracassados e que precisam ser modificados. 

Pensar o surgimento da prisão como mecanismo de punição é não esquecer que 

ela nem sempre existiu, que ela surge como uma instituição que visa disciplinar os 

corpos e as mentes dos encarcerados e que mesmo ganhando forma se opondo aos 

métodos do castigo exemplar, ela se constitui como um conjunto de saberes, técnicas, 

discursos científicos que se formam e se entrelaçam com a prática do poder de punir. 

(FOUCAULT, 1997) 

Historicamente, o uso da prisão como pena de privação de liberdade foi 

precedido pelos suplícios, que se constituam em rituais ou espetáculos públicos 

punitivos e perduraram até o início do século XIII, momento de transição entre as 

técnicas de punir. 

O objetivo central dos suplícios era penalizar o criminoso por meio de castigos 

físicos, tais como torturas, amputações, ou seja, a punição de modo aflitivo diretamente 

no corpo do condenado. Os suplícios eram muitas vezes uma desforra, a pura 

manifestação de poder do soberano sobre o corpo do condenado, fosse pela própria 

aplicação da pena, ou pelo espetáculo público, mostrando a todos o poder do Estado 

frente aos indivíduos.  

Foi em substituição aos castigos exemplares que o novo modelo prisional surge 

em fins do século XVIII e tem como escopo a disciplinarização dos corpos, seu controle 

e classificação, assim como destaca Foucault: 

A forma prisão preexiste a sua utilização sistemática nas leis penais. Ela se 

constitui fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo 

social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los 
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espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o máximo de 

força, treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los 

numa visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo 

de observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que se 

acumula e se centraliza... No fim do século XVIII e princípio do século XIX 

se dá a passagem a uma penalidade de detenção. (FOUCAULT, 1997, p. 195) 

  

Pela leitura do trecho em epigrafe depreende-se que para Foucault essa era a 

finalidade da prisão, vigiar e punir, controlar e disciplinar, observar e moldar, de fato, é 

com esse objetivo que a prisão tem sua emergência social e histórica. A pena com prisão 

passa a ter uma finalidade diversa dos antigos castigos corporais, pois agora a punição 

deveria ser calculada não apenas em função do grupo, mas de evitar que ocorresse 

novamente, seu objetivo era não apenas uma ofensa passada, mas uma desordem futura. 

Nessa perspectiva, Foucault salienta que esse controle só seria possível a partir de todo 

um aparato de controle que saiba exatamente o que o detento faz o que pensa e como 

vai se comportar. Diante disso, utilizam-se instrumentos de controle cada vez mais 

eficazes e que tenham menos custos para o Estado.  

Nessa nova geografia de exercício do poder e dos mecanismos de punir, o 

controle exercido sob os presos é justificado agora como algo eficaz, racional e útil. 

Todavia, para Foucault (1997) sob o olhar disciplinar poder e disciplina vão ganhando 

forma, possibilitando ao Estado adestrar os corpos indóceis. Diante disso, para ele, com 

a prisão não houve nenhum afrouxamento da severidade penal e não houve a suavidade 

no aparato judiciário, contrariando aquilo que diziam os reformadores Beccaria, Servan, 

Dupaty, ou Lacretelle, Duport, Pastoret, Target, Bergasse e os constituintes.      

É oportuno sublinhar que Foucault não era um defensor do poder estatal, seja 

aquele exercido nos suplícios ou na prisão, que aparentemente seria mais útil e humana. 

No que diz respeito à finalidade da pena foi com Cesare Beccaria que a humanização 

das penas ganhou maior repercussão. Considerado um iluminista penal, Beccaria 

defendia que a finalidade das penas não deveria ser a desforra do soberano ou a sua 

vingança sobre aqueles que se opunham a seu governo, mas a proteção da sociedade. 

Para o iluminista penal, as penas deveriam desencorajar novos delitos: “para que uma 

pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para desviar os homens do 

crime”. (BECCARIA, 2010, p. 60). Com isso, a pena deveria ser racial, útil e 

necessária. Quanto à finalidade das penas, ainda para ele, as penas deveriam ser 

proporcionais aos delitos, ou seja, para os crimes mais graves maiores penas, para os 

menos ofensivos penas menores. 
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A ineficácia na aplicação das penas desperta em Beccaria o interesse pela 

necessidade da aplicação de penas pensadas como úteis e com uma utilidade.  À vista 

disso, o Marques de Bonesana defendia ideias contrárias ao uso costumeiro do sistema 

punitivo. Para ele, as penas cruéis não davam a garantia de que os crimes eram temidos. 

Nas palavras do referido autor: 

Um dos maiores freios aos delitos não é a crueldade das penas, mas sua 

infalibilidade e, em consequência, a vigilância dos magistrados e a severidade 

de um juiz inexorável, a qual, para ser uma virtude útil, deve vir 

acompanhada de uma legislação suave. A certeza de um castigo, mesmo 

moderado, causará sempre a impressão mais intensa que o temor de outro 

mais severo, aliado à esperança de impunidade; pois os males, mesmo os 

menores, se são inevitáveis, sempre espantam o humano, enquanto a 

esperança, dom celestial que frequentemente tudo supre em nós, afasta a 

ideia de males piores, principalmente quando a impunidade, concebida 

amiúde pela venalidade e pela fraqueza, fortalece a esperança. (BECCARIA, 
2010, p.70) 

 

 Beccaria foi um iluminista penal e grande defensor da utilidade mais racional 

das penas, suas ideais perduram pelos tempos futuros e é sempre um debate na ordem 

do dia.  Mesmo contrariando interesses de alguns grupos, ele defendia o argumento de 

que a prisão era apenas um meio de deter um cidadão até que ele fosse julgado e 

culpado e com um pensamento avançado e contrário ao predominante em sua época 

Beccariaafirmava que, o rigor do cárcere só deve ser atribuído ao acusado, na medida 

em que ele for necessário para impedi-lo de fugir ou para que esse não oculte as provas 

do crime” (BECCARIA, 2010, p. 70)     

No mesmo entendimento do autor supracitado, de que a pena devesse ser 

humanizada e suavizada para que houvesse aumento de sua eficácia, Gomes (2014) 

observa que o sistema de intervenção mínima de Beccaria constitui uma alternativa ao 

direito penal máximo da atualidade, ainda presente em muitos países. Nas palavras de 

Gomes (2014, p. 33) “poucos países praticam a intervenção mínima do programa 

beccariano (quem mais se aproxima disso são os países de capitalismo evoluído, 

distributivo e altamente civilizado”. Quando se pensa na finalidade da pena no contexto 

atual, punir não deve ser mais o único objetivo do direito penal.  

Quanto à estrutura das prisões, Beccaria chamava a atenção para o fato de que as 

celas deveriam ser limpas, ventiladas e comportassem no máximo dois presos por cela. 

O pensamento dele era contrário à realidade da época, pois, conforme destaca Perrot 

(1988), os cárceres no antigo regime eram antes depósitos, despejos, locais de passagem 

e não de permanência e penitenciária, lugar de acomodação para outras penas ou outros 
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lugares, isso porque o encarceramento não era a pedra angular da repressão, pois o 

governo fazia uso do castigo exemplar, da ostentação dos suplícios.  

Sobre os cárceres e sua finalidade, para a mesma autora, a pena privativa de 

liberdade torna-se o ponto de sustentação do sistema penal, na visão dela, “ela tece as 

primeiras malhas dessa imensa rede- casas de justiça, de detenção, de correção, centrais, 

departamentais. - que aos poucos iria recobrir todo país” (PERROT, 1988, p. 236).     

É importante a observação da autora citada quanto ao silêncio em relação aos 

estudos envolvendo os prisioneiros e à dificuldade dos historiadores do século XIX que 

tinham interesse em pesquisar sobre a prisão e tinham dificuldade de acesso às fontes de 

pesquisas e informações. Isso porque havia a escassez dos arquivos, todo um 

ocultamento de dados e um discurso em que os prisioneiros estavam ausentes. Os presos 

eram mortos vivos, não tinham vez ou voz, poucos prisioneiros que eram alfabetizados 

sabiam seus direitos políticos ou devedores, não relatando a realidade do interior das 

prisões.  

Para Perrot (1988) as razões do silêncio quanto aos presos podem ser explicadas 

através de uma tripla muralha que cerca os prisioneiros, em relação ao século XIX.  A 

primeira, o analfabetismo sempre mais presente entre os presos que entre a população 

total; A segunda, a ação das instituições prisionais em esconder a palavra, em não dar 

vozes aos presos e, quando não, na destruição dos escritos; por fim, a terceira muralha 

que envolve o estigma, a vergonha social que envolve os apenados, dificultando seu 

testemunho. 

Segundo Perrot (1988) a nova forma de punir com novo modelo de prisão ganha 

forma entre os anos de 1780 e 1820, no qual o modelo arquitetônico do panóptico, de 

Bentham torna-se a expressão mais perfeita, uma vez que, convertida no centro 

irradiador do sistema penitenciário em que a pena privativa de liberdade constitui o 

essencial. A prisão, segundo a autora, assume uma tripla função: “punir, defender a 

sociedade isolando o malfeitor para evitar o contágio do mal e inspirando o temor ao 

seu destino, corrigir o culpado para reintegrá-lo à sociedade”. (PERROT, 1988, p. 262)  

Mas como definir uma instituição penitenciária? Segundo Silva (2008) do ponto 

de vista jurídico pode-se definir a prisão como um aparato estatal destinado ao 

cumprimento de pena de prisão imposta aos condenados pelo poder judiciário, mas 

numa concepção sociológica a prisão é um lugar tanto para quem nela vive, nesse 

contexto os internos e quem lá trabalha (funcionários, agentes penitenciários e diretores) 
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e para quem deseja estudar as relações que se desenvolvem em seu interior, ou mesmo 

um não-lugar para aqueles que pouco ou nenhum contato mantêm com o seu cotidiano.  

Outra definição sobre instituição prisional pode ser encontrada na percepção de 

Goffman (1999), pois para ele as prisões como Instituições totais e apresenta o seu 

fechamento ou caráter total pelas barreiras no contato com o mundo externo e pelas 

proibições à saída.   

A prisão tem se mostrado na atualidade um território minado e marcado pela 

disputa do poder entre os internos, algumas vezes com brigas entre facções que 

cominam em massacres e violência em larga escala e com grande destaque nas capas de 

jornais, mas, conforme Silva (2008), não é só a imprensa que contribui para a 

constituição de tal visão sobre o cárcere, como a própria confiança e desconfiança de 

segmentos da população em relação aos órgãos responsáveis pela segurança pública. 

   Com ou sem a espetacularização da mídia é necessário um olhar crítico, um 

estudo que aborde os questionamentos que emergem em torno das fugas e rebeliões de 

presos e as críticas da opinião pública sobre as falhas do sistema carcerário, que enfatize 

cada vez mais o fracasso da ressocialização de detento e a não preparação do mesmo 

para egresso. Reconhecendo que o atual sistema carcerário abriga desde infratores de 

pequenos delitos (em sua maioria pretos, pobres e putas) até traficantes de alta 

periculosidade ou mesmo psicóticos, alguns juristas têm discutido e posto em prática 

uma nova justificativa moral, política e racional do direito de punir através do sistema 

de monitoramento eletrônico de presos (Gomes, 2017). 

Humanizar na execução penal significa oferecer condições humanas, dignas ou 

adequadas para que possa reduzir ao máximo os efeitos deletérios da privação da 

liberdade. Para isso, é necessário preparar o apenado para a ressocialização.  

Sobre a ressocializacão é oportuno a análise de Molina; Gomes (2002, p. 57) 

quando entendem que o efeito ressocializador eficaz e duradouro não se pauta no medo 

da pena, uma vez que se necessita da interiorização moral da norma, pressupondo uma 

atividade axiológica referentes a valores. Nas palavras dos autores 

Não cabe ressocialização alguma se detrás da conduta respeitosa da lei existe 

um clamoroso vazio moral ou contradições sensíveis entre as pautas legais e 

as convicções pessoais íntimas do infrator. Em consequência, como reitera 

referido setor doutrinário, se prescinde do fundamento moral da 

ressocialização, se nega o direito do Estado de corrigir o cidadão ou se 

questiona a legitimidade da execução da pena orientada para modificação da 

personalidade ou convicções do condenado, só cabe então uma vazia e inútil 
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correspondência ao respeito formal da legalidade. (MOLINA; GOMES, 

2002, p. 475)         

 

Deve-se com que avivar no apenado sua cidadania e dignidade, para isso é 

necessário fazer com que o preso saiba ler, escrever e interpretar, refletir e conhecer seu 

lugar na sociedade, lutar pela sua consciência, negar as lamentações e colocar-se como 

sujeito de deveres, mas também de direitos.    

1.2. Regulação legal do Cárcere e os Direitos dos Presos no Brasil  

1.2.1. A Lei de Execução Penal 

A principal legislação que norteia o cumprimento de pena privativa de liberdade 

no Brasil é a Lei nº 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal), que no seu artigo 1º, deixa 

claro a que se propõe e quais os seus objetivos, qual seja: “A execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. 

Dessa forma, fica entendido que a Lei de Execução Penal regula os direitos e 

deveres dos detentos no contexto do cárcere, mas também obriga o Estado e a sociedade 

a cumprir normas fundamentais que devem ser respeitadas no contexto do cárcere. A 

Lei 7.210/84 é designada por alguns como a Carta Magna dos detentos, e é considerada 

uma das leis mais avançadas no aspecto da ressocialização do detento 

O termo ressocializar significa tornar social novamente, fazer aquele que está 

preso ser mais uma vez capaz de conviver de forma harmoniosa no meio social, 

praticando, assim, condutas aceitas pelo grupo de forma que seu comportamento visto 

como benéfico.   

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 1984) -LEP, no mesmo instituto do 

artigo 1º, assegura ao condenado, em seu artigo 3º, todos os direitos não alcançados pela 

sentença. Isso porque, mesmo privado de sua liberdade, é resguardado ao preso 

determinadas prerrogativas ordenadas. Essas têm amparo no art. 5º, incisos XLVIII e 

XLIX, da Constituição Federal, determinando que o respeito à integridade física e moral 

é garantido a quem está com sua liberdade interrompida, além de preceituar que a pena 

será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. 

Diante disso, uma vez cumprido o respeito à integridade física e moral é garantido ao 

preso o mínimo de respeito e proteção de sua intimidade e honra, essencial ao bom 

desempenho do processo de reintegração. 
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Mesmo privado de sua liberdade o preso tem alguns direitos garantidos no interior 

do cárcere e dentre eles o direito a assistência. Com previsão normativa no art. 10 da 

LEP, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e tendo por objetivo 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, nisso, os tipos de 

assistência como material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, que são 

expressas no art. 11 da mesma lei, visam garantir condições no cárcere para que o possa 

ser inserido de volta à sociedade sem cometer novos crimes.    

A redação do art. 11 não deixa espaço para variáveis na sua interpretação 

quando versa sobre os direitos assistenciais, ou seja, a lei traz expressamente que 

medidas de assistência devem ser oferecidas aos internos, embora muitas notícias em 

âmbito nacional tenham mostrado que a previsão legal da assistência não se aplica a 

realidade do sistema prisional no Brasil. 

A assistência conforme o art. 11 pode ser de diversas formas, uma delas é a 

material, consistindo, com base no art. 12 do mesmo texto normativo, no fornecimento 

de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, dando direito a uma vida digna e de 

tratamento adequado. 

Referente à alimentação, é pertinente a fala de NUNES (2009, p. 28), quando 

afirma que: 

A comida servida em nossos estabelecimentos prisionais, consumida pelos 

detentos, costumeiramente é repudiada pelos próprios encarcerados e pelos 

que visitam nossas prisões, muitos dizem que a comida, além de fria, é de 

péssima qualidade nutritiva e “cheira mal”. (NUNES, 2009, p. 28). 

No contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora a 

afirmação de Nunes com relação à má qualidade da comida dos presídios foi constatada 

com a visita do Conselho Estadual dos Direitos Humanos/CEDH, no dia 03 de junho de 

2013, constatando que: 2013:  

Em todos os pavilhões os detentos reclamaram da má qualidade das 

refeições. Segundo os relatos, a falta de variedade do cardápio, a falta de 

higiene no preparo dos alimentos estaria produzindo diarreia generalizada. 

Diversas reclamações dos detentos foram feitas sobre o não fornecimento do 

café da manhã do dia 03 de junho. (CONSELHO ESTADUAL DE 

DIREITOS HUMANOS-CEDH/PB, 2013, p. 4) 

 

A comissão viu, in lócus, que a máquina de fabricar pães estava quebrada há 

mais de quinze dias e não havia diversidade na alimentação fornecida aos presos, 

sugerindo no relatório que houvesse reforma e melhoria na cozinha.  
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É importante esclarecer que de 2013 para os dias atuais houve mudanças na 

estrutura da cozinha e na qualidade da comida servida, os diretores das três unidades 

prisionais que fazem parte do complexo do Serrotão têm buscado atender aos presos e 

oferecer refeições em condições dignas, inclusive nas visitas feitas as unidades pelo 

autor dessa pesquisa, junto com alunos de projeto de pesquisa sobre o cárcere, 

percebeu-se a boa higiene na padaria que funciona dentro do Serrotão, assim como na 

qualidade dos pães feitos e na estrutura da cozinha, não havendo mais os problemas 

verificados pela comissão, embora ainda haja necessidade de uma constante 

manutenção.  

O art. 12 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 1984) -LEP destaca, também 

como medida de assistência material o fornecimento do vestuário, ou seja, o vestuário é 

direito do preso, e deve ser disponibilizado de forma padronizada e até com a 

identificação do detento. Seguindo a LEP, muitos dos estabelecimentos prisionais do 

nosso país adotam esse modelo. O intuito é evitar a discriminação entre os presos, uma 

vez que, grande parte deles não possuem condições de provê-lo. Porém, na prática não 

há vestimentas para todos os detentos, mesmo os administradores dos presídios 

preocupando-se com o vestuário prisional, para tornar esses ambientes cada vez mais 

suportáveis e melhores de se viver, o Estado não fornece roupas para todos os detentos. 

Quando há um número elevado de internas, mas mesmo assim, ainda sob o 

controle dos funcionários do cárcere, como acontece com o Presídio Regional Feminino 

de Campina Grande/PB, que consta atualmente com 96 detentas, embora só tenha 

capacidade para 70 internas, o Estado, até então, consegue suprir parte da assistência 

material e a vestimenta é uma delas. 

Segundo os tipos de assistência que o artigo. 10 da LEP prevê, o artigo 14 da 

mesma lei detalha como deve ser a assistência à saúde, como pode ser percebido no 

caput e parágrafos.  

A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e 

curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§1º (vetado) 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento. 

§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no 

pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (BRASIL, Lei nº 7.210 

de 1984)  

 

A assistência à saúde dos internos enfrenta dificuldades em sua materialização, 

pois a sua realização eficaz é um problema que afeta não só aqueles que estão reclusos, 



25 
 

mas a população brasileira de um modo geral, pois é recorrente nos noticiários nacionais 

a precariedade da saúde pública. 

Quanto a essa obrigação do Estado em relação à população prisional é 

interessante o que destaca Nunes (2009, p. 30 a 31) ao expor que:  

Trata-se, com efeito, de um direito do preso e obrigação do Estado. A saúde 

dos presos, induvidosamente, é um dos maiores problemas, de todos os 

percalços carcerários. Poucas são as prisões que asseguram ao detento pelo 

menos um médico por semana. Geralmente em situações de emergência, o 

preso é encaminhado a hospitais públicos, porque dentro da prisão não existe 

médico, nem tampouco posto de emergência. 

 A saúde no sistema prisional brasileiro é caótica, pois há uma grande omissão 

do Estado em atender os requisitos mínimos de assistência médica dentro dos presídios, 

restando assim a proliferação de doenças contagiosas de difícil cura e moléstias graves. 

Como não é objeto de estudo da presente dissertação os demais tipos de assistência que 

versa o artigo 10 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 1984) -LEP não serão 

apresentados neste trabalho.  

 

1.2.2.  A Constituição e as Garantias dos Presos 

 

Contrariamente ao senso comum e ao que afirmam os jornais sensacionalistas, 

midiáticos, apelativos, aqueles que estão encarcerados sob a tutela do Estado têm 

direitos garantidos pela Constituição Federal e tais direitos não podem ser violados.    

A Constituição Federal proíbe as penas cruéis e garante respeito e integridade 

física e moral aos presos. A prisão deve ser pensada na sua finalidade de prevenção e 

cumprir o objetivo, que é privar a liberdade do indivíduo pelo tempo estipulado na 

decisão judicial. Qualquer rigor atribuído no cumprimento da pena deve ser justificado 

como meio de disciplinar o interno e nenhuma medida deve ser tomada no sentido de 

punir além daquilo que a lei já previu, ou seja, nenhum castigo rigoroso deve ser dado 

ao preso, pois assim haverá uma punição que extrapola a da privação da liberdade. 

O Estado deve oferecer o que dispõe a lei maior. Em seu art. 5º, XLIX, o 

documento constitucional resguarda que “é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral”. 

A Constituição Federal do Brasil em seu artigo 5º vem positivar esses direitos e 

garantias fundamentais que também se estendem aos presos. Direitos esses que devem 

ser protegidos e não violados, além de serem inalienáveis e irrenunciáveis, ou seja, não 
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se negocia ou se barganha direitos fundamentais, apenas, cumpre-se, a fim de que sejam 

respeitados e resguardados a todo tempo e em todo lugar. 

Com base ainda no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o inciso III, 

“ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Isso 

porque, todos são iguais perante à lei, nesse sentido ela deve agir em consonância com a 

previsão legal que serve como base para a estrutura do direito, bem como, com a 

finalidade de garantir a imparcial aplicação da justiça.  

Mesmo tendo cometido um crime e estando recluso é terminantemente proibido 

que o preso seja tratado de forma degradante e desumana, não sendo aceitável o descaso 

e a negligência no que se refere aos direitos e garantias constitucionais dele como 

pessoa humana.  

Trancafiar pessoas por longos períodos, sem oferecer condições para o retorno 

ao convívio social não soluciona o problema da criminalidade, pelo contrário essa 

medida pode até ser um fato criminógeno. Nesse sentido afirma Gomes que:     

 

Apesar da ideia de não trancafiar indivíduos com penas de curta duração a 

cumprir, o sistema carcerário brasileiro continua com o problema de 

superlotação, da ocupação de celas por um alto número de detentos que 
chegam às vezes a ficar entre as grades para ter contato com o sol e o vento, 

formando uma espécie de “bazar de carne humana”, e com todas as 

implicações negativas que tal situação pode trazer. Dessa forma, atualmente, 

cada vez mais autores (incluindo juristas, psicólogos e sociólogos) têm se 

debruçado sobre a vulnerabilidade da sociedade diante da criminalidade que 

não é contida com a prisão dos infratores, mas tem partido dos presídios. 

(Gomes, 2017. P. 124)  

 

Embora privado de sua liberdade o preso não poder ser submetido a situações 

desumanas, não poder ter a sua integridade física violada, mas diante do quadro da 

superlotação prisional e falta de estrutura e assistência do Estado, o que ocorre é uma 

constante violação aos seus direitos.        

O legislador constitucional protegeu a dignidade da pessoa humana, cuidando 

para que tal direito na fosse violado, assegurando diversos direitos como a honra, a 

integridade física, e que não lhes fossem mitigados o direito de nenhuma forma.  Esses 

direitos estendem-se também ao preso, embora em muitas prisões isso tenha sido 

perversamente omitido e desrespeitado.  
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1.2.3. O Código Penal Brasileiro e os regimes de cumprimento de pena 

 

O Código Penal Brasileiro prevê duas penas privativas de liberdade – a de 

reclusão e a de detenção – sobre as quais incide uma série de implicações de Direito 

Penal como, por exemplo, o regime de cumprimento de pena a ser fixado na sentença 

condenatória. 

Pela previsão do art. 33, caput, do CP, a pena de reclusão deve ser cumprida em 

regime fechado, semiaberto ou aberto e pena de detenção em regime semiaberto, ou 

aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

O regime inicial de cumprimento de pena ocorre após o juiz ter proferido em sua 

sentença se houve a prática do delito e na aplicação da pena atendendo aos critérios do 

art. 59 do Código Penal. 

Dessa forma, a escolha pelo julgador de regime inicial para cumprimento da 

pena deverá ser uma conjugação da quantidade de pena aplicada ao sentenciado com a 

análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, 

principalmente no que diz respeito à última parte do referido artigo, que determina que a 

pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.  

Em caso de condenação ao regime fechado, o preso será encaminhado à 

penitenciária depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. Conforme 

observa Greco (2015) nos termos do artigo 87 da lei de Execução Penal, expedindo-se, 

por conseguinte, guia de recolhimento para execução, sem o referido documento 

ninguém poderá ser recolhido para um cumprimento de pena privativa de liberdade.  

Conforme preceitua o (art. 8º da LEP e art. 34, caput do CP), uma vez 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será 

submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico para a obtenção 

dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização 

da execução. 

Para a realização do exame criminológico é necessário que exista uma Comissão 

técnica de classificação. Com base no Art. 6o (Lei nº 7.210/84), a classificação será feita 

por Comissão Técnica de Classificação- CTC, que elaborará o programa 

individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso 

provisório. 

O órgão colegiado é presidido pelo diretor do estabelecimento prisional e 

composto por um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, além de dois chefes 



28 
 

de serviço. A comissão deve submeter o condenado a exame criminológico, 

estabelecendo o seu perfil psicológico e classificando-o de acordo com sua 

personalidade, bem como pelos seus antecedentes.  

A doutrina faz críticas à inclusão do preso provisório no rol daqueles que estão 

sujeitos ao programa individualizador elaborado pela CTC. Primeiro pelo fato destes 

serem recolhidos em cadeias onde não há condições para se formar uma CTC e, 

segundo, pelo fato de não ter ocorrido o transito e julgado da sentença condenatória, e 

isso ferir o princípio constitucional da presunção de inocência. 

O exame criminológico é obrigatório para os detentos condenados à pena 

privativa de liberdade em regime fechado (LEP, art. 8ª, caput) e facultativo para os 

detentos a cumprir pena em regime semiaberto (LEP, art. 8ª, caput). Surge uma 

contradição: o art. 35, caput, do CP, contrariamente ao que dispõe o parágrafo único do 

art. 8ª, determina a obrigatoriedade do exame criminológico também para os 

condenados em regime semi- aberto. Embora não pacifico, predomina o entendimento 

jurisprudencial de que a Lei de execução penal, lei especial, deve prevalecer, sendo, 

portanto, facultativo o exame nesse caso. 

Nos presídios que fazem parte do complexo do Serrotão em Campina Grande 

não é e realizado o exame criminológico, pois não há servidores para compor a 

comissão técnica de classificação.  

Embora na prática o exame criminológico não seja realizado em alguns 

presídios, a lei determina que ele seja realizado também com os presos que iniciam a 

sua pena no regime semiaberto, nos termos do parágrafo único do art. 8º da LEP. 

Assim como ao condenado em regime fechado, exige-se ao preso no regime 

semiaberto a expedição de guia de recolhimento. 

Quanto ao tipo de unidade prisional, enquanto os presos do regime fechado 

cumprem pena em estabelecimento em presídios, os condenados ao cumprimento de 

pena no regime semiaberto deverão cumprir a punição em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar, sendo-lhe permitido o trabalho em comum durante o período 

diurno. 

No contexto do Estado da Paraíba não há colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar. Dessa forma, ocorre na prática a progressão da pena por 

“saltos” fato que a lei não prevê. Nesse sentido, conforme destaca Greco (2015, p. 562), 

“a progressão não poderá ser realizada por ‘saltos’, ou seja, deverá sempre obedecer ao 

regime legal imediatamente seguinte ao qual o condenado vem cumprindo sua pena”. 



29 
 

Porém, mesmo vedada a progressão por salto, isto é, não poderá o condenado ser 

transferido do regime fechado diretamente para o regime aberto sem antes ter passado 

pelo regime semiaberto, excepcionalmente, em caso de falta de vaga em colônia penal 

agrícola ou industrial para a execução da pena no regime semiaberto, conforme 

jurisprudência do STF,o condenado poderá ser submetido ao regime aberto. 

O terceiro tipo de regime de cumprimento de pena é o regime aberto, nele, 

conforme Greco (2015) propõe-se a realização intensiva da formação escolar e 

profissional e a reinserção social progressiva. O cumprimento da pena, diferentemente 

dos regimes fechados e semiabertos, deve se realizar em casa de albergado ou 

instituição similar. A característica de maior liberdade fundamenta-se na autodisciplina 

e no senso de responsabilidade que se espera do condenado.  

O regime aberto possibilita ao condenado ficar fora do estabelecimento prisional 

durante o dia, não há vigilância direta dos agentes penitenciários para o condenado 

trabalhar, frequentar cursos ou exercer qualquer atividade lícita previamente autorizada, 

recolhendo-se em período noturno e nos dias de folga.  

 Após essa breve exposição sobre os regimes de cumprimento de pena, é 

oportuno destacar que o Código Penal Brasileiro também dedica alguns artigos aos 

direitos dos presos. Em seu artigo 38, a referida lei expressa que: “O preso conserva 

todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as 

autoridades o respeito a sua integridade física e moral” (Redação dada pela lei nº 7.209 

de 11/07/1984). 

 Os direitos dos presos, consagrados pelo artigo 38 do CP, diante do quadro atual 

dos presídios brasileiros, sofrem constantes violações devido à superlotação carcerária, 

ao atraso do judiciário na análise das sentenças dos presos provisórios, a falta ou 

omissão do estado em pôr em prática medidas socioeducativas.  

A superlotação carcerária é uma realidade que afeta todo o Brasil e a Paraíba não 

foge à regra. O Brasil, segundo dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, 

contava até o dia 6 de agosto de 2018 com 602.217 pessoas cadastradas no sistema 

como privadas de liberdade, estando todos os estados com população carcerária superior 

à sua capacidade de lotação e o Estado da Paraíba, segundo dados do Sistema de 

Informação do Departamento Penitenciário Nacional/SISDEPEN, tem atualmente 

12.696 pessoas cadastradas no sistema carcerário como privadas de liberdade.      

Essa superlotação está associada a vários fatores tais como: trabalho mais eficaz 

de repressão ao crime pela Polícia Militar e Civil, proporcionando um aumento da 
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quantidade de prisões efetuadas durante os últimos anos, o atraso do judiciário no 

julgamento dos processos, fazendo com que os internos permaneçam presos por mais 

tempo do que o previsto e o descaso do Estado na implantação de medidas que auxiliem 

na reintegração do preso na sociedade. 

Somada aos fatores descritos acima, a superlotação prisional é resultado também 

do aumento da quantidade de prisões efetuadas no país, em sua maioria de pessoas 

pobres e de baixo nível de escolaridade, estando isso diretamente ligado às condições 

sociais injustas encontradas do lado de fora das prisões que, além de ocasionar o retorno 

do detento à criminalidade, leva muitos daqueles que nunca praticaram delito algum a se 

envolverem na prática de crimes.                 

Referente ao atraso do judiciário como fator de violação dos direitos dos presos, 

pode-se destacar a priori a quantidade de presos provisórios aguardando uma sentença 

dentro dos estabelecimentos prisionais. Há casos em que a justiça demora anos para 

julgar determinado caso e, com isso, aquele que foi preso preventivamente e que já 

poderia estar esperando seu julgamento livre continua ocupando espaços nas prisões. 

A Paraíba segue a regra nacional do atraso de algumas decisões envolvendo 

pessoas reclusas, mas, com a implantação efetiva da audiência de custódia, a justiça da 

Paraíba tem contribuindo muito para que o número de pessoas nos estabelecimentos 

prisionais do Estado não atinja índices alarmantes, pois nessas audiências muitas 

pessoas que são primárias no crime, foram presas injustamente ou que não têm como 

pagar advogados são liberadas para responder o processo em liberdade, o que passou a 

ocorrer recentemente na história da justiça da Paraíba.  

Encarcerar mais pessoas não é a solução para o combate ao crime. O 

encarceramento em massa nunca foi uma opção do legislador, no entanto, na prática 

ainda se encarcera muito. A pena privativa de liberdade nunca figurou de forma 

absoluta como garantidora da ordem e da moral social, nem como única possibilidade 

de causar arrependimento e diminuição da criminalidade.  

Em substituição a penas privativas de liberdade pode-se aplicar as penas 

restritivas de direito e/ou multa, trazendo, assim, a possibilidade do “desafogamento” 

dos presídios com o desencarceramento, através da substituição legal das penas. 

Se houver, na prática, um mínimo de interesse em ofertar aos presos os direitos 

previstos em lei resguarda-se também a ordem social, caminhando para uma 

ressocialização efetiva desses indivíduos colocados à margem da sociedade e 

esquecidos pelo Estado. 
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Diante do exposto, esses fatos apresentados geram além da superlotação dos 

estabelecimentos prisionais, um sentimento de revolta nos presos, causando sérios 

efeitos negativos dentro das prisões, e tornando assim praticamente impossível a 

tentativa de ressocialização. 

 

1.3. O “Serrotão”: conhecendo o cenário 

 

O complexo penitenciário do Serrotão abrange três unidades prisionais distintas, 

mas interligadas numa mesma área.  Ao todo são três unidades prisionais situadas nessa 

área: a Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, conhecida 

comumente como Serrotão, onde ficam os presos já condenados pela Justiça; a 

Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande, conhecida como máxima, onde 

ficam os presos provisórios, ou seja, que aguardam a condenação, e a Penitenciária 

Feminina de Campina Grande, onde ficam as mulheres reclusas. A figura 1 mostra uma 

visão panorâmica do complexo prisional do Serrotão. 

 

Foto 1:  Visão aérea do Presídio Raymundo Asfora "Serrotão" 

 

Fonte: Foto retirada do Google Earth 

 

Com data de Fundação em 27 de setembro de 1990, a Penitenciária Regional de 

Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão, está localizada na cidade de Campina 

Grande, às margens da BR 230, km 160 e foi pensada inicialmente para ser uma colônia 

penal agrícola, sem muros e destinado a presos que cumpririam pena no regime 

semiaberto, entretanto com a superlotação do presídio do Monte Santo, que nesta data 

comportava os presos do regime fechado, e devido ao aumento da população carcerária 
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da época, o Serrotão foi transformado em um presídio para cumprimento de pena no 

regime fechado de forma improvisada e até hoje abriga a maioria da comunidade 

carcerária masculina desse regime em Campina Grande.   

Como a finalidade da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo 

Asfora- Serrotão era ser uma colônia penal agrícola a penitenciária foi projetada em 

uma área de 12 hectares, com uma muralha de 6 metros de altura, rodeada de uma 

serpentina energizada e com cabos elétricos com voltagem em torno de 8.000 volts e 

construída para comportar aproximadamente 350 apenados, mas hoje a unidade chega a 

abrigar mais 1200 presos, estando superlotada em 403% acima de sua capacidade. 

Realidade essa não só dos presídios da Paraíba, mas  do sistema carcerário brasileiro.  

A Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão 

possui nove pavilhões, estando oito pavilhões distribuídos para o chamado “convívio” e 

um pavilhão para os presos do chamado “seguro” e os de “confiança” que trabalham e 

ficam separados.   

Os pavilhões são separados por uma grade de seis metros de altura, evitando o 

contado entre os detentos. Todos eles são divididos em lado A e lado B, facilitando a 

contagem e até mesmo a divisão de poderes e hierarquia que existem entre os apenados, 

os chamados “palavras” ou “comandos”. 

O modelo arquitetônico da Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora- Serrotão foi pensada para ser uma colônia agrícola, por isso há uma 

vasta extensão de terras próximas aos pavilhões e como a unidade prisional foi 

improvisada como um presídio de regime fechado, como já foi citado, isso possibilitou 

muitas falhas no tocante ao isolamento do preso em relação ao contato externo, 

possibilitando aos internos de se comunicar com outros pessoas nas proximidades do 

presídio e em a utilização ilegal do celular como mostra a foto 2 a seguir. 

 

Foto 2 tirada no lado externo do presídio. 
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Fonte: g1.globo.com 

 

A foto acima foi tirada em dia de visitas aos apenados, tirada fora para o interior 

da penitenciária, mostra nitidamente os presos soltos das suas celas e no pátio, essa foto 

significa que os presos também podem ver para fora do presídio e perceber a 

aproximação de alguém ou até mesmo prever uma operação que pode ser feita no 

presídio como uma intervenção da polícia militar no local. 

A possibilidade do contato entre os apenados da Penitenciária Regional de 

Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão com pessoas fora ocorre, pois é 

recorrente a entrada de aparelhos de telefone celular na unidade e em poder deles os 

presos mantêm-se informado todo o dia através do celular e comandam, inclusive o 

prática do tráfico de drogas, indicado o melhor local e hora para o arremesso dos 

produtos ilícitos para dentro do presídio, pois quem está dentro têm o conhecimento 

necessário pra transmitir as informações para fora do presídio.  O Presídio do Serrotão 

localiza-se em uma zona rural, ou seja, o entorno do presídio, principalmente onde fica 

os locais de arremesso é cercado por vegetação que facilita os responsáveis pelo 

arremesso a se esconder na mata e esperar o melhor momento para o arremesso das 

drogas, como mostra a foto 3 a seguir: 
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             Foto 3: Visão externa da Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raimundo Asfora 

 

Fonte: produção do próprio autor, 2019 

 

Entender essa dinâmica espacial é importante para perceber a estrutura da 

unidade prisional bem como se dá as relações entre presos e funcionários dos presídios. 

Embora dividindo o mesmo espaço aqueles que ocupam a unidade como funcionários 

ou reclusos são atores distintos, de universos distintos, com regras distintas, hábitos e 

costumes diferentes, mundos realmente diferentes dentro do mesmo presídio. Com isso 

é de se deduzir que as configurações relacionais entre os indivíduos ali sejam complexas 

e diferentes de acordo com cada indivíduo. A relação de um preso com outro preso não 

é a mesma para com um funcionário do presídio, inclusive, sendo diferente até mesmo 

de preso para preso de acordo com sua posição de moradia dentro da ala dos pavilhões, 

seu status e suas escolhas de vida dentro do presídio. 

A distinção entre tipos de presos pode ser percebida no trecho da obra 

“Conflitos e violência no universo penitenciário brasileiro”, do professor Vanderlan 

Silva, que trata das relações entre os internos no Presídio Serrotão: 

 

Alguém que na definição de um dos internos entrevistados seria um “preso 

homem” e não um “homem preso”. Categorias que servem para diferenciar 

aqueles apenados que são considerados como perigosos e que vivem “no” e 

“do” mundo do crime daqueles que estão presos por uma “eventualidade”, 

mas que não possuem, via de regra, uma vida marcada por ações criminosas, 

respectivamente. (SILVA, 2009, p. 50) 
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Essa distinção interna permite compreender que as próprias relações entre os 

presos são distintas. Via de regra, os tidos como “homens presos” são considerados pela 

administração prisional como presos de “confiança”, presos que na verdade exercem 

alguma atividade laboral dentro do presídio. Essa relação deles com administração gera 

um tratamento diferente para com os “presos homens”, pois, à medida que se estabelece 

uma relação de confiança entre presos e administração, quebra-se uma relação de preso 

com preso. 

Após breve apresentação da Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora- Serrotão, será exposto a agora a estrutura de outra unidade prisional 

que faz parte do complexo penitenciário do Serrotão, a Penitenciária Regional Feminina 

de Campina Grande- PRFCG. 

Localizada no Complexo Penitenciário do Serrotão, por trás da Penitenciária 

Raymundo Asfora, a Penitenciária Regional Feminina de Campina Grande (PRFCG), 

fica na Alça Sudoeste, às margens da BR 230, segundo informação da direção do 

estabelecimento prisional, foi criada no ano de 1998, a partir do reaproveitamento do 

lugar onde antigamente funcionava uma igreja/capela, mas não há registros oficiais no 

estabelecimento que confirmem sobre a sua origem. Para melhor situar o leitor segue 

uma imagem de satélite que mostra a estrutura da Penitenciária Feminina de Campina 

Grande e da Penitenciária Padrão de Campina Grande, ambos inseridos no completo 

prisional do Serrotão em Campina Grande-PB.  

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto retirada do Google Earth 
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A separação da unidade das demais que pertencem ao complexo Penitenciário do 

Serrotão cumpre uma determinação legal, uma vez que estabelecimentos prisionais para 

mulheres têm a previsão normativa no Art. 82, §1, da Lei nº 7.210/1984, mais 

conhecida como LEP, quando prescreve: “A mulher e o maior de sessenta anos, 

separadamente, serão recolhidos em estabelecimento próprios e adequados à sua 

condição pessoal”. A separação entre homens e mulheres nas celas data de longo tempo, 

mas a separação quanto à estrutura prisional é recente na História do Brasil, pois nas 

antigas cadeias os sexos opostos dividiam o espaço na mesma unidade.   

A unidade tem capacidade para abrigar aproximadamente 70 detentas, mas tem 

uma população carcerária que oscila nos últimos cinco anos entre 115 a 95 internas, 

pois o fluxo das mulheres que passam pela unidade varia bastante.   

O número de internas na unidade de Campina Grande não é ideal, mas quando 

chega aos 95 está numa situação aceitável diante do quadro nacional.  O fato é que 

problema da superlotação carcerária é um mal que afronta a Constituição Federal que 

em seu art. 5º, XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, bem 

como tem a dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares.  

No mesmo sentido dessa proteção dada pela Carta Maior, a Lei de Execução 

Penal (LEP), no seu art. 88, estabelece que o cumprimento da pena se dê em cela 

individual, com área mínima de seis metros quadrados, e o art. 85 da LEP prevê que 

deve haver compatibilidade entre a estrutura física do presídio e a sua capacidade de 

lotação. 

A Penitenciária Regional Feminina de Campina Grande (PRFCG) tem apenas 

um pavilhão e conta com nove celas, sendo uma delas destinada para isolamento, outra 

destinada às mulheres que trabalham na cozinha e uma outra recentemente destinada ao 

berçário.   

Mesmo cumprindo o determinado pela LEP, no sentido de que haja uma unidade 

prisional separada, direcionada à reclusão das mulheres, há ainda pouco espaço físico, 

pois as celas ficam pequenas quando as apenadas se aglomeram para se adequarem à 

situação. O pouco espaço não permite que todas as internas deitem nas camas, dessa 

forma, algumas dormem com os colchões no chão e até sentadas junto às grades dos 

dormitórios, sem privacidade e conforto. 



37 
 

Segundo relatos da diretoria em uma das visitas feitas pelo autor desse estudo 

com grupos de pesquisa que estudam o cárcere, cada cela é composta de 03 beliches e 1 

banheiro, o que se faz entender que há presas que dormem no chão ou em redes e que 

também há um excesso no número de detentas por celas, contrariando assim a LEP.  

 Ainda com relação à estrutura, não existe um refeitório na Penitenciária 

Regional Feminina de Campina Grande (PRFCG), a comida é preparada pelas presas na 

cozinha da unidade, conforme pode ser percebido nas fotos 4 e 5 tiradas pelo autor 

desse trabalho em pesquisas realizadas no local, e é preparada pelas chamadas “presas 

de confiança” que servem a comida às demais detentas, que se alimentam nas próprias 

celas. Ao todo, o estado oferece três refeições por dia (café, almoço e ceia), mas aos 

familiares é permitido levar alimentos prontos nos dias de visita e não perecíveis para 

preparação de refeições pelas internas.   

Fotos 5 e 6 

 

Fonte: produção do próprio autor, 2018 

 

Embora tendo apenas um pavilhão e sendo uma unidade pequena em relação à 

Penitenciária regional de Campina Grande Raymundo Asfora, conhecido comumente 

como Serrotão e a Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande, conhecida como 

máxima, na Penitenciária Regional Feminina de Campina Grande (PRFCG) há um 

espaço para o banho de sol, conforme fotos 7 e 8 abaixo 
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Fonte: produção do próprio autor, 2018 

 

Quando estão na prática do banho de sol, as presas têm contato umas com as 

outras, fora da cela. O horário do banho de sol é geralmente no período da manhã, sendo 

suspenso nos dias de chuva ou em caso de transgressão disciplinar.  

Encerrando a apresentação do cenário do complexo prisional do Serrotão, passa-

se agora para a apresentação da Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande, 

conhecida como a Máxima.  

Assim como na Penitenciária Regional Feminina de Campina Grande (PRFCG) 

não há registros oficiais na criação da unidade, mas, segundo informes do Sr. Leandro 

Batista, diretor do estabelecimento, a criação da máxima tinha por objetivo abrigar 

presos mais perigosos e com risco de fuga, desafogando, assim, a Penitenciária 

Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, que ficaria responsável por abrigar os 

presos menos perigosos e de “fácil” ressocialização.  

A finalidade atual da Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande não 

atende a proposta inicialmente pensada, pois diante da grande quantidade de presos 

provisórios, ou seja, que ainda aguardam a sentença, a unidade passou a abrigar esse 

público, enquanto a Penitenciária do Serrotão ficou destinada aos presos condenados 

judicialmente.  

Planejada inicialmente para ser uma Penitenciária de segurança máxima, a 

unidade tem uma estrutura arquitetônica em forma de quadrado, conforme pode ser 

visto na foto 4, da imagem capturada de satélite retirada do Google Earth, com um pátio 

no meio que serve para o banho de sol e onde os internos, geralmente, usam para a 

prática do futebol. Embora a finalidade do espaço no centro fosse, na verdade, permitir 

uma observação de todos, como uma espécie de panóptico. Sobre ele, é importante 

registrar que foi Jeremias Benthan o idealizador deste sistema prisional, Michel 

Foucault em Vigiar e Punir explica como funcionava nas palavras dele:  
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O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O 

princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 

torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do 

anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda 

a espessura da construção (FOUCAULT, 1997, p 166). 

 

O panóptico seria uma espécie de torre de vigilância onde os apenados não 

sabem se estão sendo vigiados, não têm com quem se comunicar, pois neste formato os 

internos não sabem nem se tem companheiros de cárcere ao seu lado.  

A estrutura da Penitenciária Regional Padrão de Campina Grande, conhecido 

como a Máxima, forma uma espécie de panóptico, pois quem está no pátio consegue ver 

o interior das celas e não há contato corporal entre os presos de uma cela para outra, 

mas ao contrário do modelo elaborado por Jeremias Benthan, na unidade prisional aqui 

descrita, aqueles que estão no interior das celas também veem quem está fora.  

A “Máxima”, segundo informes da direção do estabelecimento prisional, 

contaem sua estrutura física conta com o total de quarenta celas, sendo quatro delas 

destinadas ao chamado isolado, onde ficam presos punidos por transgressões 

disciplinares graves ou crimes cometidos no interior do cárcere e uma cela destinada aos 

encarcerados que vão passar pelo reconhecimento ou cumprem prisão temporária. 

Há ainda uma cela, dentre as quarenta, que chega a abrigar noventa apenados. 

Antes de ser utilizada como cela, o local foi construído para ser uma sala de aula, por 

isso tem uma dimensão espacial muito mais ampla que as demais. Porém, como não 

houve a utilização do espaço para a finalidade pensada transformou-se em mais célula 

prisional e funciona o chamado “seguro” onde ficam os acusados de estupro e os presos 

denominados de “Araxá”.   

A necessidade do “seguro” em relação aos reclusos acusados de estupro é evitar 

que os detentos das outras celas torturem, cometam crimes sexuais ou mantenham quem 

ingressa no cárcere sob o rótulo de estuprador. Apesar de terem cometido todo tipo de 

crime, os presos não aceitam o estupro e criam um código interno que pune coma 

tortura ou morte todo aquele que o pratica. Diante disso, ou isolam-se os acusados de 

estupro dos outros detentos ou eles serão submetidos e lei interna do cárcere.  

Quanto aos que ingressam na máxima e são apelidados de “Araxá”, há também a 

necessidade de irem para o “seguro”, pois no Estado da Paraíba há uma facção 

criminosa conhecida como “Okaida2” ou “OKD” e essa facção comanda 90% dos 

                                                             

2. Facção criminosa paraibana que tem o nome em alusão ao grupo terrorista extremista islâmico 

conhecido como “Al qaeda.” 
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presos do Serrotão e exerce o seu poder da mesma forma na “máxima”, comandando o 

crime dentro e fora do presídio. Os presos do Araxá são aliados do PCC e como esta 

facção é inimiga da Okaida, eles são da mesma maneira inimigos, e qualquer contato no 

cárcere é sinônimo de massacre.  

Feita está apresentação da finalidade das prisões, dos direitos e garantias dos 

presos e como é a estrutura as três maiores unidades prisionais de Campina Grande, 

cenário do objeto da pesquisa, o capítulo II irá versar sobre a ressocialização em seu 

aspecto legal e que tipo de atividades são ou não realizadas nas três unidades como 

objetivo de ressocializar os detentos.            
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CAPÍTULO 2. A RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE DA PENA 

 

Alguns autores como Greco (2016), Cunha (2016), Estefam (2018) abordam em 

suas obras sobre a falência da pena privativa de liberdade por acreditarem que ela não 

ressocializa, pelo contrário, pode até aumentar a criminalidade.   

Antes de aprofundar a discussão sobre a afirmação feita pelos autores citados, o 

primeiro tópico desse capítulo aborda os regimes de cumprimento de pena e como o 

trabalho pode ser exercido neles.  

 

2.1.  Os regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade e o trabalho prisional 

 

A pena privativa de liberdade é aquela que limita, de forma mais rigorosa ou 

mais branda, a liberdade do condenado, sendo ela imposta o condenado permanece em 

algum estabelecimento prisional, por um determinado tempo, podendo ser imposto em 

dois regimes: reclusão e detenção.  

As diferenças entre reclusão e detenção, é que os crimes mais graves são 

puníveis com pena de reclusão, reservando a detenção para os delitos de menor 

gravidade. Como consequência, a pena de reclusão pode iniciar seu cumprimento no 

regime fechado, o mais rigoroso de nosso sistema penal, que jamais poderá ocorrer com 

a pena de detenção. Somente com o descumprimento as condições impostas pelo juiz, 

poderá levar o condenado à pena de detenção ao regime fechado, através da regressão 

de regime. 

a manutenção da distinção entre pena de Reclusão e de detenção, para Franco 

apud Greco (2015), feita pelo legislador na reforma da parte geral do Código Penal em 

1984 não foi feliz, pois entre os dois conceitos não há nenhum critério ontológico de 

distinção. A classificação segundo Franco não se firma nem na natureza ou gravidade 

dos bens jurídicos que tais penas pretendem preservar, nem se utiliza da quantidade 

punitiva maior de uma ou menor de outra. 

Então, qual seria o fator de diferenciação entre a pena de reclusão e a pena de 

detenção? A principal diferença repousa no regime inicial de cumprimento de pena, pois 

na reclusão são admitidos os regimes fechado, semiaberto e aberto, já em relação à 

detenção só cabem inicialmente os regimes semiaberto e aberto.       

Quanto à pena de reclusão, de acordo com o art. 33 do Código Penal, salvo 

necessidade de transferência ao regime fechado, ela deve ser cumprida em regime 
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fechado, semiaberto ou aberto. Por outro lado, a pena de detenção, em regime 

semiaberto ou aberto, fazendo-se desnecessária da inicial sujeição do condenado ao 

regime fechado.  

A imposição de um ou outro regime é previsto de conformidade com a gravidade 

do crime. A pena privativa de liberdade é cumprida em regime progressivo, e a 

diferenciação dos regimes penitenciários é uma imposição de ordem constitucional.  

O documento Constitucional Federal em seu art. 5º, XLVIII, estabelece que a 

pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado. É um programa gradual de cumprimento da 

privação da liberdade, por fase ou etapas.  

O início de cumprimento da pena apresenta maior controle do interno, 

apresentando restrições na circulação interna e condições materiais, por outro lado na 

etapa do regime aberto é ofertada ao condenado uma possibilidade de vivência em 

sociedade, trabalhando o dia e recolhendo-se à noite.    

Quanto à ressocialização como finalidade da pena, o Código Penal e a Lei nº 

7.210/84 (lei de Execução Penal- LEP) traz a possibilidade da realização de atividades 

laborais e do estudo como um meio para a preparação do retorno do interno à sociedade, 

inclusive tanto o trabalho como o estudo no interior do cárcere são contados na remição 

da pena.    

Diante do objeto de estudo desta dissertação, que são os programas de 

ressocialização via trabalho e sua eficácia ou ineficácia, será abordado neste capítulo 

apenas o trabalho exercido por aqueles que cumprem pena como meio de preparo para 

harmonioso retorno à vida social.   

O trabalho no interior do cárcere tem previsão legal no artigo 31 da lei, caput, da 

lei nº. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que traz em seu texto: “O condenado à pena 

privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e 

capacidade”. Pela leitura do referido artigo, o trabalho é uma obrigação e não apenas um 

direito, não estando obrigados a exercê-lo os presos provisórios e os presos políticos, 

conforme estão insculpidos nos art. 31, parágrafo único, e 200 da Lei de Execução 

Penal- LEP. 

Sobre o trabalho exercido pelos presos, Grego (2015, p. 574) argumenta que: 

A experiência demonstra que nas penitenciárias onde os presos não exercem 

qualquer atividade laborativa o índice de tentativas de fuga é muito superior 
ao daquelas em que os detentos atuam de forma produtiva, aprendendo e 

trabalhando em determinado oficio.        
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De fato, a atividade laboral é muito importante no processo de ressocialização 

dos presos por isso a Lei nº. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), em seu art. 32, consagra 

em seu texto que: “na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, 

a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades 

oferecidas pelo mercado”.  

Pela leitura do art. 32 da lei na imposição do trabalho ao recluso deve ser levada 

em conta a habilidade de cada uma para exercer determinada função, bem como a 

condição pessoal e necessidades deles e que isso possibilite oportunidades para o 

mercado. De fato, é justo que seja assim, pois caso o previsto no artigo em tela seja 

cumprido, as particularidades de cada preso são respeitadas; e quanto à oportunidade 

para o trabalhar para muitos talvez essa seja a primeira que tiveram na vida. Nesta 

perspectiva argumenta Wacquant (2001, p. 08) 

 

Na ausência de qualquer rede de proteção social, é certo que a juventude dos 

bairros populares esmagadas pelo peso do desemprego e do subemprego 

crônicos continuará a buscar no “capitalismo de pilhagem” de rua (como diria 

Marx Weber) os meios de sobreviver e realizar os valores do código de honra 

masculino, já que não consegue escapar da miséria do cotidiano.   

 

Pela leitura do trecho em epígrafe da obra “As Prisões da Miséria’ de Loic 

Wacquant, percebe-se que o autor faz uma crítica a penalidade neoliberal por ser ainda 

mais funesta quando aplicada em países atingidos por fortes desigualdades de condições 

e oportunidades de vida e desprovidos de tradição democrática. Para ele a sociedade 

brasileira continua caracterizada pelas disparidades sociais e pela pobreza da massa. 

Diante do exposto por Wacquant (2001), a oportunidade de preparar o preso para 

o mercado será a primeira que muitos terão em sua vida. Porém, é importuno lembrar 

que esse preparo não é para fazer dos presos um exército de reserva de mão de obra para 

o capital a ser ocupado em subemprego, mas habilitá-los no sentido de concorrer em 

condições iguais para trabalhar de forma digna e justa.   

Ainda quanto ao direito/obrigação do exercício do trabalho para aqueles que 

cumprem pena, é oportuno, também, destacar as regras e particularidades na execução, 

pois variam de acordo com o regime de cumprimento de pena. 

O condenado ao regime fechado fica sujeito ao trabalho no período diurno e a 

isolamento durante o repouso noturno. As tarefas laborativas devem ser atribuídas de 

acordo com as aptidões profissionais e pessoais do condenado, conforme por ser 

observado no artigo 34 e parágrafos 2º e 3º do Código Penal Brasileiro.  
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Art. 34, § 2º, do CP - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, 

na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde 

que compatíveis com a execução da pena. 

§ 3º. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou 

obras públicas. 

 

Conforme destaca Greco (2015) o trabalho é um direito do preso, em virtude 

disso se o Estado não lhe fornece trabalho, devido a sua incapacidade administrativa, 

não poderá o preso ser prejudicado por isso, uma vez que o trabalho gera direito a 

remição da pena, fazendo com que cada três dias trabalhados, o Estado tenha que remir 

um dia de pena do condenado. Assim, excepcionalmente, deverá ser concedida a 

remição, mesmo que não haja efetivo trabalho. 

Em sentido contrário, Estefam (2018) argumenta que o trabalho constitui direito 

e dever do preso, trata-se de direito, pois pode receber remuneração (LEP, arts. 28 e 37) 

e conta na remição (LEP, art. 126), mas também é dever, pois deixa o preso sujeito a 

falta grave, caso não trabalhe. 

Embora Greco (2015) tenha afirmado que o trabalho é um direito dos presos, 

entendemos, assim como Estefam (2018) que é uma obrigação, tendo em vista quea 

recusa do trabalho constitui falta grave (art. 31, 39, V, da LEP), o preso provisório não 

está obrigado ao trabalho e este não poderá ser inferior a 6 horas diárias nem superior a 

8 horas com descanso nos domingos e feriados, mas se o serviço for de conservação e 

manutenção do estabelecimento penal podem ter horário especial.        

Quando o Estado fala que o trabalho é direito do condenado está apenas 

estabelecendo princípios programáticos, como faz a constituição quando declara que 

todos têm direito ao trabalho, Educação e saúde. 

O exercício do trabalho por aqueles que cumprem pena no regime fechado pode 

ser realizado internamente, mas também fora dos muros da prisão, contanto que o preso 

já tenha cumprido 1/6 da pena, que está prestação de trabalho externo seja autorizada 

pela direção do estabelecimento, e somado a isso que apresente aptidão, disciplina e 

responsabilidade para seguir as determinações impostas, conforme expressa o artigo 37 

da LEP.  

É oportuno destacar que a atividade laboral fora do cárcere tem o destino 

estabelecido em lei, pois conforme o art. 34, § 3º, do Código Penal que expressa: “O 

trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas”. O 

controle dos presos nessa situação é realizado por órgãos da administração direta ou 

indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra fuga. 
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Para os presos que cumprem pena no regime semiaberto haverá a sujeição ao 

trabalho em comum no período diurno e recolhido em compartimento coletivo no 

repouso noturno. Tendo suas tarefas laborais estabelecidas de acordo com as aptidões 

profissionais e pessoais dos condenados. 

É admissível o trabalho externo em geral, desde que tomadas às medidas 

necessárias contrafuga e a devida fiscalização. Entretanto, os condenados em regime 

semiaberto não precisam comprovar cumprimento mínimo de 1/6 da pena para exercer o 

trabalho externo.  

Conforme entendimento do Departamento Penitenciário Nacional- DEPEN, o 

trabalho desempenha um papel importante na autoestima e bem-estar psicológico de 

uma pessoa e ajuda a determinar as condutas que ela vai adotar ao longo de sua vida, 

além de contribuir para o desenvolvimento individual e coletivo.    

Encontrar uma forma de produzir o próprio sustento ao retornar à sociedade é 

um dos requisitos, dentre outros estabelecidos na Lei de Execução Penal, para que o 

preso progrida para o regime aberto.   

O condenado que cumpre pena em regime aberto exercerá suas atividades fora 

dos muros da prisão e sem o mesmo controle e vigilância que são inerentes aos regimes 

fechado e semiaberto.    

O cumprimento de pena no aberto baseia-se no senso de disciplina e 

responsabilidade do condenado, haja vista que permanecerá fora do estabelecimento 

prisional e sem vigilância durante o dia, com isso, trabalha ou frequenta cursos em 

liberdade, durante o dia e recolhe-se em Casa do Albergado ou estabelecimento similar 

à noite e nos dias de folga. 

No regime aberto não há previsão legal para remição da pena pelo trabalho, pois 

só poderá ingressar nesse regime o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a 

possibilidade de fazê-lo imediatamente. Mas a Lei 12.433 de junho de 2011, ao incluir 

no art. 126 da LEP o § 6º, asseverou que o condenado que cumpre pena em regime 

aberto poderá remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação 

profissional, parte do tempo de execução da pena. 

Sem trabalho não é possível o regime aberto. Deve-se observar que a Lei fala em 

trabalho e não em emprego, possibilitando a atividade laboral não registrada a exemplo 

de venda de produtos de forma autônoma, faxina em residência, lavagem de carros e 

outros.    
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2.2.Políticas Públicas voltadas para a ressocialização por meio de trabalho 

 

Antes de iniciar a apresentação das políticas públicas (ou de sua tentativa de 

implantação) voltadas para a ressocialização por meio do trabalho no interior do 

cárcere, necessário se faz uma breve conceituação e discussão do que se pode chamar de 

políticas públicas. 

Uma primeira definição de política pública pode ser encontrada em Thomas Dye 

quando destaca: “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer” (DYE, 1972 

apud HOWLETT, 2013, p. 6). Thomas Dye traz essa definição sucinta e simples, pois 

confere o mesmo tratamento de política pública a todo e qualquer comportamento 

governamental e não oferece os meios para distinguir os aspectos mais importantes nas 

atividades do governo.  

Ainda sobre a definição de Thomas Dye de política pública há alguns pontos 

relevantes. Primeiro ponto, o agente primário da política pública é um governo, ou seja, 

as decisões de negócios privados e outros grupos sociais ou indivíduos não são, por si, 

políticas públicas. Nesta perspectiva, os governos têm uma função essencial na política 

pública devido a sua capacidade de tomar decisões oficiais em nome do bem comum, 

dessa forma, quando se fala em política pública está referindo-se às iniciativas 

sancionadas pelo governo. Segundo ponto, política pública é uma determinação 

consciente de um governo, ou seja, as ações e decisões do governo muitas vezes 

produzem efeitos não intencionados.  

William Jenkins propôs uma conceituação mais precisa de política pública ao 

apresentá-la como: 

Um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo 

de atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e de meios 

necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo 
dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores. (JENKINS, 

1978 apud HOULETT, 2013, p.8) 

 

 Bem mais completa que a definição de Dye o conceito exposto de Jenkins 

esclarece que o conteúdo de uma política pública deve compreender, também, a seleção 

de objetivos e dos meios necessários para alcançá-los. 

É oportuno destacar alguns pontos relevantes do conceito de Jenkins. Primeiro 

ponto, ele expõe a política pública como processo dinâmico e a reconhece como 

resultado de um conjunto de decisões inter-relacionadas, pois raramente os governos 

tratam os problemas em uma única decisão. Segundo ponto, a capacidade do governo 
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para implementar suas decisões, pois, segundo Jenkins, esse fator afeta os tipos de ação 

que o governo levará em conta. Terceiro e último ponto, a política pública como um 

comportamento orientado para o alcance de objetivos, para isso é necessário que os 

atores políticos, de forma especifica os atores governamentais, tenham conhecimento 

daquilo que pretendem realizar.  

Após essa breve apresentação do que é política pública será abordado o Decreto 

do Governo que visa uma política pública voltada para o trabalho no interior do cárcere.               

 No dia 24 de junho de 2018, a Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Cármem Lúcia Antunes Rocha, no exercício do cargo de Presidente da República do 

Brasil publica o decreto nº 9.450 de 24 de junho de 2018, que institui a Política 

Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, com o objetivo de ampliar e 

qualificar a oferta de vagas de trabalho, voltada, também, ao empreendedorismo e a 

formação profissional das pessoas presas e egressas do Sistema prisional. 

Pelo exposto nos artigos 1º e §1º, 2º§ e §3º do decreto nº 9.450 de 24 de junho 

de 2018:  

Art. 1º fica instituída a Política Nacional de Trabalho no âmbito prisional- 

Pnat para permitir a inserção das pessoas privadas de liberdade e egressos do 

sistema prisional no mundo do trabalho e na geração de renda. 

 
§ 1º A Pnat destina-se aos presos provisórios, às pessoas privadas de 

liberdade em cumprimento de pena no regime fechado, semiaberto e aberto e 

às pessoas egressas do sistema prisional 

§ 2º A Pnat será implementada pela União em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

§ 3º Para a execução da Pnat, poderão ser firmados convênios ou 

instrumentos de cooperação técnica da União com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, organismos internacionais, federações sindicais, 

sindicatos, organizações da sociedade civil e outras entidades e empresas 

privadas. (BRASIL, 2018) 

 

O problema está no fato de o Brasil tentar resolver problemas apenas elaborando 

leis, sem, todavia, executar as já existentes. Como observa Cavalieri Filho (1998, p. 92), 

no Brasil se “edita uma lei, faz uma grande propaganda, organiza uma imensa 

demagogia, anuncia aos quatro cantos que o problema está resolvido, e tudo acaba aí”. 

O exemplo citado pelo referido autor é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que na 

época de início de seu vigor foi anunciado pelos políticos para a imprensa que o 

problema do menor infrator no Brasil estava resolvido, chegando o então Presidente da 

República do Brasil, na época, a anunciar nos Estados Unidos, em visita a Cidade de 

Nova York, que iria criar o Ministério da Criança, mas o resultado, como todos sabem e 
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não surtiu o efeito esperado, basta andar pelas suas dos grandes centros urbanos ou ligar 

o noticiário para perceber que tal política de proteção à criança não sai do papel.       

O que está descrito no art. 1º e §1º, 2º§ e §3º do Decreto nº 9.450/ 2018 já tem 

previsão normativa no art. 34, §2º da lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal- LEP), mas 

os noticiários nacionais quando notícias rebeliões e mortes nos presídios do Brasil tem 

mostrado que aquilo que é previsto na lei não se cumpre e cria-se nova lei para regular 

algo já estabelecido em outra lei.   

O artigo 2º e incisos do Decreto nº 9.450/ 2018 traz em seu texto os princípios da 

Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat, que são:  

I - a dignidade da pessoa humana; 

II - a ressocialização; 

III - o respeito às diversidades étnico-raciais, religiosas, em razão de gênero e 

orientação sexual, origem, opinião política, para com as pessoas com 

deficiência, entre outras; e 

IV - a humanização da pena. 

 

Os princípios defendidos no art. 2º do Decreto em tela encontram-se na LEP e 

reforçam o cuidado com dignidade da pessoa humana previsto na Constituição. 

Conforme visto no capitulo I, este cuidado constitui-se em direito fundamental, 

conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que em seu inciso III prescreve: 

“ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. 

O inciso II do artigo 2º do Decreto nº 9.450/ 2018 reforça o cuidado com a 

ressocialização, que já se constituía em outra preocupação da Lei nº 7.210 de 1984 (Lei 

de Execução Penal), que no seu artigo 1º, deixa claro a que se propõe e quais os seus 

objetivos, qual seja: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado”. A Lei 7.210/84 é considerada, como uma das leis 

mais avançadas no aspecto da ressocialização do detento.  

Os princípios previstos nos incisos III e IV, do art. 2º do Decreto nº 9.450/ 2018 

defendem o respeito à diversidade étnico- racial, religiosa, em razão de gênero e que 

haja uma humanização da pena.  

A ideia inicial das prisões de reprimir e curar não prevaleceu no passado e nos 

dias atuais também não prevalece, isso porque, com poucas exceções, os 

estabelecimentos prisionais não conseguem esconder suas falhas, que são visíveis 

quando no tocante as celas superlotadas, a falta de funcionários, a insalubridade das 
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celas, a violência no interior do cárcere, o tráfico de drogas e falta de respeito aos 

princípios constitucionais fundamentais, já discutidos no capítulo I, que o preso tem 

direito.  

Por isso, a cuidado do Decreto nº 9.450/2018 em estabelecer o respeito à 

diversidade étnico- racial, religiosa, em razão de gênero e humanização da pena como 

princípio da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat.  

O art. 4º o Decreto nº 9.450/ 2018 indica em seus onze incisos os seus os 

objetivos da Pnat. Com exceção dos incisos II, VI e IX, todos os outros repetem o já 

previsto na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) ao estabelecer a ressocialização por 

meio da sua incorporação no mercado de trabalho; a articulação das entidades 

governamentais e não governamentais aos programas de reintegração social e sua 

inserção de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional e cumpridoras 

de pena restritiva de direitos ou medida cautelar; além de ampliar as vagas de trabalho 

no sistema prisional, ofertando  espaço físico adequado às atividade laborais.  

Como dito a novidade trazida no mencionado art. 4º está nos incisos II, VI e IX, 

que prescrevem:  

 

II - promover a qualificação das pessoas privadas de liberdade e egressas do 
sistema prisional, visando sua independência profissional por meio do 

empreendedorismo; 

 

VI - promover a sensibilização e conscientização da sociedade e dos órgãos 

públicos para a importância do trabalho como ferramenta para a reintegração 

social das pessoas em privação de liberdade e egressas do sistema prisional; 

 

IX - fomentar a responsabilidade social empresarial; 

 

A novidade desses incisos encontra-se no interesse em promover a qualificação 

profissional do detento para o empreendedorismo, inclusive com responsabilidade 

empresarial e sensibilização e conscientização da sociedade e órgãos públicos para a 

importância do trabalho como ferramenta para a reintegração social do preso. 

O tipo de trabalho ofertado nos presídios geralmente se resume às atividades na 

cozinha, nas hortas, manutenção das unidades prisionais fazendo serviços gerais e para 

os presos “mais privilegiados” serviços na enfermaria e setor administrativo, ou seja, 

com algumas exceções, atividades que não promovem uma qualificação profissional. 

 Na percepção de alguns detentos, o trabalho prisional, mesmo não o 

qualificando para a vida além muros, traz a possibilidade de remição da pena e atende a 

outros interesses que vão além da “recuperação”. Uma vez exercido no cárcere o 
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trabalho é uma oportunidade de se estar mais próximo à direção e com isso obter certas 

vantagens, como proteção dos inimigos na prisão, alimentação melhor e acesso ao 

mundo fora das grades.  

Em consonância com o argumento acima afirma Rauter (2013, p. 103) que: 

O preso que trabalha geralmente é aquele que cumpre a menor pena, mais 

confiável e menos perigoso do ponto de vista da administração. O trabalho 

prisional atende a uma necessidade da instituição, tanto material (suprir o 

trabalho de muitos funcionários que seriam onerosos para o Estado) quanto 

de segurança. O preso que trabalha pode ser usado como um aliado na 

instituição: em determinadas ocasiões, o “faxina” (designação no preso que 

trabalha na gíria carcerária) é geralmente escolhido por suas características.     

 

Pela leitura do texto em epígrafe o trabalho para o preso é tido como um 

privilégio em virtude dos benefícios secundários que pode acarretar. Como objetivo da 

Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat o trabalho ofertado 

tem que ser útil na ressocialização do preso, o qualificando e preparando para o 

mercado de trabalho através fomentação da atividade do empreendedorismo.  

Possivelmente mais difícil de realizar o previsto nos incisos II e IX, do artigo 4º 

do Decreto nº 9.450/2018, seja cumprir o previsto no inciso VI, pois conforme bem 

destaca Rauter (2013, p. 104): 

Isolado de seus laços familiares, ao indivíduo preso só resta estabelecer 

novos laços com possíveis futuros cúmplices. Estigmatizado como ex- 

presidiário, frequentemente retorna ao mundo extra-muros sem 

esclarecimentos ou orientação sobre os documentos de que necessidade, ou 

sobre como conseguir emprego. É presa fácil da polícia num país de 

desempregados, onde estar sem trabalho era considerado até pouco tempo 

como crime (“vadiagem”) e onde ter estado no cárcere significa ter uma ficha 

‘suja’.  

 

Havendo a eficácia do previsto nos incisos II e IX, do artigo 4º do Decreto nº 

9.450/2018 estaria suprida essa falta de orientação, esclarecimento ou preparo do ex- 

presidiário para conseguir emprego, mas é oportuno destacar que estigma de ex- detento 

é uma fator que pesa diante de uma sociedade que não ver com bons olhos aqueles que 

passaram pelo cárcere, de uma grande quantidade de jornais, programas e blogs 

midiáticos, populistas, policialescos que afirma e reafirma quase sempre que bandido 

bom é bandido morto, que lugar de bandido é na prisão, que no Brasil deveria haver 

prisão perpétua e que é inadmissível que pessoas que cometeram crimes saiam tão 

rápido da prisão e ainda tem o apoio do Estado.  

Porém, em sentido contrário a essa realidade descrita Sá (2014, p. 122) lembra 

que: “A reintegração social do preso se viabilizará na medida em que se promover uma 
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aproximação entre ele e a sociedade, ou seja, na medida em que o cárcere se abrir para a 

sociedade e esta se abrir para o cárcere”.   

 Para diminuir o estigma que a sociedade carrega dos ex- presidiários é 

necessário acabar com o discurso de ódio, resolver muitos problemas do cárcere, 

acabando com a visão deturpada formada sobre o objetivo da prisão e que se desfaçam 

muitos pré-conceitos criados sobre aqueles que cumpriram pena.  

           Mas é difícil para aqueles que nunca cometeram crimes e estão desempregados 

aceitar que o Estado fornece condições e qualificação de trabalho para os detentos e não 

ofereça o mesmo cuidado para quem está na sociedade lutando contra o desemprego. 

Para isso, uma das soluções é conscientizar as pessoas que aqueles que estão presos 

fazem parte da sociedade e que a falha em sua ressocialização tem consequências 

diretas no bom desenvolvimento e harmonia social (GRECO, 2016) 

    Diante do exposto, o decreto nº 9.450 de 24 de junho de 2018, que institui a 

Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat, como política 

pública deve contar com a capacidade do governo para implementar suas decisões e 

buscar diferentes órgãos como Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento 

Penitenciário Nacional- DEPEN, Secretária de administração Penitenciária e os próprios 

atores governamentais como Presidente da República e Governadores dos Estados com 

seus pesquisadores, profissionais da administração pública e burocracia, mas também 

atores não governamentais como empresas privadas,  a mídia e demais indivíduos que 

possam contribuir para o bom desenho da realização do objetivo do decreto.  

A ideia de ressocialização pelo trabalho, prevista na Lei nº 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal -LEP) e no Decreto nº 9.450 de 24 de junho de 2018 pode ser inserida 

como uma política pública, pois de acordo com Procopiuck (2013, p. 1410: 

Uma política pública ganha identidade a partir de um conjunto de decisões 

que definem e instituem normas e regras gerais abstratas (leis, Decretos, 

acordos, convênios, tratados etc.) que irão pautar comportamentos e ações de 

atores individuais e coletivos (decisões administrativas, autorizações, 

subsídios etc.) para geração de resultados concretos destinados a solucionar 

problemas que deram origem à necessidade da própria configuração política.        

 

 A própria natureza da política pública se constitui num conjunto de diretrizes 

que norteiam as ações do governo e essas ações se baseiam em leis e ordens executivas 

e são apresentadas como programas de ação do governo num dado setor ou espaço 

geográfico. No caso do Decreto nº 9.450/ 2018 o destinatário da atuação são as unidades 
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prisionais do Brasil. Restando saber se fato as medidas são eficazes e terão o resultado 

esperado.     

 

2.3.  Superlotação prisional e a ressocialização 

 

Os noticiários nacionais ao abordarem notícias sobre os problemas do sistema 

prisional brasileiro são unânimes quando afirmam que os presídios de todos os Estado 

brasileiro estão com capacidade superior ao número de vagas que suportam. De fato, o 

aumento da população carcerária tem se expandido nas últimas décadas em diversos 

países do mundo. Esta expansão, segundo estudiosos, é reflexo das profundas mudanças 

no “uso da prisão como instrumento de controle e gerenciamento do crime” (Zackseski 

et al, 2016, p.2), assim como pela propagação e importação, em muitos países de 

Europa e das Américas, “dos instrumentos americano de uma penalidade resolutamente 

agressiva” (WACQUANT, 2001, p. 53)       

Referente à superlotação prisional no Brasil, Salla e Ballesteros (2008), em 

trabalho sobre o sistema prisional na América do Sul, anunciam sobre o ritmo 

assustador de crescimento da população carcerária brasileira.  

Esse crescimento descontrolado do efetivo encarcerado gera problemas graves 

como rebeliões, fugas, mortes, disseminação de doenças infecciosas, violação da 

integridade física e outras violações a dignidade humana. Diante disso, em 2008 a 

Human Rights Watch apresentou relatório sobre as condições desumanas dos cárceres 

brasileiros destacando a superlotação3. Ainda em 2008, a Anistia Internacional em sua 

publicação sobre o estado dos direitos humanos no mundo retrata o sistema prisional 

brasileiro com a seguinte redação: “superlotação extrema, condições sanitárias 

precárias, violência entre gangues e motins continuam a deteriorar o sistema prisional” 

(ZACKSESKI et al, 2016, p.3).  

As falhas do estado brasileiro diante das péssimas condições em suas unidades 

prisionais foi objeto de denúncia, em 2009, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos – CIDH da Organização dos Estados Americanos – OEA4 .  

                                                             

3HUMAN RIGHTS WATCH. Relatório mundial de 2008: Falsas democracias minam direitos humanos. 

Disponível em:[http://hrw.org/portuguese/docs/2008/01/31/brazil17926_txt.htm].  

 
4ANISTIA INTERNACIONAL. Informe Anual 2009. Disponível em: 

[www.br.amnesty.org/?q="node/316]. 
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A repercussão internacional, somada às constantes denúncias sobre a situação 

prisional no Brasil, fez com que no ano de 2009 fosse elaborado o relatório final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Sistema Carcerário brasileiro e nele 

apontou-se que nenhum presídio brasileiro cumpria as exigências legais inscritas na Lei 

de Execução Penal Brasileira e o relatório de nova CPI em 2015 destaca a problemática 

do uso dos recursos do FUNPEN (BRASIL, 2009).  

Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias atualizado em 

dezembro de 2009, fornecido pelo Sistema de Informações do Departamento 

Penitenciário Nacional- SISDEPEN, a população carcerária do Brasil- entre homens e 

mulheres- era de 417.112 para um número de vagas nacional que tem a capacidade de 

abrigar 294.684 detentos, havendo com isso uma lotação prisional superior à capacidade 

dos presídios no País.  

A tabela 1 abaixo, elaborada a partir dos dados disponíveis no SISDEPEN, 

apresenta os números da população carcerária, tanto de homens como das mulheres, que 

cumprem pena nos três regimes (fechado, semiaberto e aberto) e expõem, também, 

quantidade de pessoas privadas de sua liberdade em regime provisório e por medida de 

segurança.  

 

Tabela 1: População Carcerária Nacional – 2009 

Quantidade    Homens  Mulheres  Total  

Regime fechado     164.685 9.687   174.372 

Regime semiaberto  62.822       3.848 66.670 

Regime aberto       17.910       1.548     19.458 

Presos provisórios     143.941   8.671   156.612 

Medida de segurança 3.462 538 4000 

Fonte: SISDEPEN 

 

Para melhor entendimento sobre a superlotação prisional em 2009 a tabela 2 

apresenta a capacidade de vagas nos estabelecimentos prisionais do Brasil nesse 

momento. 

 

Tabela 2: Capacidade de vagas nos estabelecimentos prisionais do Brasil-2009 

Quantidade    Homens  Mulheres  Total  
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Regime fechado     136.783 8.768    145.551 

Regime semiaberto 43.904 3.096 47.000 

Regime aberto 3.505 240 3.745 

Presos provisórios 78.016 3.185 81.201 

Medida de segurança ___        ____ _____ 

Fonte: SISDEPEN 

 

Mesmo com a difusão e repercussão das comissões de direitos humanos sobre o 

elevado número de internos nas unidades prisionais e dos problemas que isso pode 

causar a população carcerária do Brasil aumenta quase 100% de 2009 a 2019. Segundo 

o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias atualizado em dezembro de 

2019, fornecido pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional -

SISDEPEN, a população carcerária do Brasil- entre homens e mulheres- era de 755. 

274para um número de vagas nacional que tem a capacidade de abrigar 442.349 

detentos, havendo com isso uma lotação prisional superior à capacidade dos presídios 

no país.  

Assim como foi exposta na tabela 1, a tabela 3 abaixo, apresenta os números da 

população carcerária, tanto de homens como das mulheres, que cumprem pena nos três 

regimes (fechado, semiaberto e aberto) e expõem, também, quantidade de pessoas 

privadas de sua liberdade em regime provisório e por medida de segurança.  

 

Tabela 3: População Carcerária Nacional – 2019 

Quantidade    Homens  Mulheres  Total  

Regime fechado     348.246 14.301 362. 547 

Regime semiaberto     126.132 7.276 133.408 

Regime aberto       23.113 2.024 25.137 

Presos provisórios     209.421      13.137   222.558 

Medida de segurança         4.167           191     4.358 

Fonte: SISDEPEN 

 

 Os dados da população prisional nacional, expostos pelo Sistema de Informações 

do Departamento Penitenciário Nacional- SISDEPEN, são esclarecedores para o 

entendimento de que historicamente os internos do sexo masculinos são superiores 
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numericamente as internas do sexo feminino e que a quantidade de pessoas presas sem 

condenação é muito elevada.   

 Na exposição da tabela 4 percebe-se que há falta de vagas para os homens no 

cumprimento dos três regimes de pena, assim como para aqueles que estão aguardando 

condenação ou recluso ou medida de segurança. 

 

Tabela 4: Capacidade de vagas nos estabelecimentos prisionais do Brasil  

Quantidade    Homens  Mulheres  Total  

Regime fechado 185.583 17.524 202.107 

Regime semiaberto    67.445 5.875   73.320 

Regime aberto    4.818   804  5.622 

Presos provisórios  147.260   8.187   155.447 

Medida de segurança 2.960 310   3.270 

Fonte: SISDEPEN 

 

Na análise da tabela 3 em comparação com a tabela 4 fica exposto que, diferente 

da população masculina, para as mulheres há vagas no cumprimento de penas no regime 

fechado e na medida de segurança. Em consulta aos anos anteriores percebe-se que há 

vagas disponíveis para as mulheres cumprirem pena em regime fechado, muito embora 

a população prisional feminina corresponda a apenas 6% em comparação com os 

números carcerários masculinos. 

O número de vagas nas prisões para as mulheres não aumentou, ainda mais, 

devido à edição Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que estabelece a 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for 

mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.  

Sobre o crescimento constante da população prisional brasileira Fabiano Oldoni 

e Pollyana Maria da Silva indicam que 

A urgência, portanto, em lidar com as mazelas do cárcere em curto prazo 
exige uma postura imediata que vise o respeito ao Estado Democrático de 

Direito e aos direitos do preso, bem como à paulatina redução do 

encarceramento. (OLDONI; SILVA, 2017, p. 251) 

A partir dos dados colhidos poderíamos apontar potenciais políticas que 

minimizariam a superlotação dos estabelecimentos, como a maior efetivação das 

audiências de custódia em todo o Brasil, promover, de verdade, penas alternativas a 
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prisão, aumentar a fiscalização das comissões de direitos humanos e fomentar atividades 

voltadas para o bom retorno do detento a sociedade.   

Como o objeto da presente dissertação é a discussão da ressocialização pelo 

trabalho prisional, a tabela 5, elaborada partir de dados fornecidos pelo SISDEPEN, 

apresenta a população prisional em cada Estado do Brasil, a capacidade de vagas nas 

unidades prisionais, déficit de vagas e a quantidade de presos trabalhando.  

O número de vagas, considerado nos dados da tabela 5, refere-se à população 

prisional total (homens e mulheres) e o número de presos trabalhando refere-se tanto ao 

trabalho interno, quanto ao trabalho externo.     

Tabela 5: População prisional por unidade federal e déficit de vagas   

UF Pop. prisional Nº de vagas Déficit de 

vagas 

Nº de presos 

trabalhando 

% de presos 

trabalhando 

SP 233.089 147.942 85.942 49.805 21,4 

MG 74.844 41.573 33.271 21.458 28,7 

PE 33.706 12.696 21.010 2.739 8,1 

CE 31.776 11.867 19.909 1.536 4,8 

RJ 51.029 31.485 19.544 1.799 3,5 

RS 41.272 27.733 13.529 11.116 26,9 

GO 25.950 14.108 11.842 4.126 15,9 

PA 21.279 10.199 11.080 1.555 7,3 

MS 17.834 8.048 9.786 6.564 36,8 

ES 23.470 13.784 9.686 4.933 21,0 

DF 16.773 7.398 9.375 2.926 17,4 

AM 12.069 3.511 8.558 961 8,0 

PR 29.767 21.616 8.151 8.839 29,7 

RO 13.419 7.110 6.309 3.029 22,6 

AL 9.382 3.724 5.658 1.013 10,8 

PB 13.361 7.912 5.449 907 6,8 

SC 23.483 19.033 4.450 7.879 33,6 

AC 8.414 4.069 4.345 1.710 20,3 

BA 16,727 12.983 3.744 2.139 12,8 
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SE 6.360 3.089 3.271 441 6,9 

MA 12.387 9.345 3.042 4.378 35,3 

RN 10.180 7.791   2.791   1.378 35,3 

RR   3.711     924   2.787      329  8,9 

TO   4.491   2.097    2.394   1.004  22,4 

PI   4.516   2.419    2.097      228  5,0 

AP   2.750   1.546    1.204      343  12,5 

MT 32.562   8.709    3.853   2.089   16,6 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SISDEPEN 

 

Na análise dos dados apresentados na tabela 5 observa-se que alguns Estados 

têm alto déficit de vagas no sistema prisional e baixo percentual de presos trabalhando. 

Por exemplo: Ceará tem um alto déficit de vagas, quase 20 mil e um baixíssimo 

percentual de presos trabalhando (apenas 4,8%), Pernambuco com um alto déficit de 

vagas, mais de 20 mil e com apenas 8,1% do total da população prisional no Estado 

trabalhando.O Rio de Janeiro ocupa o 5º lugar do déficit de Vargas e tem apenas 3,5% 

da população carcerária trabalhando.  

Na análise dos dados observa-se que os números variam, uma vez que, o Estado 

do Piauí tem um baixo déficit de vagas, mas tem o baixíssimo percentual de presos que 

trabalham. 

Importante, também, observar que nem todo Estado com alto déficit de vagas no 

sistema prisional tem baixo percentual de presos trabalhando, por exemplo, o Estado do 

Maranhão, ele apresenta um déficit alto no número de vagas nas unidades do Estado, 

mas apresenta um número elevado de presos que trabalham (35,3 %).  

No caso do Estado do Maranhão, o governo publicou o decreto nº 31.462 em 30 

de dezembro de 2015 com o objetivo de fixar normas e procedimentos para o trabalho e 

pagamento dos presos no Estado por meio da Política Estadual "Começar de Novo", 

destinada a permitir a inserção de detentos, bem como de egressos do sistema 

penitenciário, no mercado de trabalho no âmbito do Estado do Maranhão.  

O decreto visa atender ao programa que o governo nomeou de "Começar de 

Novo" e a partir dele proporcionar vagas de trabalho aos presos, com vistas à 

capacitação profissional e contribuindo, assim, com o processo de ressocialização.  

O decreto fomenta, também, a contratação de mão de obra de presos por meio de 

parcerias ou oficinas de trabalho, que poderão ser mantidas pelo Estado ou por 



58 
 

parceiros. Alto índice de presos trabalhando no Estado do Maranhão, conforme tabela 5, 

pode ser explicado pela implantação dessa política pública.  Nesta perspectiva, 

conforme a agência de notícias do Governo do Estado do Maranhão 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP), firmou, em 2019, um total de 18 convênios com 

empresas, secretarias e prefeituras para inserir detentos em ações de trabalho. 

Esse número representa um aumento de 200% quando comparado com 2018, 

onde teve apenas 6 parcerias fechadas. 

Com estes 18 convênios, a SEAP, em apenas um ano, aumentou três vezes o 

número de internos que efetivamente trabalham. Em 2019 foram 216 presos 

inseridos em uma das 14 frentes de trabalho, o que corresponde ao aumento 

de 332% de custodiados executando alguma atividade laboral, tendo em vista 

que o ano de 2018 fechou com o total de 50 custodiados trabalhando.5 

    Pela leitura do trecho da reportagem supracitada percebe-se um engajamento 

no sentido de promover parcerias entre Estado, Município e empresas privadas, no 

sentido de ocupar a maior quantidade possível de detentos em atividades laborais. Os 

números, conforme reportagem do portal do governo aumentaram em 200% em 2019 

quando comparados com 2018.   

Pelo exposto neste tópico do presente trabalho dissertativo há uma superlotação 

dos presídios em todas as Unidades Federais da União e esse fenômeno não é recente, 

pois a análise dos dados do ano de 2009 em comparação com 2019, mostra que houve 

aumento em todos os Estados. Em contrapartida foi exposta que o número de trabalho e 

das vagas das unidades prisionais e muito inferior a população carcerária e isso pode ser 

um dos fatores que dificultam a ressocialização dos reclusos.   

 

2.4. É possível ressocializar no cárcere? 

 

Apesar da ideia de implementação da Política Nacional de Trabalho no âmbito 

do Sistema Prisional- Pnat e de alguns Estados como o Maranhão que criou o decreto nº 

31.462 em 30 de dezembro de 2015 com o objetivo de fixar normas e procedimentos 

para o trabalho e pagamento dos presos no Estado por meio da Política Estadual, mas 

diante do déficit de vagas em todas as unidades prisionais e das poucas vagas de 

trabalho e outras medidas voltadas para a ressocialização há interesse, efetivamente, por 

                                                             

5Matéria disponível no site do portal do Governo do Maranhãowww.ma.gov/noticias. 

 

http://www.ma.gov/noticias
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parte do Estado em promover essa reinserção do egresso ao convívio social? É possível 

ressocializar alguém dentro do cárcere?    

Na percepção de Foucault (1997) as prisões não diminuem o índice de 

criminalidade, pelo contrário pode aumentá-las, transformá-las. Essa afirmação do 

escritor e historiador Frances corrobora com a ideia popular de que a prisão é a 

faculdade do crime, quando presos por pequenos delitos são jogados no cárcere para 

dividem celas com detentos mais experimentados no crime, que praticam roubos a 

bancos ou participam de facções criminosas.  

Nas palavras de Foucault (1997, p. 222) “a prisão não pode deixar de fabricar 

delinquentes”. O argumento do autor é que a realidade do cárcere, com o isolamento nas 

celas ou realizando trabalho inútil, para o qual não encontraram utilidade quando 

voltarem à sociedade, a prisão não reeduca os homens.  

Além dos pontos elencados acima, outros motivos que fazem a prisão fabricar 

delinquentes, para Foucault, são as limitações violentas que são impostas aos detentos 

ao tentar fazer com eles se ajustem a lei e a respeite, pois isso vem com o abuso de 

poder arbitrário da administração.            

Diante disso, pensar a pena é também refletir acerca da política carcerária 

brasileira, que deve passar obrigatoriamente por uma análise da conjuntura política e 

histórica do País. Mas mais do que isso, em uma Nação em que o sistema democrático e 

a valorização da Dignidade Humana, enquanto supra princípio norteador da 

Constituição demorou a ser reconhecida, a dispensa de uma observação histórica leva a 

omissão de fundamentos que norteiam as tendências e escolhas do legislador no atual 

sistema normativo. 

Conforme observa Alvino Augusto de Sá, em seu livro “Criminologia clínica e 

psicologia criminal”, a conduta criminosa algumas vezes é o resultado de uma vida 

socialmente marginalizada, marcada por sentimentos de rejeição e hostilidade. De fato, 

embora não se possa negar que muitas pessoas enveredam pelo mundo do crime por 

força de traços de personalidade e de caráter, há muita gente que comete crime devido a 

ocasião como falta de emprego, condições para manter-se. 

É necessária uma compreensão um olhar para o problema da criminalidade que 

tenha por base a relação preso- sociedade. Sobre isso, corrobora Sá (2014, p. 117) ao 

afirmar que: 

Ao delinquir, o indivíduo concretiza um confronto com a sociedade. Ao 

penalizá-lo com prisão, o Estado concretiza o antagonismo entre ele e a 

sociedade. Sua recuperação será uma recuperação para a sociedade, ou seja, 
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será uma reinteração, e só será possível mediante a resolução desse 

antagonismo e a superação desse confronto. Por outro lado, portanto, a pena 

traz, como consequência, o recrudescimento do confronto e do antagonismo 

entre o peso e sociedade, por meios dos efeitos da prisionização.  

 

Pela leitura do trecho destacado a ressocialização do preso só será possível 

mediante a sua efetiva participação nas atividades da sociedade ou que o prepare o 

convívio com ela e não ficando unicamente encarcerado, pois ingressando na prisão, 

conforme destaca Almeida (2004) apud Greco (2016, p. 336 e 337) 

 

O condenado se ‘socializa’, isto é, aprende a viver em uma nova sociedade 

que tem leis próprias, classes, e uma rígida hierarquia que ele vê na 

contingência de respeitar até por uma questão de sobrevivência. É o chamado 
fenômeno da ‘prisionização’, que atinge os inclusive funcionários do sistema 

penitenciário que convivem os presos. Aos poucos, sem que percebem, vão 

adquirindo sua linguagem, o jargão próprio dos presidiários, que finda sendo 

usado até pelos próprios médicos, assistentes sociais, psicólogos e outros 

profissionais.      

 

Desta feita, a análise dos conflitos históricos internos do país possibilita um 

norte sobre a postura do Estado, no que tange a adoção de políticas criminais e de 

repressão que coadunam em um encarceramento da população.  

A prisionização é inerente à própria natureza do cárcere, mas conforme observa 

Sá (2014, p. 121) “isso não significa nenhuma atitude de acomodação. Há que se lutar 

por minorar os seus efeitos. Ora uma das características básicas, essenciais de pena de 

prisão é o infligir ao condenado o isolamento, a segregação em relação a sociedade. ” A 

preocupação do autor é com os efeitos negativos gerado pela prisão, quando por meio 

dela o Estado explicita, formaliza e materializa a relação de antagonismo entre àquele 

que está preso e a sociedade.    

Embora a Lei nº 7.210/ 1984- Lei de Execução Penal (LEP/84) tenha expressado 

em seu artigo 1º que: “execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado” (BRASIL, 1984), a prisionização se fundamenta no 

processo de segregação social e diante disso não há como diminuir seus efeitos 

negativos e preparar o preso para sua reinteração social.  

Todos estes aspectos práticos consideram os critérios de eficiência e 

economicidade, sobretudo no poder Judiciário. Nestes termos, há de se abordar a 

participação ativa de diversos setores, sobretudo das entidades familiares, na formação 

do indivíduo, haja vista que o texto constitucional, no artigo 5° trata também da 
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responsabilidade solidária no cumprimento desta cláusula inerente ao contrato social, 

conforme prevê a LEP/84, art. 4º, dispositivo recepcionado pela magna carta vigente.  

Assim, a referida lei de execução, quando comparada com o sistema carcerário, 

ainda carece de efetividade em alguns pontos. Estas lacunas são oriundas, 

principalmente, da gestão de algumas unidades prisionais, na medida em que não é 

possível se individualizar cada apenado, diante dos muitos que ainda permanecem 

mesmo depois de cumprida a sua pena, considerando a quantidade de processos a serem 

julgados.  

Trata-se de uma condição de marginalização e precarização da vida que vai de 

encontro aos parâmetros estabelecidos com o advento da CFRB/88 e que, por muitas 

vezes, é tratado, por segmentos da sociedade, como forma de “educar” o detento, 

através de uma experiência prática de exclusão, para uma não transgressão futura. Desta 

feita, o martírio em cárcere quando não esquecido pelos segmentos populacionais é 

justificado a partir de um discurso de parte essencial do sistema punitivo.   

Conforme Enrique Ruiz Vadillo na obra lasociedad y el mundo penitenciário: 

laprotección de los derechos fundamentales citado por Greco(2016, p. 337 e 338) 

 
O direito penal não pode e não deve tentar modificar as pessoas que 

delinquiram, nem modificar sua estrutura hierárquica de valores nem a 

conformação que cada um tenha da sociedade para o futuro. Na verdade, 
devemos nos limitar a fazer com que preso estenda que o Código Penal é uma 

lei, e através da proibição ou imposição de determinados comportamentos, 

torna-se possível a convivência entre todos, já que nenhuma sociedade pode 

viver sem o direito.   

 

A citação destacada por Greco é comentada por ele a partir da ideia de que não 

se pode generalizar o termo ressocialização. Sendo assim, aquele condenado que nunca 

trabalhou e nem aprendeu um ofício talvez desperte interesse em aprendê-lo mesmo 

estando no interior do cárcere. A mesma premissa se aplica aqueles que não tiveram 

instrução básica e talvez tenham o interesse em aprender a ler ou escrever.  

Cada preso tem sua particularidade, há os mais perigosos e ou mais sociáveis; há 

os internos que tem curso superior e os que nem o nome sabe assinar; há os tem uma 

boa qualificação profissional e os que só sabem exercer trabalhos simples. 

Diante disso, somente a imposição do trabalho ou o ensino de seu oficio para 

alguns presos não surtirá efeito, sendo necessário despertar neles o interesse no sentido 

de que uma vez estando em liberdade não voltem a delinquir.   
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CAPÍTULO 3. O TRABALHO DE CAMPO E O TRABALHO NO CAMPO 

3.1. O Percurso do Objeto da Pesquisa 

 

A presente dissertação é resultado dos trabalhos realizados em dois projetos de 

pesquisa sobre o cárcere em Campina Grande-PB, que são coordenados pelo autor deste 

texto dissertativo. O primeiro projeto tem por título: “Por das Trás das Grades: uma 

análise sobre o sistema prisional em Campina Grande-PB” e está sendo desenvolvido 

desde 2016, junto ao Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPEX do Centro de Educação 

Superior Reinaldo Ramos- CESREI. O segundo projeto tem por título: “Memórias do 

Cárcere: estudo sobre o sistema prisional” e está sendo desenvolvido desde 2017, junto 

ao Núcleo de Pesquisa e Extensão- NUPE da União de Ensino Superior de Campina 

Grande- UNESC.    

As leituras e informações colhidas na realização dos projetos de pesquisa 

renderam a produção de artigos e debates, em conjunto com os alunos/pesquisadores, 

mas um tema não abordado nos estudos veio à tona na presente dissertação e foi 

desenvolvido a partir do trabalho de campo já realizado e de novos dados colhidos para 

alcançar o objetivo apresentando no início do texto.  

A proposta inicial para a dissertação era abordar a violência doméstica e tinha 

por objetivo perceber a resistência das mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar em dar prosseguimento ao registro de ocorrência no que se refere ao dispositivo 

legal do artigo 41 da Lei 11.430/06, que trata sobre a impossibilidade de desistência 

perante a autoridade policial. Entretanto, o professor/orientador Valfredo de Andrade 

Aguiar Filho, entendeu ser um tema mais apropriado para um artigo e sabendo das 

pesquisas desenvolvidas junto ao sistema prisional em campina Grande-PB sugeriu que 

houvesse uma mudança de tema e diante disso surgiu o presente trabalho dissertativo.  

O interesse em pesquisar o cárcere como trabalho dissertativo se justifica pela 

importância social de um tema que, vez ou outra, ganha espaço nos noticiários 

nacionais, principalmente quando o sangue dos presos “sujam a tela” dos 

telespectadores quando ocorrem revoltas, fugas e mortes no interior das prisões e  lugar 

nos debates acadêmicos, quando procuram soluções para problemas que historicamente 

acompanham o cárcere como a superlotação prisional, reincidência criminal, 
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propagação do crime organizado por trás das grades e não eficácia nos programas de 

ressocialização.  

Diante da variedade de temas que o cárcere traz e da impossibilidade de abordar 

todos eles o orientador indicou a escolher um tema/problema que ainda não tivesse sido 

ainda estudado.  

Para atender ao programa do mestrado na área de Direito Público e Evolução 

Social na linha pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo foi pensado a 

ressocialização no contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo 

Asfora- Serrotão, com vistas à previsão constitucional, penal e da execução penal.  

A ressocialização aparece no Código Penal e na Lei 7.210/84 (Lei de execução 

Penal) como inserido no caráter preventivo da pena, mas como os autores que abordam 

o tema prisão são unânimes em indicar problemas na sua execução, a presente 

dissertação se propôs em fazer um estudo de caso em uma unidade prisional e apontar 

as atividades realizadas parar trazer os internos a vida social de forma harmoniosa 

escolhendo as atividades laborais realizadas no cárcere como tal meio. 

Para isso foi discuto junto ao orientador que, diante do tema supre escolhido, a 

dissertação teria por objetivo basilar apresentar as práticas laborais realizadas no 

Serrotão e entender se são eficazes ou não para a ressocialização dos apenados.   

 

3.2 Condições da pesquisa 

 

            De acordo com o objeto trabalhado a obtenção dos dados pode constituir-se em 

um problema para todos aqueles que queiram fazer uma análise mais aprofundada de 

fatos não relatados ou visíveis ao público em geral. Nesta perspectiva Shecaira (2012, p. 

63) afirma que “Toda pesquisa contempla algumas dificuldades inerentes ao seu 

objeto”. Essa dificuldade é ainda maior quando se trata de acesso aos dados ou 

informações que envolvem o cárcere. 

Alguns motivos da dificuldade de acesso as informações que envolvem o 

universo prisional podem ser explicados, na percepção de Shecaira (2012) quando 

indica que há: primeiro, um medo da estigmatização dos condenados; isso porque, para 

ele, os envolvidos com fatos delituosos não se sentem à vontade para dar entrevistas 

para pesquisadores que não são seus conhecidos. De fato, no universo prisional reina a 

desconfiança e medo dos apenados em sofrer alguma sanção da direção por passar 

informações não autorizadas ou em falar coisas do cotidiano a quem não conhece.  
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Segundo, autoridades policiais e da administração prisional tendem a não 

fornece informações sobre fatos considerados “sigilosos” etc. Diante dos graves 

problemas que afetam o sistema prisional causados pela ausência de investimentos do 

governo qualquer informação oficial (da direção) pode ser entendida como um ataque a 

gestão política e se transformar em perseguição para quem forneceu informes que 

exponham a realidade da prisão. 

Terceiro, alguns presos temem um reconhecimento futuro, optando por esconder 

sua situação para não sofrerem com o rótulo estigmatizante de ex presos. Nesse caso, o 

medo em passar informações é para não ser reconhecido por quem está fora ou ainda 

não soube da prisão do informante. Ficar encarcerado ainda é motivo de vergonha e 

enquanto menos pessoas souberem melhor.   

Shecaira (2012) descreve a dificuldade enfrentada por Kiko Goifman ao tentar 

fazer um trabalho com imagens de presos na penitenciária de Campinas. Nas palavras 

dele:   

Grande parte dessas experiências, por exemplo, foi vivenciada pela excelente 
pesquisa levada a cabo por Kiko Goifman, junto a penitenciária de Campinas. 

Tendo trabalhando na esfera antropológica com a imagem do preso, o autor 

narra quão arredio era o interno a qualquer tipo de abordagem que 

privilegiasse a imagem como forma de registro. “Vários internos, envolvidos 

em problemas com as outras quadrilhas fora dos muros da cadeia, não 

concordavam em mostrar suas imagens. Outros tinham parentes ou amigos 

que não sabiam que estavam presos e assim preferiam não aparecer no vídeo.  

 

 

Se conseguir entrevistas com os internos é não é tarefa fácil, mais difícil ainda, é 

obter imagens dos presos, pois há o temor de sua divulgação entre grupos rivais ou 

mesmo ficar marcado pela direção. 

Embora o trabalho de campo da presente dissertação não tenha se utilizado da 

técnica de entrevista ou exposição da identificação dos internos através de suas 

imagens, no processo de observação da realização das atividades laborais, para atender 

ao objetivo da pesquisa, percebeu-se que alguns reeducandos tinham interesse no 

registro de sua atividade. Essa foi, também, vivenciado por Kiko Goifman, conforme 

destaca Shecara (2012, p. 63-64), “por outro lado, mesmo aqueles que se negaram a 

aparecer nos vídeos com depoimento acabaram solicitando que fossem filmados 

trabalhando nas oficinas, lavanderias etc.” 

A livre circulação dos pesquisadores no interior dos presídios é algo raro, uma 

vez que há uma série obstáculo no contato daqueles que estão no mundo externo com 

aqueles que estão atrás das grades, além do mais, pode ocorrer o fato de que “a própria 
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direção do presídio cria algumas dificuldades, colocando empecilhos à livre circulação 

dos pesquisadores, receosa de que estes venham a denunciar eventuais faltas de 

carcereiro, atos de corrupção de guardas de presídio etc.” (SHECAIRA, 2012,p.64). 

No contexto da pesquisa na Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora- Serrotão as dificuldades inicialmente são advindas de cima, uma vez 

que, qualquer visita de acadêmicos, pesquisa ou realização de projeto de extensão, tem 

que ter autorização de Secretaria de Administração Penitenciária, mas também há os 

empecilhos impostos pela direção da unidade no sentido de dificultar o contato de 

pesquisadores com os presos para evitar a divulgação de fatos sigilosos do cotidiano da 

prisão.  

Seja no Serrotão ou em qualquer presídio do Brasil todos aqueles que pretendem 

desenvolver uma pesquisa mais aprofundada sobre o cárcere irão encontrar as 

dificuldades impostas pelas instituições totais para evitar o contato entre os dois 

mundos, o de dentro e o de fora.  

Sobre as instituições totais Goffman (1999, p. 16) afirma 

Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes 

e lhes dá algo de um mundo; em resumo, toda instituição tem tendências de 

“fechamento’. Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa 
sociedade ocidental, verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do 

que outras. Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira 

à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas 

vezes estão incluídas no esquema físico- por exemplo, portas fechadas, 

paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A tais 

estabelecimentos dou o nome de instituições totais, e desejo explorar suas 

características gerais.  

O grupo de instituições fechadas que estão inseridas naquilo que Goffman 

nomeia de Instituições totais são os presídios, manicômios, conventos, quartéis ou 

qualquer outra que tenha o fechamento com o mundo externo.  

Goffman (1999) enumera as instituições totais em cinco agrupamentos. Em 

primeiro lugar, destaca as instituições criadas para cuidar de pessoas, como as casas 

para cegos, velhos, órfãos e indigentes. Em segundo lugar, ele cita os locais 

estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e 

que de maneira não intencional são também uma ameaça à comunidade, esses lugares 

seriam os sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. Em 

terceiro lugar, Goffman apresenta os tipos de instituições totais que são organizadas 

para proteger a comunidade contra perigos intencionais, estariam nessa categoria de 

instituição as cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de 

concentração. Em quarto lugar, estaria as instituições estabelecidas com a intenção de 
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realizar alguma tarefa de trabalho e que se justificam apenas através fundamentos 

instrumentais, por exemplo, os quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, 

colônias e grandes mansões (ponto de vista dos que vivem nas moradias de 

empregados). Por fim, Goffman, destaca os estabelecimentos, que para ele seriam 

destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como 

locais de instrução para os religiosos como abadias, mosteiros, conventos e outros 

claustros. O tipo de instituição total que interesse a pesquisa está inserido no terceiro 

grupo elencado por Goffman, de forma específica, as cadeias. 

Por ser realizado em uma instituição fechada o trabalho de campo sofreu as 

dificuldades apresentadas por Shecaira (2012) e Goffman (1999).  Dos dois universos 

que dividem a Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, o 

primeiro é composto pelos nove pavilhões, onde ficam a maioria dos presos e que não 

trabalham e o segundo, onde fica situada a parte administrativa e os presos que 

trabalham, a pesquisa foi realizada no segundo e ainda assim sob a constante vigilância 

e presença de agentes penitenciários.  A vigilância por ser motivada, conforme destaca 

Shecaira (2012, p. 64), porque, “há certos interesses na limitação da informação por 

parte das pessoas que lidam com o sistema prisional”,ou porque, conforme cita 

Goffman (1999, p. 18) “geralmente, os internos vivem na instituição e têm contato 

restrito com o mundo existente fora de suas paredes”. 

A dificuldade de obtenção dos dados no interior do cárcere tem explicação no 

controle, demarcação de papeis e separação entre os grupos de pessoas que compõem e 

unidade prisional. Erving Goffman esclarece que a comunicação dos internos com 

mundo exterior é restrita e até mesmo na comunicação entre eles e direção são impostas 

barreiras, quando ao afirmar que, “embora haja necessidade de certa comunicação entre 

os internados e a equipe de guarda, uma das funções do guarda é o controle da 

comunicação entre os internados e os níveis mais elevados da equipe dirigente”. 

(GOFFMAN, 1999, p. 19) 

Sobre a afirmação supra, Goffman (1999, p. 20) acrescenta ainda que, “assim 

como há restrições para conversa entre as fronteiras, há também restrições à transmissão 

de informações, sobretudo informações quanto aos planos dos dirigentes para os 

internados”. 

Sobre o controle, separação dos papéis e funções no interior do cárcere, 

Goffman (1999) destaca que o aspecto central das instituições totais pode ser descrito 
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com a ruptura das barreiras que comumente separam três esferas da vida na prisão. Na 

análise desse autor:  

Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e 

sob uma única autoridade. Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do 

participante é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente 

grande de pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as 

mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as atividades diárias são 

rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade leva, em tempo 

predeterminado, à seguinte, e toda a sequência de atividades é imposta de 

cima, por um sistema de regras formais explícitas e um grupo de 

funcionários. Finalmente, as várias atividades obrigatórias são reunidas num 

plano racional único, supostamente planejado para atender aos objetivos 

oficiais da instituição. (GOFFMAN, 1999, p. 17-18) 

A direção da Unidade prisional do Serrotão tenta monitorar todas as ações dos 

internos, em sua ausência o diretor adjunto assume essa função, para acompanhar as 

atividades diárias realizados pelos presos o diretor determina que alguns agentes 

penitenciários fiscalizem se o cumprimento do comando dado será realizado. No caso 

das atividades laborais, conforme será exposto ao ser abordado o trabalho no campo, 

todas as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários e impostas de 

cima. 

3.3 Da coleta dos dados 

 

A pesquisa de campo e pesquisa etnográfica são práticas fáceis de confundir-se, 

mas não necessariamente referem-se a mesma coisa. Várias ciências realizam trabalho 

de campo, mas a etnografia é uma especificidade das ciências humanas, em que, 

geralmente o objeto central é estadia em campo para obter dados sobre relações sociais.  

Diante das dificuldades apresentadas pela direção da Penitenciária Regional de 

Campina Grande Raymundo Asfora no sentido da não passagem do projeto de pesquisa 

pelo comitê de ética, não foram realizadas entrevistas junto aos presos e a obtenção dos 

dados deu-se através de ofícios respondidos pela direção e da observação in loco das 

atividades realizadas pelos reeducandos. 

Sobre dados fornecidos pela direção e presença do pesquisador em campo é 

oportuno o trecho da obra “criminologia” de Sergio Salomão Shecaira quando relata 

Como já mencionado, uma das muitas dificuldades existentes relativamente à 
pesquisa criminológica, especialmente quanto trata com questões 

relacionadas ao encarceramento de pessoas, é a obtenção de dados confiáveis 

para pessoas que não tem um contato com o cotidiano da prisão. Por isso, 
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muitas vezes, o pesquisador tem que integrar ao lócus onde serão obtidos os 

dados a serem coletados. Tal mergulho ativo na vida desse grupo é 

denominado observação participante. São inúmeros os exemplos dessa 

postura metodológica. Thomas Mott Osborne, para melhor estudar as 

condições de vida dos presos, foi viver por uma semana, como tom Brown, 

na prisão de Augsburg, registrando suas impressões no livro within prison 

Wall(1914). Entre nós, o sociólogo Guaracy Mingardi fez concurso público 

para investigador de polícia, com o propósito de viver a realidade de um 
distrito policial de São Paulo e narrar como a instituição pagava os 

informantes policiais. (SHECAIRA, 2012, p. 67) 

De fato, as secretarias de administração penitenciárias dos Estados e as direções 

das unidades prisionais resistem em fornecer dados negativos na sua gestão como as 

brigas internas, que geralmente ocasionam lesões corporais, casos de violência sexual 

no interior das unidades, excesso na disciplina por parte dos agentes penitenciários, 

reclamações dos presos quanto a qualidade da comida ou falta dela, as péssimas 

condições físicas das prisões.  

Quando solicitados para responder informações que exponha os pontos 

negativos de sua gestão, os diretores alegam não poder responder por tratar-se de dados 

sigilosos.  

Fazer, também, um “mergulho” na unidade prisional e realizar uma observação 

participante não é tarefa fácil. Tal atividade só é possível quando o pesquisador passa a 

não apenas observar, mas a participar das atividades do público pesquisado. Sobre o 

trabalho de observação participante, Shecaira (2012, p. 68) acredita que   

Sem qualquer dúvida, o mais clássico exemplo de observação participante se deu com William Foote 

Whyte ao escrever sua obra Sociedade de Esquina. Whyte, um economista de 

classe média, muda-se, entre 1936 e 1940, para um bairro Italiano pobre de 

Boston, chamado Corneville, para estudar as relações existentes entre 

algumas pessoas que “viviam nas esquinas”. A explicação que fornece para 

sua aceitação nas ruas, pelos jovens que rondavam os limites da 

criminalidade, é interessante: “logo descobri que aquelas pessoas 

desenvolviam sua própria explicação a meu respeito; eu escrevia um livro 

sobre Corneville. Pode parecer uma explicação absolutamente vaga, mas 

ainda assim foi suficiente. Descobri que minha aceitação do distrito dependia 

das relações pessoais que desenvolvi, muito mais que de qualquer explicação 

que pudesse dar.  

Na apresentação à edição brasileira, Gilberto Velho6, afirma que Sociedade de 

Esquina “é certamente um dos mais importantes livros de ciências sociais do século 

XX” (WHYTE, 2005, p. 9).  O livro foi escrito por  Willian Foote Whyte, estudante que 

aos 22 anos, decidiu realizar seu trabalho de campo em Corneville, Eastern City, na 

                                                             

6Professor titular de Antropologia Social, decano do Departamento de Antropologia do Museu 

Nacional/UFRJ e membro da Academia Brasileira de Ciências 
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realidade o North End (Litle Italy) de Boston. A escolha deu-se pelo fato de ser uma 

área habitada por famílias de imigrantes pobres de origem italiana e marcada por 

diversos problemas sociais.  

Foote Whyte afirma que as pessoas respeitáveis tinham pouco acesso às 

informações sobre Corneville e que geralmente as pessoas de lá aparecem como alvos 

de interesse de assistentes sociais e são identificadas como réus em casos criminais. 

Porém para ele.  

Há algo de errado nesse quadro; nele não há seres humanos. Por meio de 

levantamentos gerais, as pessoas preocupadas com Corneville buscam 

responder a perguntas cujas respostas exigem o mais íntimo e detalhado 

conhecimento da vida local. A única maneira de obter esse tipo de 
conhecimento é viver em Corneville e participar das atividades de sua gente. 

Para quem faz isso, a área se revela sob uma luz totalmente diferente. 

Prédios, ruas e becos que antes representavam destruição e aglomeração 

físico passam a formar um panorama familiar para os atores da cena 

conervilliana.  

 

Diante da impossibilidade de ser realizada uma coleta de dados pela 

observação participante, na estadia em campo a coleta dos dados ocorreu via ofícios da 

direção do Serrotão o do método de observação.  

O público observado nas visitas a Penitenciária Regional de Campina Grande-

PB Raymundo Asfora foram os presos que exercem atividades laborais internas. Mesmo 

sem formular perguntas e não interagir com os reeducandos a presença de uma pessoa 

estranha junto a eles causa incomodo, assim também, como causa incômodo à direção 

da unidade, que em todas as visitas determinou a presença de gente penitenciário 

acompanhando o trabalho da pesquisa. Essa desconfiança se justifica diante do fato de 

que “O etnógrafo surge diante de seus sujeitos como intruso desconhecido, geralmente 

inesperado e frequentemente indesejado” (BERREMAN, 1980, p. 141). 

A presença de um estranho em uma instituição total modifica a rotina dos 

internos e no caso da realização das pesquisas realizadas junto ao Núcleo de Pesquisa e 

Extensão - NUPEX do Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos- CESREI. E ao 

Núcleo de Pesquisa e Extensão- NUPE da União de Ensino Superior de Campina 

Grande- UNESC e da pesquisa para a presente dissertação houve a necessidade de uma 

exposição detalhada junto a direção da unidade do Serrotão sobre o objetivo do trabalho 

desenvolvido e ela por sua vez informou ao público observado qual era.    

Mesmo com o esclarecimento do motivo da presença do pesquisador nos postos 

de trabalho da unidade prisional, em todo momento houve a tentativa de mostrar aos 
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presos que a finalidade de estadia não era fiscalizadora ou de controle. Uma vez que, na 

relação entre pesquisados e pesquisador, como afirma Berreman (1980, p. 141)   

As impressões que estes têm dele determinação o tipo e a validez dos dados 

aos quais será capaz de ter acesso e, portanto, o grau de sucesso de seu 
trabalho. Entre si, e etnógrafo, e seus sujeitos são, simultaneamente, atores e 

público. Têm que julgar os motivos e demais atributos de uns e de outro com 

base em contato breve, mas intenso, e, em seguida, decidir que definição de 

si mesmos e da situação circundante desejam projetar; o que revelarão o que 

ocultarão, e como será melhor fazê-lo. Cada um tentará dar ao outro a 

impressão que melhor serve aos seus interesses, tal como os vê.  

Após deixar evidente que o objetivo da observação e presença do pesquisador, 

diante do público dos presos que trabalham, muitos mostraram interesse na divulgação 

de suas atividades e comportamento, principalmente para que chegasse ao 

conhecimento do Diretor da unidade prisional, pois a boa conduta é utilizada como 

parâmetro subjetivo progressão da pena e os dias trabalhos como critério objetivo na 

remição.    

Mesmo com a “confiança” da direção e dos reeducandos ao permitir a realização 

do trabalho de campo na unidade prisional, muitos aspectos da vida cotidiana foram 

ocultados, pois um dos lemas do cárcere é ver pouco e falar menos ainda. Sabendo disso 

os ouvidos e olhares foram dirigidos ao trabalho no campo, visando responder aos tipos 

de atividades laborais exercidas, como eram exercidas, por quem eram exercidas e em 

que condições.     

 

3.4. O trabalho na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão 

 

 Quanto ao trabalho que é exercido internamente e no âmbito do cumprimento da 

pena o Presídio do Serrotão oferecia, em 2018,a quantidade de 74 vagas de trabalho 

para os 1120 apenados, segundo o ofício 2080/2018/ADM/PRCGRA de 11 de 

novembro de 2018, ou seja, pouco mais de 6% dos apenados são aproveitados de 

maneira mais produtiva em suas capacidades laborativas. 

Em sua obra, “Estação Carandiru” Drauzio Varella observa que os faxinas, ou 

seja, um grupo de homens que trabalham, constitui a espinha dorsal da cadeia. São 

faxineiros, carregadores, burocratas, gente de confiança da administração que possuem 

cartões de trânsito para circular os pavilhões (VARELLA, 1999). 

Apesar do número reduzido aqueles que trabalham têm uma importância social 

muito grande no contexto do universo prisional, pois transitam em lugares que os outros 

detentos não fazem, executam atividades importantes para o funcionamento da prisão 
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como cozinhar, fabricar pães, limpar os pavilhões, assim como trancar e abrir eles, por 

isso, esses atores ocupam um lugar paradoxal na instituição, sendo considerados ora 

como presos de “confiança” pelos agentes penitenciários, transitando em lugares que os 

outros não o fazem, e como uma mão amiga pelos outros detentos, mas também com 

desconfiança pelos agentes penitenciários, pois continuam sendo vistos como  presos e 

pelos próprios companheiros de prisão que os vêem como “cabuetas”, “sujeira”, 

“misera”, “covardes” e vendidos por terem regalias.    

Para melhor entender o universo dos presos que trabalham é necessário 

compreender a organização espacial dentro da unidade prisional.  

A unidade é composta de duas partes, a parte superior, área que abrange toda a 

administração prisional, que abarca também a Escola Paulo Freire, a enfermaria do 

presídio, o alojamento dos Agentes Penitenciários e dos Policiais Militares que prestam 

serviço na unidade e parte inferior, onde ficam os nove pavilhões, local onde os presos 

cumprem pena. Essa separação entre os dois universos se dá por uma estrutura chamada 

de “guaritão”, local que separa o bloco administrativo, onde as atividades laborais são 

exercidas, dos nove pavilhões onde ficam presos cuja vigilância e controle é maior. 

Varella (1999, p. 23) ao relatar o contexto da penitenciária do Carandiru observa que:  

Na triagem, muitos pedem para ficar no próprio pavilhão dois. Devido à 

disponibilidade de trabalho e, talvez, por situar-se na frente do presídio, mais 

próximo da administração, o pavilhão tem a fama de tranquilo: 

- Lá é mais fácil correr atrás da liberdade.   

 

Quanto aos presos que trabalham, há uma turma que fica na “casinha”, outra 

turma fica na parte inferior da cozinha, ambas situadas na parte superior da unidade e há 

uma outra turma que fica no pavilhão 1B, conhecido como pavilhão dos trabalhadores, 

que embora estava na parte inferior da unidade é a área mais próxima do setor 

administrativo. Há uma cerca que separa o pavilhão 1 B e dos demais pavilhões da 

unidade.    

 

A vista disso, percebe-se que os presos não são uma massa amorfa e estática 

dentro do seu ambiente. São seres sociais dentro daquele espaço, agindo como 

modificadores do seu espaço social e como modificados pelo próprio espaço. São 

indivíduos tão sociais como qualquer outro que viva fora do universo prisional. Isso 

leva a compreender algo que deveria ser levado em consideração para todo e qualquer 

processo ressocializador, pois, fugiria da ideia inicial de ressocialização por meio da 
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disciplina excessiva e da imposição de qualquer projeto ressocializador que não leve em 

conta as individualidades de cada ser. Então, o sujeito que antes era um ser social, ativo 

e passivo do meio em qual vivia, continua com essa mesma dinâmica, entretanto em 

outro ambiente social. 

Os reeducandos que trabalham recebem um pequeno valor como pagamento. 

Referente a ele, a declaração emitida no dia 02 de setembro de 2019, para fins de 

pagamento junto ao setor financeiro o diretor adjunto, Sérgio Rocha Claudino, informou 

que a frequência do mês de agosto de 2019 com os nomes dos 67 apenados da unidade 

que exerciam atividades laborais, informando o nome do apenado, a função laboral 

exercida, a quantidade de dias trabalhos, o número do RG e CPF, o Banco, a agencia, o 

número da conta e valor a ser pago a cada um.   

No contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande-PB Raymundo 

Asfora- Serrotão as vagas de trabalho oferecidas são de Pedreiro, Eletricista, Padeiro, 

Chefe de Cozinha, e seus Auxiliares como também a maior proporção dessas vagas é 

preenchida com o cargo de Serviços Gerais, onde se divide em funções tais como: 

Capinagem, Manutenção, Limpeza de ambientes, Auxiliares administrativos, Auxiliar 

de Almoxarifado e Auxiliar de Enfermagem.  

Lembrando que nenhum cargo ou função tem como meio de seleção o 

conhecimento prévio da função, muito menos comprovação de capacitação, é muito 

mais por afinidade ao serviço e/ou necessidade da unidade e interesse do preso em 

querer trabalhar. 

Seguindo o objetivo da presente dissertação e para melhor entendimento sobre o 

trabalho desenvolvido na Penitenciária Regional de Campina Grande-PB Raymundo 

Asfora- Serrotão os tópicos seguintes abordam algumas atividades desenvolvidas. 

 

3.4.1. A horta orgânica 

 

Conforme imagem das fotos 9 e 10, na unidade do Serrotão há a horta orgânica, 

área onde os presos cultivam verduras como alface, tomate, coentro, cebolinha e cuidam 

de árvores que dão furtos como banana, goiaba, acerola, laranja, limão, manga e outros. 

Foto 9. Acesso para a horta orgânica  
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Fonte: própria, 2019 

Foto 10:  Foto panorâmica da horta orgânica  

 

Fonte: própria, 2019  

 

No total são 10 presos que trabalham na horta orgânica e escolha pela direção da 

unidade prisional daqueles que vão trabalhar na horta obedece a afinidade nesse tipo de 
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atividade e o histórico dos internos que já trabalhavam nessa atividade antes de serem 

encarcerados.  

Devido à grande quantidade de pessoas reclusas no Serrotão as verduras e frutas 

produzidas na horta não conseguem abastecer toda a unidade, mas é utilizada no 

consumo interno.  

Na verdade, a principal função da horta é servir como oficina para aperfeiçoar a 

prática e manuseio da plantação de verduras e árvores frutíferas e capacitando, assim, os 

apenados já desenvolviam essa atividade prática ou aqueles que têm afinidade nela.       

Nas fotos 11 e 12 percebe-se que os apenados usam fardas e alguns 

equipamentos de proteção como botas.  

Foto 11: Reeducandos capinando na horta orgânica  

 

Fonte: própria, 2019  

Em uma das visitas a unidade prisional do Serrotão, o autor da presente 

dissertação, na ocasião em passava pelos postos de trabalho, foi abordado por um 

reeducando, que pediu para agradecer ao diretor Delmiro Nóbrega pela oportunidade de 

trabalhar e disse que gostava de estar ali, pois era agricultor e se sentia mais próximo de 

casa quando estava no meio das plantas.   
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Embora a Penitenciária Regional de Campina Grande-PB Raymundo Asfora 

tenha uma grande extensão espacial a área da horta e pequena e comporta apenas 10 

apenados para desenvolver atividade laboral, dessa forma não oferta mais vagas para 

aqueles que tenham interesse em trabalhar.  

Na foto 12, seguinte nota-se que um reeducando trabalha de farta, mas sem luvas 

ou botas, porém ao perceber que o autor da presente pesquisa olhou para os seus pés, o 

detendo da presente na foto, mesmo nenhum questionamento, informou que estava de 

sandália, mas a direção havia disponibilizado botas, porém ele não gostava de usar, pois 

apertava dos pés.   

 

Foto 12: Reeducando cobrindo a plantação de alface  

 

Fonte: própria, 2019 

A foto 11 mostra a variedade de plantas cultivadas na horta e como os 

reeducandos aprendem o manuseio e cuidado no cultivo. Embora a direção da unidade 

tenha o cuidado em inserir os presos nessa atividade e ela sirva para ocupar o tempo e 

mente dos internos, esse tipo de atividade não qualifica, não capacita os egressos para 
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quando sair da prisão tenha oportunidades reais de ocupar atividade de trabalho com 

boa remuneração e que sejam facilmente absolvidos pelo mercado de trabalho.  

3.4.2. A padaria 

A produção e fornecimento de alimento na Penitenciária Regional de Campina 

Grande-PB Raymundo Asfora- Serrotão ocorre, também, na padaria. Situada ao lado do 

bloco administrativo, na parte superior da unidade prisional, a padaria, apresentada na 

foto 13, tem grande importância.   

Foto 13: Parte lateral da padaria 

 

Fonte: própria, 2019 

Esse posto de trabalho é responsável pelo fornecimento de pães para os três 

presídios do complexo do Serrotão- a Penitenciária regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora, conhecido comumente como “Serrotão”; A Penitenciária Regional 

Padrão de Campina Grande, conhecida como máxima e a Penitenciária Regional 
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Feminina de Campina Grande (PRFCG). Além de fornecer pães, também, para a casa 

albergue, situada no Bairro do Monte Santo, Campina Grande-PB 

Embora seja visível a presença de grades na porta da padaria, aqueles que 

trabalham lá estão inseridos na categoria de “presos de confiança” e tem uma vigilância 

e controle bem menor que os presos que cumprem pena nos pavilhões.  

Em visitas ao local o autor da presente dissertação percebeu que mesmo sem um 

agendamento prévio de sua presença a esse posto, a padaria sempre esteve limpa, com 

maquinário e chão limpos, apesar de que a estrutura interna necessite de reformas e 

pintura, conforme pode ser percebido nas fotos 14 e 15. 

Foto 14:   Presos trabalhando na padaria          foto 15:   Maquinário da padaria                                   

 

Fonte: própria, 2019                                                                 Fonte: própria, 2019 

Mesmo produzindo pães para abastecer todo o complexo e casa do Albergue, a 

padaria conta apenas com 6 reeducandos trabalhando, devido ao pequeno espaço não 

comportar mais que essa quantidade.  

Os reeducandos que trabalham na padaria são selecionados por já trabalharem no 

ramo antes de estarem atrás das grades ou após fazerem cursos nas oficinas que a 

unidade fornece. A direção com o objetivo de ressocializar os detentos oferecem cursos 

técnicos e oficinas práticas nas atividades de eletricista, encanador, panificação, 

pedreiro. 

Das atividades laborais exercidas na Penitenciária regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora, a de panificação é uma que oferece uma qualificação da vida além 

muros, apesar de que mais que desenvolver o oficio, a ideia seria preparar os detentos 

para produzir outros alimentos com massa como bolachas, bolos, pizza, empadas, 
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salgados e pratos que os qualifiquem para trabalhar como chefes de cozinha em 

qualquer restaurante ou mesmo ter o seu próprio negócio ao sair do cárcere.     

3.4.3 A cozinha 

 

  Na unidade prisional do Serrotão há duas cozinhas, uma menor, destinada a 

produzir as refeições dos funcionários de plantão e dos presos que trabalham e a cozinha 

maior, é onde é feita a comida dos apenados dos pavilhões. 

  A primeira cozinha fica situada na parte superior do presídio, do lado da padaria, 

setor jurídico e setor administrativo, conforme foto 16 e 17, e tem uma melhor estrutura 

que a cozinha maior. 

 

Foto 16: Entrada da cozinha menor  

 

Fonte: própria, 2019 
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Foto 17: Parte interna da cozinha menor  

 

Fonte; própria, 2019 

Nesse posto de trabalho, em 2019 havia 5 reeducandos trabalhando e conforme 

percebe-se nas fotos 16 e 17, o local apresenta uma boa estrutura física (paredes limpas, 

sem infiltrações, cerâmica, estufa, duas freezers, mesa, recipientes para guardar 

talheres) e que cozinheiros usam farda e alguns toucas e máscara.  

A boa estrutura do local pode ser explicada pelo fato dessa cozinha está situada 

no mesmo bloco da direção e a produção das refeições não atender um público tão 

grande quanto o dos pavilhões. 

Por outro lado, a cozinha maior, também situada na parte superior do presídio, 

fica em frente a cozinha menor e ao lado da quadra de esportes, almoxarifado, galpão de 

ferramentas e   da cela que abriga cinco presos que trabalham.  

A cozinha grande é a que produz a comida dos apenados dos pavilhões e não 

tem a mesma estrutura que a cozinha pequena, conforme pode ser percebida nas fotos 

18 e 18.  
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Foto 18                                                      Foto 19 

 

Fonte: própria, 2019                                                 Fonte: própria, 2019 

Diferentemente da cozinha melhor, a cozinha grande apresenta uma estrutura 

mais precária, conforme pode ser percebido nas fotos 18 e 19, com caldeirões velhos e 

amassados, falta de espaço para o preparo das refeições, cerâmica da pia e chão 

quebrados.  

O aspecto do local lembra a descrição que Drauzio Varella ao relatar a cozinha 

do Carandiru.  

A cozinha talvez fosse dos mais vivos exemplos de deterioração do velho 

presídio. Era um grande salão com goteiras, no térreo do pavilhão seis, cheio 

de água empoçada nas lacunas entre os azulejos azuis que, em petição de 

miséria, remendavam o piso impossível de enxugar. À direita da entrada e na 

parede oposta a ela, alinham-se oito panelas de pressão, com capacidade para 

duzentos litros cada. Os exaustores encaixados acima das janelas tinham 

parado de funcionar havia anos, de modo que em franca operação as panelas 

descarregavam todo vapor no ambiente interno. (VARELLA, 1999, p. 220) 

Assim como na descrição do médico-cronista, a cozinha grande da Penitenciária 

regional de Campina Grande Raymundo Asfora, apresenta paredes com infiltrações, 

água empoçada no piso, que se acumula nas lacunas e ausência de cerâmica. Na hora de 

cozinhar os alimentos, a fumaça dos panelões e calor do ambiente tornou-se quase 

insuportável.  

O condicionamento dos panelões sobre a base de ferro com o degrau superior ao 

chão e sua colocação sobre a cerâmica quebrada lembra outro trecho do Carandiru 

quando destaca:   

Os panelões achavam-se assentados sobre uma sapata de cimento construída 

para deixá-los num plano superior ao pés do chão. Esse amplo degrau em 
forma de L estava revestido pelos mesmos azulejos encardidos. No desnível 

entre o degrau e o resto do piso existia um sulco profundo por onde corria, a 
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céu aberto, um riacho caudaloso que recolhia a água desprezada e a conduzia 

direto para a abertura do esgoto junto à porta da entrada. (VARELLA, 1999, 

p. 220)   

 

A situação descrita sobre o Carandiru e da cozinha grande torne-se propício para 

presença de rato, baratas e outros insetos, caso não haja uma constante limpeza no local.  

Apesar da precariedade da cozinha grande o posto contava em 2019 com 

11reeducandos trabalhando e é muito requisitado pelos presos que desejam trabalhar 

para remição da pena e ficar mais próximo a direção, demonstrar habilidades culinárias 

pode ser decisivo numa saída mais rápida ou cárcere ou para obter uma vaga num 

xadrez decente.  

Sobre a cozinha no Carandiru, afirma Drauzio Varella que:  

Cozinha é ponto nevrálgico em qualquer presídio. O diretor de Disciplina diz 

que num lugar superpovoado como a Detenção, pior ainda: 

-Se faltar comida, isso aqui explode em menos de 24 horas.  

Para evitar tragédias a direção entregava o comando da cozinha aos próprios 

detentos, um dos muitos exemplos de autogestão para compensar a falta 

crônica de funcionários. (VARELLA, 1999, p.221)     

 

De fato, esse posto de trabalho é bastante delicado, os reeducandos usam facas e 

extravio delas para os pavilhões pode terminar em tragédia, um acréscimo errado no 

tempero ou má qualidade do sabor pode gerar descontentamento dos apenados com os 

cozinheiros. Para motivo de falta de funcionários e evitar maiores reclamações a direção 

do Serrotão ‘deixa o controle da cozinha aos próprios apenados’, isso porque, apesar do 

cardápio ser razoavelmente variado os presos quase sempre reclamam da comida 

fornecida pelo Estado e para evitar problemas como rebeliões, a atividade de cozinhar é 

feita pelos presos e a direção autoriza a entrada da “feira”7, com ela boa parte da 

alimentação dos apenados vêm das famílias que levam muitas coisa de casa como 

biscoitos Cream Cracker ou Maria, mortadelas, salgados (10 no total), feijão, arroz, 

verduras, carne de charque e outros permitidos, que são cozidos nos fogões de barro ou 

alimentados por energia elétrica no interior dos pavilhões.      

Na Penitenciária regional de Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão não 

há refeitório, dessa maneira, os presos comem no interior de suas celas. A comida feita 

                                                             

7Nome dado aos alimentos (perecíveis e não perecíveis) que as famílias dos presos levam para que eles 

nos dias de visita, sendo duas por semana nas quartas (visita intima) e domingo (visita social) 
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na cozinha é enviada a eles através de inúmeros caixotes, nos quais são colocados 

pratos, conforme foto 20 e 21, e após passar pelo detector de metais, são entregues a 8 

apenados, os chamados “Correria”8,que levam aproximadamente 1100 a 1200 pratos ou 

vasilhas nos caixotes para distribuir entre os nove pavilhões, deixando geralmente no 

“pé” da grade para o líder de cada lado do pavilhão pegue a comida e entregue de um a 

um aos apenados. 

Fotos 20 e 21:  Comida em caixotes para ser levado aos pavilhões  

 

Fonte: própria, 2019 

A atuação da “correria e dos líderes de pavilhão deixa explícito a importância 

dessa categoria de apenados, que tem uma certa confiança da administração e serve 

como elo de ligação entre a direção e os presos, mas também o fato de que há uma 

demarcação espacial dentro do cárcere em que o Estado não se faz como deveria ao 

entregar certas atribuições aos próprios presos.   

O trabalho na cozinha começa logo cedo para preparar o café, separar e ás vezes 

cortas os pães, assim como da “correria” que vão levar a primeira alimentação do dia 

aos apenas dos pavilhões.  

A rotina não diferente da narrada por Varella (1999, p. 44) quando destaca: 

 

O dia começa às cinco para turma que serve o café da manhã. Moram todos 

juntos, geralmente no segundo andar do pavilhão, e fazem parte da confraria 

da faxina, que é a espinha dorsal da cadeia, como foi dito. 

Carregam os pães e grandes vasilhas com café em carrinhos de ferro 

 

                                                             

8Denominação dada aos presos de confiança e que são responsáveis por levar as refeições da cozinha aos 

pavilhões 
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No Serrotão não há carrinhos de ferro e café é levado em caixotes. Assim que 

termina a missão de fazer o café os cozinheiros já começam já começam a preparar o 

almoço, o descanso é curto para não gerar atraso na hora do almoço.  

Referente ao preparo e chegada do almoço nos pavilhões a situação do Serrotão 

guarda semelhança com a descrita por Varella (1999, p. 45) quando narra como era a 

rotina do Carandiru. 

O corre-corre sossega lá pelas nove, estranha hora de servir, ou “pagar’, o 
almoço. Como não existem refeitórios gerais nos pavilhões, novamente entre 

em ação o grupo dos faxinas. Com portas abertas- agora o ritual de serviço é 

pouco diferente daquele do café: cada um deve esperar em seu xadrez, a 

galeria livre para a passagem do carrinho com as pilhas de quentinhas ou, 

quando ainda funciona a cozinha geral, com tachos de arroz, feijão e a 

mistura com batata e cenoura, o popular “picadão”. 

Há muita semelhança entre a situação narrada por Drauzio Varella sobre o 

antigo Presídio do Carandiru e o Serrotão em relação ao trabalho dos faxinas, inclusive 

no respeito que os apenados têm quando a “correria’ quando chegam com as refeições e 

o líder de pavilhão determinado que todos esperem na cela pela vez. 

Apesar do reduzido número, os presos que trabalham têm grande importância no 

universo prisional e são responsáveis pela execução de tarefas essências para o 

funcionamento da unidade prisional 

Na frequência do mês de agosto de 2019, enviada ao setor financeiro pagamento 

dos presos que trabalham no Serrotão, é possível identificar, conforme tabela 6, onde é 

quantos presos trabalhavam nesse período. 

Tabela 6: Quantidade de reeducandos trabalhando por função  

Função  Quantidade de reeducandos  

Pedreiro 14 

Cozinheiro  4 

Servente de pedreiro  18 

Auxiliar de cozinha 14 

Serviços gerais 17 
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Total  67 

Fonte: Governo do Estado da Paraíba. Secretária de Estado da Administração Penitenciaria – SEAP. 

Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – GE SIPE. Ofício 053/2019/JUR/PRCGRA. 

Nadistribuição dessas funções os apenados são distribuídos para trabalhar na 

horta (10 reeducandos), padaria (6reeducandos), cozinha pequena (5 reeducandos), 

cozinha grande (11 reeducandos), conforme já exposto, e em outras atividades como 

capinagem, setor administrativo, manutenção da unidade e nenhuma delas qualifica os 

apenados ou não exigem deles habilidades profissionais que mais complexas. 

A execução de atividades que não exigem uma qualificação profissional mais 

complexa e o oferecimento de cursos com essa finalidade será objeto de discussão do 

capítulo, seguinte que versa sobre o direito ao trabalho e sua materialização na 

Penitenciária Regional de Campina Grande Raimundo Asfora trazendo um 

questionamento a eficácia da ressocialização a partir das atividades laborais realizadas 

que não preparam o recluso para a vida fora das grades.   
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CAPÍTULO 4. DIREITO AO TRABALHO: DA NORMA PENAL E DE 

EXECUÇÃO PENAL À APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA PENITENCIÁRIA 

REGIONAL DE CAMPINA GRANDE RAYMUNDO 

 

Referente ao trabalho do preso, a Lei nº 7.210/84 (de Execução Penal- LEI), 

entende que é “dever social” e ao mesmo tempo “condição de dignidade humana”, 

tendo um caráter educativo dentro da punição. 

No contexto do direito ao trabalho no sistema prisional é oportuna a afirmação 

de Matos (2018, p. 268) quando destaca que 

A garantia ao acesso a estes direitos, em particular ao trabalho, demanda de 
um arranjo institucional com sofisticada coordenação tanto 

intragovernamental quanto intergovernamental, além de ações articuladas 

entre os órgãos estatais, por meio de cooperação entre municípios, estados e 

União, uma vez que a gestão prisional é descentralizada.   

 

O entendimento é de que é necessária uma ação conjunta entre os governos 

federais, estaduais e municipais e cooperação entre segmentos da mesma esfera do 

governo. 

Em consulta ao site http://depen.gov.br/DEPENdo Departamento Penitenciário 

Nacional- DEPEN percebe-se que o trabalho e renda nas unidades prisionais são 

fomentados pelo Programa de Capacitação Profissional – PROCAP. Este programa de 

acordo com o exposto no referido site, teve início no ano de 2012, sendo voltado para a 

implementação de oficinas permanentes de trabalho, além do oferecimento de cursos de 

capacitação em estabelecimentos penais de todo o Brasil. 

Sob a gestão do DEPEN o Programa de Capacitação Profissional- PROCAP é 

realizado a partir da implementação de oficinas permanentes em estabelecimentos 

prisionais e é operacionalizado através de recursos provenientes do Fundo Penitenciário 

–FUNPEN, que é destinado às Secretárias de Administrações Penitenciárias dos 

Estados.  PROCAP visa promover a capacitação profissional daquelas pessoas que estão 

privadas de sua liberdade por estarem cumprindo pena.  

http://depen.gov.br/DEPEN
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No âmbito da norma penal as atividades laborais e a qualificação profissional 

atende a finalidade da pena9 no contexto da teoria da prevenção especial conforme 

abordam Capez (2017), Estefam (2018), Greco (2015), dentre outros.  

A teoria da prevenção a pena somente se justifica como fator de prevenção e não 

de reparação como meio de reparar a ordem jurídica violada pelo delinquente, como 

defende a teoria da retribuição. A pena, segundo a teoria da prevenção, é encarada como 

necessária a segurança social. Corroborando que tal ideia afirma Estefam (2018, p.356) 

que, “seus adeptos, então, aduzem que a finalidade superior consistiria justamente em 

evitar a ocorrência de novos crimes: pune-se para não delinquir (punitur ne peccetur) ’. 

As teorias da prevenção, relativa, utilitária ou finalista divide-se em prevenção 

geral, que se fundamenta na intimidação dirigida ao coletivo, a todo corpo social por 

meio do medo ou ameaça da pena e prevenção especial, dirigida ao indivíduo para 

evitar que após cumprir e pena volte a delinquir.  

A prevenção especial pode assumir dois sentidos, conforme indica Grego 

(2015), o primeiro é a prevenção especial negativa, que neutraliza aquele que praticou o 

delito segregando-o do meio social e o segundo a prevenção especial positiva, que tem 

por objetivo fazer com que o delinquente desista de praticar futuros delitos. Sobre esta 

última é oportuno destacar a percepção de Rogério Grego aduz 

Denota-se, aqui, o caráter ressocializador da pena, fazendo com que o agente 

medite sobre o crime, sopesando suas consequências, inibindo-o ao 

cometimento de outros.  No espólio de Cesar Roberto Bitencourt, “ a 

prevenção especial não busca a intimidação do grupo social nem a retribuição 

do fato praticado, visando apenas àquele indivíduo que já delinquiu para 

fazer com que não mais volte a transgredir aos normas jurídicas- penais” 

(GRECO, 2015, p. 538). 

 

Conforme afirmação anterior,a realização do trabalho no interior do cárcere e a 

qualificação dos internos com cursos profissionalizantes estão em consonância com a 

teoria da prevenção quanto à finalidade da pena, especificamente com a prevenção 

especial positiva, ao abandonar a ideia da reparação do mal com outro mal, retribuindo 

o fato praticado com a pena ou não almejando intimidar o corpo social, por meio de 

penas, para que não pratique delitos.  

Sendo a finalidade da prevenção especial positiva a readaptação do indivíduo ao 

meio social, o interesse e a qualificação para o trabalho, enquanto cumpre sua pena, 

                                                             

9Quando a finalidade das penas, com base no artigo 59 do Código Penal a doutrina divide-a em três 

teorias: Teoria da retribuição, absolutista ou da repressão; Teoria da prevenção, relativa, utilitária ou 

finalista e Teoria mista, eclética, intermediária ou conciliadora. 
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pode se constituir em uma maneira eficaz na reintegração dele à comunidade, pois tendo 

uma nova oportunidade e condições para seu sustento fora das grades e não estará à 

mercê do crime que, geralmente, tem nos marginalizados e excluídos um público a ser 

convocado.  

O código Penal versa sobre o trabalho no artigo 34, estabelecendo as regras para 

o regime fechado e semiaberto, conforme exposto no capítulo II da presente dissertação, 

por outro lado a Lei de execução Penal dedica mais artigos sobre o trabalho (arts. 31 ao 

35 e parágrafos), uma vez que o objetivo da lei é preparar o condenado e interno para 

um retorno harmonioso à sociedade.   

 Mesmo com a previsão normativa da lei de Execução Penal de 1984 sobre a 

importância e regras sobre as atividades laborais o Brasil ainda caminha e passos lentos 

na construção e estruturação políticas governamentais de efetivo fomento ao trabalho 

prisional.  

No contexto internacional de acordos e tratados que o Brasil é signatário, um 

importante instrumento de reintegração social pelo trabalho das pessoas privadas de sua 

liberdade foi concluído em 2015 pela Organização das nações Unidas, as Regras 

Mínimas das Nações para o Tratamento de Reclusos, que ficou denominado de Regras 

de Mandela.10 

 

4.1. As Regras de Mandela 

 

           As regras de Mandela apresentam quatro observações preliminares e na primeira 

deixa o documento expresso que não visa descrever os pormenores um modelo 

prisional, mas estabelecer aquilo que se aceita como bons princípios e práticas no 

tratamento dos reclusos e na gestão das prisões. 

 O documento tem a finalidade de ampliar os direitos das pessoas em 

cumprimento de pena, ampliando questões que ainda não estavam previstas para 

garantir a sua dignidade. Embora os pontos abordados para a presente dissertação 

                                                             

10Em 2016, na série “Tratados Internacionais de Direitos Humanos”, o Conselho Nacional de Justiça- 

CNJ  publica o documento da ONU e apresentação destaca que ao longo de 55 anos, os Estados usaram as 

“Regras Mínimas para o Tratamento de Presos” como um guia para estruturar sua Justiça e sistemas 

penais, mas em 22 de maio de 2015, as Nações Unidas oficializaram novo quadro de normas, 

incorporando novas doutrinas de direitos humanos para tomá-las como parâmetros na reestruturação do 

atual modelo de sistema penal e percepção do papel do encarceramento para a sociedade. Editaram-se, 

pois, as chamadas Regras de Mandela. 
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versem sobre o trabalho, as regras de visa ampliar outros direitos da mesma 

importância, “tais como novas formas de acesso à saúde, regras para o confinamento 

solitário, para o respeito aos familiares, às mulheres detidas e seus filhos, às 

diversidades religiosas, de gênero, raça e sexualidade. (MATOS, 2018, p. 269). 

 As Regras de Mandela abordam o direito ao trabalho em algumas de suas 

recomendações ao longo do texto. Na regra 4, o documento prescreve que as 

administrações prisionais e demais autoridades competentes devem oferecer educação, 

formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência. 

Na Lei de Execução Penal o trabalho não está no rall das modalidades de 

assistência presente no capítulo II, de forma especifica, no artigo10, que versa sobre 

assistência a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. O trabalho aparece no 

capítulo III, que prescreve as disposições gerais, o exercido internamente e o externo. 

Mesmo estando separado dos tipos de assistência, o trabalho é regulado pela  

LEP e  conforme  exposto no capítulo II, o decreto nº 9.450 de 24 de junho de 2018, 

instituiu a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat, como 

política pública e maneira do governo implementar suas decisões juntamente com 

diferentes órgãos como Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento 

Penitenciário Nacional- DEPEN, Secretária de administração Penitenciária e os próprios 

atores governamentais como Presidente da República e Governadores dos Estados com 

seus pesquisadores, profissionais da administração pública e burocracia, mas também 

atores não governamentais como empresas privadas,  a mídia e demais indivíduos que 

possam contribuir para a realização do trabalho como meio de ressocialização dos 

presos.   

 A regra 14 das Regras de Mandela trata da manutenção de condições de 

salubridade e segurança para os presos viverem e trabalharem, com a recomendação de 

janelas amplas nas celas de modo que os presos possam ler ou trabalhar com a luz 

natural. Conforme cita Brito (2019 p.145) “essas condições dispostas pelas regras 

mínimas colacionam procedimentos considerados indispensáveis aos reclusos e nenhum 

poder considerado como regalia ou luxo”.  

Esse cuidado com as condições de salubridade está presente no artigo 12 da lei 

nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), quando versa sobre as instalações 

higiênicas e no artigo 88 desse dispositivo legal ao dispor que “o condenado será 

alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório”, Além 
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de prever que é a área mínima da cela seja de seis metros quadrados e em ambiente com 

salubridade, aeração, insolação e condicionamento técnico. 

Embora haja a previsão legal quanto às condições de vivencia e trabalho, poucos 

presídios do Brasil conseguem cumprir essa determinação legal. Uma que a 

superlotação carcerária nas unidades prisionais do Brasil, as estruturas precárias as 

prisões e não implementação de uma política de ressocialização plena, estando às 

atividades laborais inseridas, tornam difícil cumprir as orientações previstas na LEP ou 

outras normas que tratam de melhores condições para os apenados.   

Diferente do que o pensa censo comum ou afirma a mídia populista e 

policialesca o trabalho realizado no interior do cárcere não é mais uma punição e não 

visa majorar a pena. Embora o artigo 31 da LEP afirme que “o condenado à pena 

privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e 

capacidade” (BRASIL, 1984), O artigo 28 da mesma lei destaca que o trabalho é dever 

social e condição de dignidade humana. 

Referente ao entendimento do trabalho como dever social é oportuno citar a fala 

de Albergaria (1987) apud Brito (2019, p. 168) quando expressa que 

                                             A reinserção social do preso como objetivo da pena retirou do trabalho o seu 

aspecto de castigo, opressão e exploração. O trabalho é um dos elementos do 

trabalho educativo. As atividades do trabalho são formativas, como ramo da 

pedagogia emendativa. O tratamento reeducativo pelo trabalhoé a educação 

para o trabalho, como dever social. O trabalho, como elemento do tratamento 

reeducativo atende às aspirações do condenado ou do interno e as 
necessidades da sociedade. O trabalho como descer social ou obrigação do 

preso não é uma coação imposta à execução penal, mas um dos aspectos das 

responsabilidades pessoais que deve assumir todo homem ao tomar o seu 

lugar na sociedade.    

 

Embora a obra “Comentários à Lei de Execução Penal”, de Jason Albergaria, 

citada por Alexis Couto de Brito tenha sido escrita em 1987 a afirmação do texto em 

epígrafe se adéqua ao momento atual, pois, vez ou outra, surgem discursos no sentido 

de que o trabalho nos presídios deve ser imposto para fazer com que a pena seja mais 

dura e não haver vida boa para os presos. Contrário e esse entendimento, alguns vezes 

reproduzidos por programas policialescos e sensacionalistas, o argumento de 

Albergaria, em consonância com o artigo 28 da LEP destaca o trabalho como um dever 

social e também como um direito que promove a dignidade humana.  

No mesmo seguimento do artigo 28 da LEP e do argumento do trecho de 

Albergaria citado por Brito, as Regras de Mandela versam sobre a garantia de que não 

haja trabalho forçado para os presos na regra 97. Nos termos da referida regra: 

1.      O trabalho na prisão não deve ser de natureza penosa. 
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1. Os reclusos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou de 

servidão. 

2. Nenhum recluso será chamado a trabalhar para beneficiar, a título 

pessoal ou privado, qualquer membro da equipe prisional.  

 

O documento acima, conforme o Conselho Nacional de Justiça na apresentação 

das regras, já era usado ao longo de 55 anos por diversos estados como um guia para 

estruturar sua Justiça e sistemas penais até que “em 22 de maio de 2015, as Nações 

Unidas oficializaram novo quadro de normas, incorporando novas doutrinas de direitos 

humanos para tomá-las como parâmetros na reestruturação do atual”. (CNJ, 2016) as 

Regras de Mandela é um importante documento, pois deu e dar base a Lei de Execução 

Penal no sentido de que o trabalho exercido nas unidades prisionais não seja forçado, 

árduo ou penoso, de que haja a garantia da proibição do trabalho escravo ou servil e que 

as atividades laborais não direcionem em caráter privado, beneficiando pessoal ou 

equipe da prisão. 

 O trabalho é um direito/dever, pois conforme já exposto e no artigo 31 da Lei de 

Execução Penal,o condenado está obrigado ao trabalho. É dever social, que recluso 

presta no interior do cárcere. É direito, que visa a ressocialização dos presos, pois tem 

caráter educativo.  

 O direito ao trabalho, de acordo com o artigo 32, caput, da LEP e das regras96 

das Regras de Mandela, visa oferecer aos presos a oportunidade de trabalhar, 

possibilitando sua reabilitação ao mundo extramuros e o acesso ao trabalho fora do 

cárcere.  

          No contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande Raimundo Asfora o 

tópico seguinte aborda as formas de trabalho e se atende ao previsto no artigo 32, caput, 

da LEP e das regras 96 das Regras de Mandela. 

 

4.2 O trabalho como meio de ressocialização na Penitenciária Regional de Campina 

Grande Raymundo Asfora- Serrotão 

 

Conforme destaca Grego (2016) há muito tempo se discute os problemas 

inerentes a ressocialização do condenado e eles surgem alguns questionamentos tais 

como do tipo: Seria a ressocialização possível? Haveria interesse, efetivamente, por 

parte do Estado em promover essa reinserção do egresso ao convívio em sociedade? A 

sociedade está preparada par recebê-lo? Para o mencionado autor, essas são questões 

pertinentes tendo em vista que uma vez logrado êxito a ressocialização daquele que 
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praticou a infração penal isso influencia diretamente sobre a sociedade e o próprio 

sistema prisional, pois sendo de fato o egresso ressocializado, ele deixa de praticar 

novos crimes.  

Sobre o trabalho como meio de ressocialização pertinente a afirmação de 

Rogério Grego ao expor que 

Quando surgem os movimentos de reinserção social, quando algumas pessoas 

se mobilizam no sentido de conseguir emprego para os egressos, a sociedade 

trabalhadora se rebela, sob o seguinte argumento: ‘‘se nós, que nunca fomos 

condenados por praticar qualquer infração penal, sofremos com o 

desemprego, por que justamente aqueles que descumpriram as regras sociais 

de maior gravidade deverá merecer atenção especial? ” Sob esse enfoque, é o 
argumento, seria melhor praticar infração penal, pois ao término do 

cumprimento da pena já teríamos lugar certo para trabalhar. (GRECO, 2016, 

p. 335)     

Mesmo havendo essa rejeição por parte de algumas pessoas, principalmente 

influenciadas por alguns programas de TV e rádio populistas, midiáticos e policialescos, 

em se promover a reinserção social do preso por meio do trabalho é necessário que tal 

medida seja tomada para evitar que aqueles que cometeram crimes voltem ao cárcere 

por falta de qualificação e oportunidade de trabalho.      

Com o advento da Lei de Execução Penal- LEP (lei nº 7.210/84), o legislador 

traçou as diretrizes para o trabalho do apenado enquanto um direito que lhe assiste. 

Trata-se, portanto, de um instrumento legal que viabiliza para além de uma garantia 

normativa, uma vez que, possibilita a reintegração social e contribuição para o processo 

de (re)emancipação daquele que deixa o cárcere.  

A emancipação não significa ofertar qualquer trabalho deixando aqueles que 

estavam reclusos à mercê de uma sociedade capitalista, que produz e reproduz a 

desigualdade cada vez mais e de um Estado que vem diminuindo o seu tamanho em 

medidas de assistência e se tornando maior nas ações de repressão aos marginalizados.     

Diante do exposto, antes da discussão sobre a ressocialização pelos trabalhos 

realizados na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, o 

subtópico seguinte apresenta o perfil da população carcerária no tocante à raça, 

escolaridade, faixa etária, incidência penal e quantos presos recebem auxilio reclusão 

para melhor entendimento do público recluso que deve ser alcançado pelos objetos do 

Código Penal, da Lei de Execução Penal e das Regras de Mandela no aspecto da 

ressocialização pelo trabalho.  



92 
 

4.2.1 Os Encarcerados 

 

Loic Walquant em sua obra “As Prisões da Miséria”, ao expor o crescimento 

assombroso da população carcerária nos Estados Unidos entre os anos de 1993 a 1998 

destaca que os elevados números podem ser explicados pelo encarceramento dos 

pequenos delinquentes, em grande parte toxicômanos, e que as prisões Americanas 

estavam repletas não de criminosos perigosos e violentos, mas pequenos crimes 

envolvendo drogas e furtos. Esse público recluso, segundo o autor, em geral era oriundo 

das parcelas precarizadas da classe trabalhadora e do subproletariado de cor das cidades 

atingidas pela falta de proteção social.  

Oportuno o complemento Walquant (2001, p. 96) sobre o contexto supra quando 

afirma 

No entanto, mais do que o detalhe dos números, é a lógica profunda dessa 

guinada do social para o penal que é preciso apreender. Longe de contradizer 

o projeto neoliberal de desregulamentação e falência do setor público, a 

irresistível ascensão do Estado Penal Americano é como se fosse o negativo 

disso- no sentido de avesso, mas também de revelador- na medida em que 

traduz a implementação de uma política de criminalização da miséria que é o 

complemento indispensável da imposição do trabalho assalariado precário e 

sub- remuneração dos programas sociais num sentido restritivo e punitivo 

que lhe é concomitante.  

O aumento da população carcerária nos Estados Unidos tem como causa a 

transição do Estado providência para o Estado de penitência, o caráter discriminatório 

das práticas policiais e judiciais em implantar a política da “Lei e ordem” e encarcerar 

pessoas consumidoras de drogas, em sua são maioria negros, desempregados e 

residentes de bairros desorganizados.         

O Brasil não foge à realidade norte-americana, uma vez que, a maioria dos 

detentos são pessoas pardas e pretas, que no momento da prisão não estavam ocupadas 

em nenhuma atividade laboral e aqueles que trabalhavam geralmente se ocupavam em 

atividades que exigem baixa qualificação e, consequentemente, recebiam baixos 

salários. 

No presídio do Serrotão em Campina Grande- Paraíba, local da pesquisa da 

presente dissertação, a população parda e preta também é maioria. Segundo o IBGE 

(2016), o grupo negro compõe a população prisional brasileira era de 54,9%, dessa 

forma, os números apontam para um encarceramento preferencial da população negra, o 

que dialoga com outros elementos, tais como menor acesso à renda e escolaridade e 
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maior vulnerabilidade à violência deste mesmo grupo étnico, de modo que a partir 

destas constatações cunha-se a categoria “genocídio do povo negro”.  

Os dados do gráfico 1, obtidos através de oficio respondido pela direção do 

presídio, mostram que em 2018 a população carcerária da Penitenciária Regional de 

Campina Grande Raymundo Asfora- Serrotão era de 1.120 e desse total da população 

prisional 78,6% é parda e 11,99% é preta, sendo assim a maioria da população 

prisional.  

Abaixo, segue o gráfico com os dados referentes à raça dos apenados do 

Presídio do Serrotão em 2018. 

 

Gráfico 1 – Apenados do Presídio Raymundo Asfora (Serrotão) por raça (2018): 

 

Fonte: Governo do Estado da Paraíba. Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria – SEAP. 

Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – GESIPE. Ofício 2080/2018/ADM/PRCGRA. 

 

A predominância da população é parda e preta na Penitenciária Regional de 

Campina Grande Raymundo Asfora e isso se repete em 2019, pois conforme dados 

obtidos através de oficio respondido pela direção do presídio, em 2019 a população 

carcerária do Serrotão era de 1.132 e desse total da população prisional 553 é parda e 

223 é preta, sendo assim a maioria da população prisional.  

O gráfico 2, expõe com detalhes os números relativos a raça da população 

prisional em 2019. 

 

 

 

78,6%

11,99%

9,20% 0,21% 0%

Pardos 858

Preta 135

Branca 103

Indígena 2

Total  1.098
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Gráfico 2 – Apenados do Presídio Raymundo Asfora (Serrotão) por raça (2019) 

 

Fonte: Governo do Estado da Paraíba. Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria – SEAP. 

Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – GESIPE. Ofício 0601/2020/ADM/PRCGRA. 

 

O perfil da população encarcerada no Serrotão pode ser entendo, também, 

tomando como referência o nível de escolaridade dos detentos.  Em pesquisa realizada 

na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, o Serrotão, no ano de 

2018, mediante ofício nº 956/2018/ADMPRCGRA enviado junto à administração da 

unidade, conseguiu-se acesso a dados da escolaridade da população carcerária em 2018, 

conforme se observa na tabela 7: 

 

Tabela 7: Escolaridade dos apenados  

ESCOLARIDADE QUANTIDADE PORCETAGEM 

Analfabeto 81 apenados 7,24% 

Alfabetizado 71 apenados 6,37% 

Fundamental incompleto 871 apenados 77,1% 

Fundamental completo 47 apenados 4,21% 

Médio incompleto 34 apenados 3,02% 

48%

20%

18%

0% 0% 14%

0%
Parda 530

Preta 223

Branca 198

Indígeno 2

Amarelo 0

Não informado 159

Total 1.112
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Médio completo 18 apenados 1,62% 

  Superior completo 3 apenados 0,32% 

Fonte: Ofício 956/2018/ADMPRCGRA. 

Na tabela 6, visualiza-se que 90% dos apenados não possuem sequer o Ensino 

Fundamental completo e esse dificulta qualquer tentativa de ensino técnico-

profissionalizante ou até mesmo o sucesso de alguma formação no ensino regular.11 

O ensino no interior do cárcere é realizado na Escola Paulo Freire, situada no 

interior do Complexo do Serrotão. A unidade de ensino foi criada e instalada no ano de 

2016, mais precisamente no dia 16 de setembro, substituindo um braço da Escola 

Humberto de Lucena, por meio do Núcleo Avançado de Centro de Ensino Supletivo-  

NACES Penitenciário, que atuava naquele complexo desde o ano de 2007. 

Ressalte-se que a Escola Paulo Freire, com capacidade de atendimento de 168 

vagas, está apta para oferecer os cursos regulares de ensino fundamental e médio, 

incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do Pró-Enem. Entretanto, pode-

se pontuar que, desde a sua inauguração, nenhum apenado teve a honra e o mérito de se 

formar, em pelo menos, na graduação média do ensino regular.  

Com o total de 168 vagas disponíveis todos os anos para o ensino dos apenados, 

a Escola Paulo Freire comumente não atinge um quarto (1/4) do disponibilizado, 

embora, tanto a direção da Escola, como a Administração Prisional vão “pessoalmente” 

em todos os pavilhões, literalmente, perguntar a todos os apenados quem quer estudar e 

participar das atividades de recreação/ressocialização.  

Não raro é o apenado afirmar que opta por ir à escola por causa do “rango” 

(lanche), para saírem “daquele inferno” (pavilhão) ou em virtude das professoras. 

Diferentemente, observa-se a ausência de registros de um apenado realmente 

interessado em estudar, se formar, melhorar, até mesmo porque não faz parte de sua 

formação educacional valorizar a educação, senão este não estaria naquele ambiente 

dentro dos números de 90% dos que não possuem ensino fundamental. 

                                                             

11Embora o Ofício 2018/2018 emitido pela Administração da Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora, o “Serrotão” comunique a população carcerária em 2018 na unidade prisional era de 

1.120, ao somar o número de presos analfabeto, alfabetizados, com fundamental incompleto, ensino 

fundamental completo, médio incompleto, médio completo e sup. Completo, o número diverge para 1.125 

internos.  
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No mesmo ofício nº 956/2018/ADMPRCGRA enviado à administração da 

unidade prisional em analise, obteve-se também números relativos à faixa etária dos 

internos da Penitenciária, conforme a tabela 8 seguinte. 

 
 Tabela 8: Idades dos apenados  

QUANTIDADE FAIXA ETÁRIA PORCETAGEM 

230 apenados 18-24 20,39% 

557 apenados 25-34 49,34% 

290 apenados 35-50 25,69% 

46 apenados 51-65 4,09% 

5 apenados 65-100 0,46% 

Fonte: Ofício 956/2018/ADMPRCGRA. 

No quadro 7 percebe-se que 70% dos integrantes da massa carcerária é composta 

por jovens de 18 a 34 anos de idade. Faixa etária que em tese estariam mais aptos para 

mercado de trabalho, mas por fatores diversos cometeram algum crime e correspondem 

a maioria da população prisional.12 

Na análise do gráfico 1, e das tabelas 6 e 7 percebe-se 90.59 % da população 

carcerária da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, em 2018, 

são de pardos e pretos, que 83.47% do total de presos são apenas alfabetizados ou tem o 

ensino fundamental incompleto e 69.73 são apenados com idade entre 18 a 34 anos. 

Essa massa prisional representa o perfil daqueles que estão presos e provoca a reflexão 

sobre o público encarcerado e as ações do Estado são voltadas para a assistência ou 

repressão de uma parcela da população que historicamente sofre com a exclusão no 

Brasil.  

O perfil “racial”, educacional e etário dos detentos no Serrotão em 2018 

representa a repressão do Estado sobre famílias pobres, bairros desorganizados e grupos 

                                                             

12Embora o Ofício 2018/2018 emitido pela Administração da Penitenciária Regional de Campina Grande 

Raymundo Asfora, o “Serrotão” comunique a população carcerária em 2018 na unidade prisional era de 

1.120, ao somar o número de presos com a idade entre 15 a 100 anos, o número diverge para 1.128 

internos. 
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negros e ao mesmo tempo em que fica nítida a ausência de políticas públicas de 

inclusão dessa massa nas atividades sociais.  

 Em sua análise sobre a política carcerária norte americana, Walquant (2001) 

percebe que em entre 1979 a 1989 os créditos penitenciários do país aumentavam 95% 

enquanto que o orçamento dos hospitais parava, o dos liceus diminuía em 2% e o da 

assistência social em 41%, tal escola deu na construção de prisões para os pobres em 

lugar de creches e escolas. Segundo Walquant (2001, p. 95) 

Em 1995, seis novos condenados para cada 10 eram colocados atrás das 

grades por portar ou comerciar drogas, e a esmagadora maioria dos presos 

por esse contencioso provinha de bairros pobres afro-americanos, pela 

simples razão de que ‘é mais fácil’ proceder a prisões nos bairros socialmente 
desorganizados, em contraste com os bairros operários estáveis ou os 

prósperos subúrbios de colarinhos brancos.  

 

Em consulta ao Sistema de Informações do Departamento Penitenciário 

Nacional- SISDEPEN percebe-se que no Brasil, a maioria dos presos responde por 

crimes de tráfico de drogas, roubo e furto e são originários de periferias marcadas pela 

ausência do Estado, locais que a presença do poder público geralmente se faz pela 

polícia, nas ações para prender pessoas em fuga ou com mandado de prisão aberto. 

Sendo, assim, a nossa realidade próxima pelo texto supre em epígrafe. 

Através de oficio respondido pela direção da Penitenciária Regional de Campina 

Grande Raymundo Asfora- Serrotão obteve-se dados sobre a incidência penal da 

população carcerária da unidade em 2019 e percebeu-se que a maioria dos reclusos 

foram condenados por crimes contra o patrimônio (Roubo e furto), tráfico de drogas e 

porte de armas. Sendo esses números superiores aos crimes mais violentos como 

homicídio, crimes sexuais, e aos crimes de colarinho branco como os praticados contra 

a administração pública. A tabela 9apresenta os dados de forma mais detalhada.  

 

Tabela 9: Incidência penal dos presos que cumprem pena no Serrotão em 2019 

Crimes  Quant. de presos 

Patrimônio  

Art. 155 (furto)                          64 presos 

Art. 157 (roubo simples)        47 presos 

Art. 157 (roubo qualificado) 451 presos 

Art. 157,§ 3º, II  (latrocínio)   45 presos 

Art. 158  (Extorsão)                 37 presos 
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Art. 159(Extorsão mediante sequestro) 1 preso 

Art. 171 (estelionato)                                  7 presos 

Art. 180(Receptação simples)                  19 presos 

Art. 180, parágrafos (Receptação qualificado)   3 presos 

Tráfico  

Art. 33 da lei nº 11.343/2006   156 presos 

Porte e posse ilegal de armas de fogo  

Lei 10. 826/203, Art. 14 (porte)                                     93 presos 

Lei 10. 826/203, Art. 15 (disparo em via pública)         15 presos 

Lei 10. 826/203, Art. 16 (posse)                                        12 presos 

Crimes contra a vida                            

Art. 121  (homicídio simples)                      42 presos 

Art. 121  §3º( homicídio culposo)              3 presos 

Art. 121 §2º ( homicídio qualificado)        53 presos 

Crimes contra a pessoa                          

Art. .129 ( lesão corporal)                                     22 presos 

Crimes sexuais  

Art 213 (estupro)                                                 27 presos 

Art. 217-A(estupro de vulnerável)                 36 presos 

Art. 218  (corrupção de menores)                 1 preso 

Administração Pública  

Art. 312 (Peculato)                        3 presos 

Art. 317(Corrupção)                   3 presos 

Fonte: Governo do Estado da Paraíba. Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria – SEAP. 

Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – GESIPE. Ofício 0601/2020/ADM/PRCGRA. 

 

A alta incidência de pessoas reclusas por crimes de furto, roubo e tráfico, é pode 

ser o reflexo de uma sociedade segregadora, em que pardos e pretos ainda são sofrem as 

consequências de uma exclusão histórica, de governos que conseguem promover uma 

política educacional eficaz e atrativa, pois poucas pessoas chegam ao ensino médio e 

menos no ensino superior e de um sistema judiciário que não se preocupa com as razões 

que levam alguém a cometer um crime.  

O resultado do contexto acima descrito é uma parcela de jovens com idade para 

exercer atividades laborais sendo presa pelos crimes citados na tabela 8.  



99 
 

A soma da segregação racial, exclusão educacional, laboral torna-se território 

fértil para o ingresso no mundo crime. Importo destacar que não é qualquer atividade 

laboral que pode afastar o indivíduo da necessidade ou interesse de praticar condutas 

ilícitas. O trabalho degradante, precário, desqualificado e os subcontratos de empregos 

não diminui a fosso entre aqueles que detêm os meios de produção e gozam das 

riquezas da vida e aqueles que trabalhos horas e horas todos os dias para tentar 

sobreviver em sociedade em que quem manda é o dinheiro.           

Referente à prisão e mercado de trabalho desqualificado Walquant (2001, p. 98 e 

97) argumenta que 

O sistema penal contribui diretamente para regular os segmentos inferiores 

do mercado de trabalho- e isso de maneira infinitamente mais coercitiva do 

que todas as restrições sociais e regulamentos administrativos. Seu efeito 

aqui é duplo. Por um lado, ele comprime artificialmente o nível do 

desemprego ao subtrair à força milhões de homens da “população em busca 

de um emprego” e, secundariamente, ao produzir um aumento do emprego no 

setor de bens e serviços carcerários, setor fortemente caracterizado por postos 

de trabalho precários (e que continua se elevando mais ainda com a 

privatização da punição         

 

Pela leitura do trecho citado, o sistema penal tem interferência nos segmentos 

inferiores do mercado de trabalho, seja retirando da sociedade aqueles com idade 

adequada para o trabalho ou re (produzindo) postos de trabalhos precários quando não 

qualifica os internos para atividades laborais mais habilitadas.     

Quanto às atividades laborais, a Lei de Execução Penal- LEP (lei nº 7.210/84), 

estabelece, no art. 28, o trabalho do condenado como dever social e condição de 

dignidade humana, e que terá finalidade educativa e produtiva. Ou seja, qualquer que 

seja a atividade que venha a ser desenvolvida pelo apenado deverá respeitar sua 

integridade física e psíquica. 

A LEP/84, ainda em seu art. 28, § 1º, ratifica que todas as normas de saúde e 

segurança do trabalho sejam garantidas ao trabalhador apenado ao afirmar que: aplicam-

se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à 

higiene. 

Outro importante efeito do desenvolvimento de atividades laborais, pelo 

apenado, é a possibilidade de conversão da jornada de trabalho em remissão da pena. 

Assim, estabelece a LEP/84, em seu art. 126: 

 
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o 
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A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (...)II – 1 (um) 

dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (BRASIL, 1984). 

 
Quanto a remuneração, o legislador irá estabelecer que trabalho do preso seja 

remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do 

salário mínimo. Desta forma, se previne eventuais expropriações do trabalho do 

apenado.  

Seguindo o objetivo do trabalho e mediante ofícios encaminhados a direção da 

Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, foi possível identificar 

na população carcerária do Presídio Raymundo Asfora Serrotão, o número de 60 

apenados que recebem auxílio-reclusão via INSS, ou seja, eram segurados da 

previdência social na data do crime. Conforme tabela 10 

 

Tabela 10: Auxílio Reclusão  
 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA 1130 APENADOS 

AUXÍLIO-RECLUSÃO 60 APENADOS 

 
Fonte: Ofício 956/2018/ADMPRCGRA 

 

Diante disto, percebe-se que apenas 5,3% da população carcerária do Serrotão 

tinham vínculo formal com algum tipo de trabalho externo, ficando notório que a falta 

de oportunidades financeiras está intimamente ligada ao número de crimes e de 

criminosos em nossa sociedade. 

Como proteção à família do apenado, o valor do auxílio é destinado à sua 

família, normalmente por meio de sua esposa ou companheira, que nos intervalos de 90 

dias, tem que apresentar junto ao INSS a certidão da unidade prisional em que 

comprove que o referido apenado ainda se encontra preso. 

A partir dos apresentados percebe-se que a população carcerária reclusa no 

Serrotão é, em sua maioria, parda e preta, analfabeta ou com ensino fundamental 

incompleto, jovem (entre 18 a 34 anos), respondendo por crimes patrimoniais e sem 

emprego antes de ser presa.  

O perfil dessa massa carcerária lava-nos a dedução que a falta de instrução 

escolar, oportunidade de emprego e a exclusão social pode ser entendida como um fator 

criminógeno e um dos motivos que leva ao encarceramento.  
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Com essa breve apresentação do perfil dos encarcerados o subtópico seguinte 

traz a discussão sobre as atividades laborais e seu caráter ressocializador.   

 

4.2.2. A Prisão e Mercado de Trabalho Desqualificado 

 

De acordo com a resposta ao oficio 053/2019 requisitado pelo setor jurídico da 

Penitenciária Regional Raymundo Asfora ao diretor da Penitenciária Jurista Agnello 

Amorim solicitando a lista de pagamento dos reeducandos relativo ao mês de agosto de 

2019 foi possível identificar, conforme abordado no capítulo III, que neste período 

havia 14 reeducandos exercendo a função de pedreiro, 4 de cozinheiro, 18 de servente, 

14 de auxiliar de cozinha, 17 de serviços gerais, somando um total de 67 apenados 

trabalhando.  

Na distribuição dessas funções os presos são distribuídos para trabalhar na horta 

(10 reeducandos), padaria (6 reeducandos), cozinha pequena (5 reeducandos), cozinha 

grande (11 reeducandos) e em outras atividades como capinagem, setor administrativo e 

manutenção da unidade fazendo serviço de pintora e encanamento.  

Importante registrar que dentre os postos de trabalhos oferecidos, não há uma 

capacitação mínima, tal como chefe de cozinha ou chefe de padaria, sendo na base do 

empirismo e aprendizado adquirido quando o apenado ainda era auxiliar de tais funções, 

ou seja, não há por parte do Estado uma capacitação profissional para os presos que 

trabalham, dificultando assim a reinserção ao mercado de trabalho destes, quando 

egressos. 

 Vê-se que as funções, em sua maioria, são funções primárias, sem necessidade 

de capacidade técnica apurada, tais como limpeza de ambientes e capinagem, não 

oferecendo aqui reais oportunidades de trabalho quando estiverem em liberdade. Assim, 

não sendo um trabalho útil e incentivador que propicie o retorno à sociedade.  

Sobre a não realização de atividades laborais ou de sua qualificação, o autor 

Teodolindo Castiglione em sua obra “Estabelecimentos Penais Abertos e Outros 

Trabalhos”, escrita em 1959, chamava a atenção que “o condenado que retorna ao 

convívio livre sem o hábito ou mesmo a capacidade de trabalhar figura como um 

‘criminoso em perspectiva’, pois não possuirá meios de sustentar-se de forma honesta” 

(CASTIGLIONE apud BRITO, 2019, p. 169).  
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Seguimos o mesmo entendimento de Brito (2019) ao comentar que essa relação 

não é obrigatória e a ideia de Teodolindo Castiglione está relacionado aos crimes contra 

o patrimônio. Mas autores da criminologia como Fernandes (2012), Farias Júnior (2009) 

e autores do Direito Penal como Grego (2016) fazem apontamentos no sentido de que 

sem o preparo do preso para a vida social haverá seguramente a reincidência criminal e 

em consequência o seu retorno ao cárcere. 

Conforme pesquisa e dados fornecidos, através de ofícios, pela Direção da 

unidade prisional do Serrotão o perfil da população prisional na unidade estudada nesta 

dissertação é uma massa cuja maioria é parda e preta, analfabeta, ou com ensino 

fundamental incompleto, jovem (entre 18 a 34 anos), respondendo por crimes 

patrimoniais e sem emprego antes de ser presa. 

Se antes de irem para as grades alguns desses presos não tiveram condições de 

se manter e encontram no crime um caminho de obter recursos, após a saída do cárcere 

sem nenhuma qualificação e agora sendo rotulados ou etiquetados com o estigma13 de 

ex presidiário é que terão mais dificuldade ainda.  

Como solução para evitar as consequências da rotulação de ex detento e poder 

manter-se manter no meio social trabalhando Brito (2019, p. 170) propõe que 

Deve-se enfatizar o trabalho profissionalizante de caráter autônomo (p. ex.: 

mecânica, carpintaria, serralharia etc.), redutor do estigma social e da 

perpetuação da situação do egresso, pois, como bem nota Rui Medeiros, ao 

“autônomo não se indaga o seu passado ou seus antecedentes pessoais” 

(Prisões abertas, p. 62). Em uma sociedade altamente preconceituosa, o aceite 

do ex-detento torna-se mais fácil na medida em que não é obrigado a declarar 

a sua situação de ex-condenado. 

 

O estigma de ex detento traz consequências na vida de uma pessoa que deseja se 

afastar do mundo crime, pois gera uma desconfiança de algo que ele praticou no 

passado e possa voltar a praticar, a desconfiança leva a falta de oportunidades, pois as 

portas de empregos estão fechadas e isso conduz a um rebaixamento e humilhações, 

causando uma revolta ou tornando um atrativo para a carreira criminal. 

No mesmo entendimento de Brito (2019), os autores Valter Fernandes e Newton 

Fernandes na obra “Criminologia Integrada” chamam a atenção de que uma vez fora do 

cárcere o ex-presidiário se depara com dificuldades que envolvem adaptação, mudanças 

de hábitos, relações interrompidas e outros fatos que envolvem a crise do “renascer”, 

porém, destaca os autores, “o problema do egresso do sistema prisional é mais grave 

                                                             

13“Para ser rotulado como criminoso basta que cometa uma única ofensa criminal e isto passará a ser tudo 

que se tem de referência estigmatizante dessa pessoa”. (SHECAIRA, 2012, p. 255) 
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ainda quando sai à procura de trabalho, porque as pessoas ainda o veem como um ex-

encarcerado ao qual seria temerário conceder ocupação”. (FERNANDES, 2012, p. 666). 

Há de fato, o entendimento de muitas pessoas de que aquilo que o egresso foi 

continuará a ser e isso se constitui em uma das grandes dificuldades que ele enfrenta ao 

sair da prisão, pois mesmo batendo portas o ex-presidiário fica sem emprego. Por isso, é 

fundamental, ainda no interior do cárcere preparar o preso com habilidades e cursos 

para que possa ter uma maior aceitação ou oportunidade de trabalhar com autonomia.  

A qualificação para o trabalho autônomo pode se constituir numa oportunidade 

daquele que cumpriu pena ter um bom retorno a sociedade, tendo condições de se 

manter, pois quem solicita os serviços citados no trecho de Brito (2019) em epígrafe, 

geralmente não vai fazer uma consulta ao passado de quem presta o serviço. 

Assim como, também, a qualificação pode livrar o ex detendo do subemprego, 

de trabalhos degradantes, precários, da subcontratação e fazendo com que tenha 

interesse pelo trabalho que exerce.  

Com a finalidade de ofertar- se mais oportunidades e tentar diminuir o 

preconceito que as pessoas têm com relação ao condenado e ao egresso foi publicado o 

decreto nº 9.450, de 24 de junho de 2018, conforme já abordado no capítulo II, que 

institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat. 

Os artigos 2º, incisos e 4º, incisos, do referido decreto, destacam pontos já 

previstos na Lei de Execução Penal. No tocante ao fomento da ressocialização pelo 

trabalho interno, em qualquer regime e aos egressos o artigo 6º estabelece regras 

importantes nas contratações com a administração pública e o fato das empresas 

privadas contratados pelo estado dever admitir condenados e egressos. As regras para a 

contratação estão expressas nos incisos do art. 6º, conforme pode ser percebido no texto 

da lei.  

Art. 6º Para efeito do disposto no art. 5º, a empresa deverá contratar, para 

cada contrato que firmar, pessoas presas, em cumprimento de pena em 

regime fechado, semiaberto ou aberto, ou egressas do sistema prisional, nas 

seguintes proporções: 

I - três por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar 

duzentos ou menos funcionários; 

II - quatro por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar 

duzentos e um a quinhentos funcionários; 
III - cinco por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar 

quinhentos e um a mil funcionários; ou 

IV - seis por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar mais 

de mil empregados. 
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Sendo cumprido o previsto nos incisos do artigo 6º do decreto nº 9.450, de 24 de 

junho de 2018, haveria essa “obrigação” nas contratações as pessoas presas e os 

egressos teriam mais condições de conseguir emprego. Embora haja essas parcerias 

entre as empresas públicas e privadas visando a contratação daqueles que estão reclusos 

ou passaram pelo cárcere, há ainda muita resistência e preconceito em ofertar trabalho 

aos que carregaram o estigma de passado pelo cárcere.   

Nesta mesma linha afirmam Valter Fernandes e Newton Fernandes em seu livro 

“Criminologia Integrada” que, seria um grande passo se no Brasil os presídios 

ensejassem aos encarcerados trabalhos profissional sério. Para eles isso seria possível 

ser possível havendo uma parceria do Estado com empresas privadas.  

Embora o Código Penal e Lei de Execução Penal tratem que os presos do regime 

semiaberto cumpram pena em colônia industrial, agrícola ou similar,os autores Valter 

Fernandes e Newton Fernandes destacam que: 

Haver-se-ia que ter presídios industriais (fabricação de móveis, peças de 

vestuário, calçados, brinquedos etc.) e presídios agrícolas (para exploração de 

produtos hortifrutigranjeiros, criação de gado bovino e suíno, extração de 

leite e industrialização de laticínios, para o corte da carne comestível etc.). 

Evidente que ficariam em tais presídios sentenciados no final do 

cumprimento de suas penas e aqueles que cometeram delitos não graves. 

(FERNANDES, 2012, p. 664)     

 

No Estado da Paraíba não há colônia penal industrial, agrícola ou similar em 

funcionamento, diante disso quando os presos cumprem os requisitos subjetivos e os 

objetivos para a progressão de regime, ocorre o salto do regime fechado para o aberto. 

O não funcionamento de presídios industriais e agrícolas para os presos que 

progridem para o regime semiaberto se constitui em uma ofensa aos objetivos da pena 

no tocando a preparação do retorno gradual daqueles que cumprem14 pena à sociedade. 

Com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal As penas privativas de 

liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado. 

Os critérios para a progressão são dois: objetivo, que consiste no tempo de 

cumprimento de pena no regime anterior (1/6 da pena) e subjetivo, que conforme o art. 

112 da LEP consiste no bom comportamento carcerário. Segundo Grego (2017, 386), o 

                                                             

14Os regimes penitenciários podem ser: a) Fechado: nele cumpre-se pena em estabelecimento penal de 

segurança máxima ou média; b) Semiaberto: nele cumpre-se pena em colônia penal agrícola, industrial ou 

em estabelecimento similar; c) Aberto: nele trabalha-se ou frequenta cursos em liberdade, durante o dia, e 

recolhe-se a noite em Casa de Albergado ou estabelecimento similar à noite e nos dias de folga. Ver 

Capez (2017, p. 380) 
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bom comportamento implica uma série de requisitos de ordem pessoal como 

autodisciplina, esforço voluntário, senso de responsabilidade.  

Pelo Código Penal e a Lei de Execução Penal àquelas pessoas que cumprem 

pena no regime fechado, obedecendo aos critérios objetivos e subjetivos, podem 

progredir e cumprir pena em regime semiaberto, que seria em colônia penal agrícola, 

industrial ou em estabelecimento similar. Nesses estabelecimentos prisionais o preso 

trabalha durante o dia e se recolhe a noite.  Esse trabalho que poderia ser qualificado ou 

de aprendizado não ocorre no estado da Paraíba, pois conforme dito, não há colônia 

penal industrial, agrícola ou similar em funcionamento. 

Sem estrutura para o cumprimento de pena no regime semiaberto ocorre o salto 

para o regime aberto e nele os presos são colocados de volta à sociedade sem um 

preparo para isso, fato que pode gerar a reincidência criminal, muitos não conseguiram 

arranjar serviços ou ocupação honesta, pois embora seja consenso que deve haver 

emprego um emprego para aqueles que passaram pelo cárcere não é fácil para o egresso 

conseguir e quando o faz muitas vezes é em emprego temporário, precário e com baixo 

salário.  

Para seu melhor preparo ao retorno a vida em sociedade, enquanto estiver no 

interior do cárcere o preso tem direito ao trabalho e mesmo a não estando sujeito ao 

regime da Consolidação das Leis de Trabalho, conforme o art. 28, §2º da LEP, as 

atividades laborais devem ser exercidas de forma decente e com direito a remuneração.  

As regras sobre a remuneração do trabalho prisional estão explicitas no art. 29, 

da LEP ao regular que “o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, 

não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo”.Embora, como já 

expresso, seja regida por regime trabalhista diferenciado, a remuneração do preso deve 

permitir apoio financeiro a sua família e ressalvadas outras implicações legais, deverá 

ser depositada a parte restante para constituição de Poupança, que será entregue ao 

condenado quando posto em liberdade. 

O objetivo de LEP quanto ao trabalho deve ser proporcionar uma atividade de 

qualidade, com o objetivo de manter ou potencializar a capacidade dos prisioneiros para 

inserir-se de forma digna no mercado de trabalho após sair grades.  

No contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, 

há o cuidado na ressocialização através das atividades educacionais, assistenciais e do 

emprego de alguns reeducandos em postos de trabalho. Embora a direção enfrente 

muitos desafios para isso como: O baixo número de presos absorvidos, uma vez que, em 
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2019 apenas 67 reeducandos trabalham, em um universo que abrigava 1.132 detentos; a 

falta de apoio do governo em oferecer cursos técnicos profissionalizantes; O interesse 

do governo do Estado em formar parcerias com empresas privadas e ocupar a grande 

área da unidade que não é utilizada em espaço destinado a produção para venda.  

No Serrotão, as atividades voltadas para os cursos de ressocialização, tanto por 

meio do estudo quanto do trabalho, são realizadas no Campus universitário avançado, 

Dom José Maria Pires, da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, situada no interior 

da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, Serrotão. Criado em 

20 de agosto de 2013, foi posto em funcionamento inicialmente com o intuito de 

preparar 13 apenados para o ENEM, a Universidade se preparava para formar uma 

turma de licenciatura, possivelmente em Letras, História ou Geografia, mas nunca 

efetivamente iniciada. 

As aulas teóricas das oficinas profissionalizantes ocorrem no campus avançado. 

Segundo relato do diretor da Unidade prisional do Serrotão, Delmiro Nóbrega, em uma 

das visitas do autor da presente dissertação ao local ao presídio, alguns cursos de 

pedreiro, carpintaria, encanação e eletricista foram ofertados, mas não concluídos por 

falta de repasse de recursos o desenvolvimento das atividades.     

Por outro lado, Delmiro Nóbrega informou que no ano de 2016, foram 

realizados pela Universidade Estadual da Paraíba, no Campus universitário avançado, 

Dom José Maria Pires, da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, dois cursos para os 

apenados, um de Colagem e outro de Pintura de Mandalas, sendo o custo unitário dos 

cursos orçado em 36.000,00 Reais. Ficando assim exposto o quanto o Estado destina 

verbas para cursos de atividades artesanais e recreativas em detrimento a cursos 

profissionalizantes que qualifica os apenados para o mercado de trabalho, ou seja, foram 

oferecidos aos apenados cursos recreativos sem valor profissional, sem a atividade útil, 

já citado anteriormente, recreações, colagens, passatempos, mas, nada substancial e 

duradouro, aquilo que traga qualificação ao interno ou desenvolvimento em trabalhos 

úteis e aproveitáveis. 

Referente os cursos de artesanato e pintura. Albergaria (1987) apud BRITO 

(2019, p. 169) afirma que “alguns autores censuram o emprego de artesanato e de 

recursos tecnológicos ultrapassados, por fomentarem a ‘indústria da miséria’, 

dificultando ou até mesmo impedindo que a população prisional participe do contexto 

da economia nacional”. Com base na Lei 7.210/84, art. 32, esse dever acatado, pois na 
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realização de cursos voltados à ressocialização deverá haver a preocupação de estimulo 

e formação às necessidades do mercado de trabalho.  

Todavia, segundo Brito (2019, p. 170) “não se pode deixar de reconhecer a 

equivalência dos trabalhos artísticos, artesanais ou culturais que possam ser 

desenvolvidos e que merece o mesmo tratamento produtivo convencional, 

especialmente para fins de remição.  

Afirmação supra, de Alexis Couto de Brito, deve ser analisada com cuidado, 

pois para remição, conforme os critérios do art. 126, da lei nº 7.210/84 (Lei de Execução 

Penal- LEP) as atividades artesanais desenvolvidas devem promover o sustento futuro 

do apenado para contar como dia remido e se as atividades artesanais tiverem caráter 

recreativo estarão, então, em desacordo com a Lei de Execução Penal que prever 

expressamente que a remição pode ser pelo trabalho e pelo estudo. Por estudo é 

exclusiva do ensino regular, e não em virtude de atividades recreativas, sendo 1 (um) 

dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, - divididas, no mínimo, 

em 3 (três) dias; Art.126, §1, inc. I, Lei 7.210/84). 

Corroborando sobre o tema das atividades artesanais e a remição da pena, 

Roberto Avena em sua obra “Execução Penal” traz uma importante colocação ao 

afirmar que  

A propósito, é por essa razão - necessidade de agregar qualificação 

profissional- que e LEP restringe a prática de artesanato, quando consistente 

na confecção de peças ou objetos de pequeno valor, considerando que, salvo 
nas regiões estimuladas pelo turismo, tal a atividade não se mostra rentável a 

ponto de possibilitar com base nela o sustento futuro do ex-preso e de sua 

família (art. 32, §1º). (AVENA, 2019, p. 43) 

 

Pela leitura do texto em epígrafe, observe-se, que a lei não proíbe 

completamente o exercício da atividade artesanal, estabelecendo apenas que deve ser 

limitada quando não se mostrar rentável.  

Outra observação de Avena é o fato das atividades artesanais, como forma de 

trabalho, poderem ser exercidas se o preso não apresentar aptidão para outras tarefas ou 

se não houver a possibilidade de desempenhá-las por qualquer outro motivo (p. ex; 

ausência de instrumentos necessários, falta de material etc.) ”. 

Campina Grande, apesar de realizar o evento conhecido como Maior São João 

do Mundo e comércio da cidade ficar “aquecido” pela venda de artesanato na Vila do 

Artesão, São do Artesanato, Barracas do parque do Povo, Estação Velha, mesmo assim 
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a cidade não o status de região turística o ano todo e dessa forma a produção do 

artesanato se faz suficiente para a manutenção do sustento egresso e de sua família. 

Sem obter o resultado esperando para sua criação, em 02 de dezembro de 2016, 

três anos e meio após sua inauguração, o Campus Avançado Dom José Maria Pires, da 

Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, foi desativado em todas suas prestações de 

apoio à população carcerária do complexo do Serrotão. Mesmo com orçamento girando 

em torno de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais/ano) somente em verbas de 

adicionais de periculosidade, nos traz a portaria GR/0640/2016 o fim das atividades da 

universidade. 

Qualquer projeto governamental que tenha por objetivo ressocializar aqueles que 

estão por trás das grades merece apoio e reconhecimento, pois estará, dessa forma, 

ocupando o tempo dos presos e como diz o ditado popular “mente vazia é oficina do 

diabo”. Será muito mais proveitoso para o preso está numa sala de aula fazendo 

mandalas, colagens e pinturas do que ficar numa cela superlotada e ouvindo dos outros 

apenados sobre quais crimes são mais vantajosos, que estratégias usar na prática 

criminosa, como poderia tentar fugir daquele lugar e ou mesmo se envolvendo nas 

diversas atividades ilícitas que ocorrem no interior do cárcere (p. ex: tráfico de drogas, 

envolvimento em disputas pelo comando etc). 

Apesar da necessidade de ocupar o tempo e mente dos presos com atividades 

lícitas, a ressocialização deve ser exercida de maneira a qualificar os presos, torná-los 

interessados e prontos para uma vida melhor. Isso pode ser alcançado com estudo, 

qualificação, cursos técnicos- profissionalizantes.  

Oportuno lembrar que a lei Execução Penal beneficia quem pratica algumas 

atividades ressocializadoras com a remição da pena. Com fundamento no artigo 126, a 

lei nº 7.210/84 estabelece “condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da 

pena”, ainda sobre a remição da pena, a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional 

de Justiça reconheceu a leitura como mais um critério. Segundo a recomendação, o 

preso terá o prazo entre 22 a 30 dias para ler uma obra, fazendo no final uma resenha ou 

resumo, que será avaliado para comissão organizadora. A norma do CNJ prevê, ainda, 

que para cada obra lida haverá a remição de quatro dias de pena, sendo o limite de doze 

obras por ano.     

Referente ao estudo na prisão, pelo perfil da população carcerária apresentado 

no tópico anterior, em que a maioria é analfabeta, alfabetizada ou ensino fundamental 
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incompleto, o oferecimento de um curso técnico possivelmente será um dos primeiros 

contatos que muitos terão com a sala de aula por um tempo mais efetivo. 

Fazer um ensino no interior do cárcere nos moldes do ensino regular é 

praticamente inviável por diversos motivos. Primeiro, o ensino fundamental regular 

conta com nove anos de formação e o médio com três para sua conclusão, somando os 

são doze anos e muitos presos não passam metade desse tempo no cárcere, sendo, dessa 

forma, que ser implantado um ensino nos moldes do Educação para Jovens e Adultos- 

EJA. Segundo, o ensino teria que ser voltado para a realidade do público, ministrando 

matérias e assuntos que contribuísse com as necessidades dos preços e fosse um atrativo 

para o uso na prática. Terceiro, o oferecimento de cursos preparatórios para o ENEM, 

apenas terá atrativo se o apenado poder fazer a prova do exame nacional e cursar o 

ensino superior, coisa não é possível para aqueles que cumprem pena no regime 

fechado.  

Possivelmente mais atrativo para os presos que não queiram voltar para o mundo 

do crime e possam manter seu sustento fora das grades seja o oferecimento de cursos 

técnicos profissionalizantes, visando qualificar os egressos para o mercado de trabalho 

ou fomentar o espírito empreendedor daqueles que tenham condições de abrir o seu 

próprio negócio.  

Não havendo um trabalho qualificado não há muito que se possa pensar em 

ressocialização. Embora seja melhor que ficar sem fazer nada, as atividades de 

capinagem, servir refeições, plantar, pintar pavilhões, não prepara o preso para o retorno 

a sociedade. Não como negar que trabalhar no interior do cárcere faz bem ao interno. 

Nesse contexto, afirma Rauter (2013, p, 103-104) que, “este talvez seja o único ‘lucro” 

do preso que trabalha: a preservação de sua saúde psíquica”. Para a referida autora, fora 

desse aspecto, quem ganha a instituição carcerária ofertando ao apenado um trabalho 

barato, servil, sem qualificação e que não gera gastos em cursos de aperfeiçoamento 

para ter essa mão de obra disponível.   

Não havendo a preparação dos presos para um harmonioso retorno a sociedade 

através do estudo, de oficinas de qualificação laboral ou atividades que insiram o 

reeducando no mercado de trabalho, os objetivos do Código Penal, quanto à finalidade 

preventiva da pena não serão alcançados, assim como a ressocialização almejada pela 

Lei de Execução Penal.  

A falta de atividades ressocializadoras eficazes no cárcere, materializam a ideia 

de Grego (2016, p. 229) quando aduz que “o sistema é falho com relação àqueles que, 
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depois de condenados, procuram reintegrar-se à sociedade”. De fato, se uma vez 

encarcerado o indivíduo se arrepende da prática criminosa e quer começar uma nova 

vida com atividades licitas ao sair da prisão e não encontra o amparo do governo está 

clara a falha do governo em não promover isso.  

Aqueles que não tiveram oportunidade de trabalho e estudo fora do cárcere e 

foram presos deveriam encontrar uma segunda chance para isso no interior das prisões, 

isso porque, em continuidade ao parágrafo da página 229, Grego (2016) alega que  

Em muitas situações, aquele que praticou a infração penal foi criado em um 

ambiente promíscuo, ou extremamente miserável, não conseguindo exercer 

seus direitos básicos de cidadão, uma vez que não teve acesso à moradia, à 

saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à alimentação, enfim, direitos mínimos, 
inerentes a todo ser humano.  

 

Para os presos que estão inseridos no contexto do trecho acima citado, a prisão, 

caso realizasse medidas de ressocialização não seria apenas lugar de punição, ao 

contrário seriade recomeço e de nova oportunidade.  

Entretanto, enquanto não houve a implantação de atividades laborais que 

qualifiquem os presos para se manter fora das grades, há o risco de seu retorno ao 

cárcere por não encontrar trabalho e outros meios de integrar a sociedade, que exclui 

aqueles que carregam o rótulo de ex-detento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A prisão, desde o seu nascimento, como mecânica do poder, surge junto com 

projetos que já desejavam em sua reformulação. O que deveria ser uma instituição de 

controle e formação como a escola, os hospitais de internos, transformando criminosos 

em pessoas que seguiam a lei, tornou-se uma fábrica de novos criminosos, que 

amontoados em celas apenas aumentaram a sua fúria contra a sociedade e o estado que 

os excluiu da participação da vida social.  

Quando fala-se em prisão vem em mente a descrição feita pelo escritor e 

historiador francês Michel Foucault, que descreve em sua obra “Vigiar e Punir” o 

cárcere como uma nova geografia da punição, vindo a substituir os castigos públicos, 

irracionais, inúteis dos suplícios por um novo modelo de punir, que era racional, eficaz 

e aceito socialmente por afastar aqueles que cometeram crimes do meio social e os 

disciplinando, anotando seu comportamento, seus hábitos, tomando o seu tempo e 

controlando seu pensamento e seus corpos.  

Mesmo com esse projeto de controle, de disciplinar as ações dos criminosos e 

sua conduta. Foucault reconhece que a prisão não ressocializa, pelo contrário, pode 

ementar a criminalidade e a reincidência do crime. 

 Um estudo mais aprofundado sobre o cotidiano no cárcere possivelmente vai 

mostrar a quem se propõe que o estado não exerce o controle pensado por Foucault, 

pois em muitas unidades prisionais do país o comando dos presídios é exercido pelas 

facções criminosas que ditam o crime dentro e fora das grades.  

Em meio a situação atual dos presídios no Brasil muitos teóricos e até 

autoridades governamentais e da área prisional não se coadunam na crença da eficácia 

do modelo prisional. Quando rebeliões explodem nas cadeias, fica evidente que a 

prisão, ao contrário de qualquer efeito ressocializador sobre o delinquente, parece 

promover uma escalada para a carreira criminosa.  

No caso brasileiro, tão antigo quanto os problemas do cárcere, são as tentativas 

legais para a sua solução, é nesse sentido o Código Penal Brasileiro versa sobre o 

trabalho no cárcere e suas condições, assim como a Lei de Execução Penal, que além de 

prescrever as formas e condições, apresenta o trabalho como meio de promover o 

retorno do preso a vida em sociedade e em condições para ele não retorne para o mundo 

do crime. 

Apesar da lei penal e da execução penal abordar o trabalho, a necessidade de 
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políticas mais efetivas levou o governo brasileiro a publicar o decreto nº 9.450 de 24 de 

junho de 2018, que instituindo a criação de uma Política Nacional de Trabalho no 

âmbito do Sistema Prisional- Pnat, com o objetivo de ampliar e qualificar a oferta de 

vagas de trabalho, voltada, também, ao empreendedorismo e a formação profissional 

das pessoas presas e egressas do Sistema prisional. 

O referido decreto trouxe muitos pontos já regulados na lei nº 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal- LEP), no tocante ao trabalho dos presos provisórios, além daqueles 

que cumpre pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto e dos egressos.  

A necessidade de parceria de convênios entre os governos, com a cooperação 

entre a União, Estados, Municípios e empresas privadas, também a anunciadas na LEP 

foi regulada pelo Pnat. No mesmo sentido, a necessidade de promover a ressocialização, 

com a humanização da pena, sem a prática de tortura ou qualquer outra ofensa à 

integridade física do apenado.   

Algumas novidades visando promover a ressocialização foram trazidas pelo o 

artigo 6º do decreto nº 9.450, de 24 de junho de 2018, estabelece regras importantes nas 

contratações com a administração pública e o fato das empresas privadas contratados 

pelo estado dever admitir condenados e egressos. Essa previsão normativa é muito 

importante, aqueles que passaram pelo cárcere carregam o estigma de ex-presidiário e 

junto com ele vem a desconfiança, medo, rebaixamento e portas fechadas.  

Embora a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional- Pnat 

reforce alguns cuidados da LEP quando a ressocialização e tenha trazidos novas 

propostas, é necessário entender os efeitos que a prisão causa naqueles que passaram 

por ela, a degradação da pessoa do preso, dessa forma, tem que haver melhoras na 

estrutura das unidades prisionais, no tratamento dado aos internos, nas medidas de 

assistência e, em segunda, tratar da responsabilidade do estado e da sociedade em um 

problema tão completo que é a reintegração social do preso.  

Não adianta estabelecer em lei que deve ser dado oportunidade aos egressos, se 

o estado não promover incentivos para as empresas ou pessoas que fazem isso, se o 

estado não promove, enquanto o preso cumpre a sua pena, cursos de qualificação 

profissional para preparar o retorno daqueles que estão reclusos e querem trabalhar ou 

se manter de forma autônoma através de atividades lícitas. 

Falar em ressocialização como meio de preparar o retorno do preso a sociedade é 

lugar comum nos manuais de direito penal, execução penal, criminologia e outros que 

versam sobre o cárcere, mas a sua materialização efetiva só possível quando se enfrenta 
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os problemas do cárcere, se entende quem é o público recluso e que atividades são 

realizadas para fazer com que os internos tenham oportunidade de voltar à sociedade e 

manter-se nela.  

Pensar na realidade dos presídios no Brasil, é lembrar uma panela de pressão, 

que ferve no fogo baixo, que cozinha do alcoólatra que deu um tapa na mulher até 

transformá-lo em assaltante de banco, que cozinha lentamente até explodir com 

rebeliões, incêndios e mortes. 

Os números apresentados ao longo da dissertação mostram que as prisões 

brasileiras se encontram no caos. Os dados apresentados dão conta de que em todas as 

unidades federais do país há uma superlotação carcerária, que aumenta a casa ano 

(quase 100% de 2009 a 2019). De acordo com o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias atualizado em dezembro de 2019, fornecido pelo Sistema de 

Informações do Departamento Penitenciário Nacional- SISDEPEN, a população 

carcerária do Brasil- entre homens e mulheres- era de 755. 274 para um número de 

vagas nacional que tem a capacidade de abrigar 442.349 detentos,  

O que os números não mostram é que diante dessa falta de vagas e do inchaço 

populacional prisional, nas celas ficam um amontoado de pessoas que não tendo espaço 

dormem sentados, exprimidas nas grades e até no banheiro. Havendo, assim, uma 

violação a integridade física e aos direitos da pessoa humana.  

Enquanto mais pessoas presas, maiores são os problemas das unidades que não 

suportam aglomerar gente onde não cabe. Enquanto mais presos, maior é o discurso 

midiático populista e de determinado segmento político defendendo o encarceramento, 

porém ao contrário discurso policialesco e midiático comum, as prisões brasileiras não 

estão infladas de criminosos perigosos, mas por pessoas que praticaram o primeiro 

furto, roubo, portavam drogas ou uma arma de forma irregular.  

No contexto da Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora, 

maioria das pessoas presas é parda e preta, analfabeta, ou com ensino fundamental 

incompleto, jovem (entre 18 a 34 anos), respondendo por crimes patrimoniais e sem 

emprego antes de ser presa. O que representa que no Brasil se prende mais jovens 

pardos e negros, sem escolaridade, emprego e que estavam envolvidos em crimes 

patrimoniais e tráfico de drogas. 

O crescimento da população prisional é fruto da atuação de um estado cada vez 

mais penitencia e menos providencia e tem como consequência a precarização 

generalizada das prisões.  
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Uma semelhança entre os resultados estatísticos da população prisional do 

Serrotão e de outras unidades do cenário nacional é a presença maciça de minorias tanto 

étnica quanto social. O sistema punitivo é seleto, muitos aplicadores do direito punem 

com mais frequência determinado grupo social.  

As mazelas da prisão tornam urgente uma postura imediata que tenha por 

objetivo a garantia do Estado Democrático de direito a partir dos diretos dos presos. 

Uma primeira solução, diante da ausência do estado em resolver os problemas 

estruturais do cárcere, seria a redução paulatina do encarceramento. Como exposto 

durante o trabalho, no Brasil prende-se muito e prende-se mal. Mesmo com a 

implementação efetiva, no estado da Paraíba da audiência de custódia, que livrano 

primeiro momento da prisão diversas pessoas que praticaram crimes relacionados a 

pequenos frutos, tráfico de drogas por quantia mínimas, casos de violência doméstica 

por lesões leves, há ainda um grande número de pessoas encarceradas.  

A superlotação carcerária tem como resultado, também, a lentidão da justiça em 

julgar pessoas que estão presas aguardando a condenação, os chamados presos 

provisórios. As tabelas desenvolvidas no capítulo II mostraram a quantidade assustadora 

de presos provisórios, em 2009, segundo os dados do SISDEPEN, havia no Brasil um 

total de 174.372 pessoas presas no regime fechado e 156.612 presos provisórios. Em 

2019 o Brasil contava com um total de 362.547 pessoas reclusas no regime fechado e 

soma a cifra de 222.558 de presos provisórios. Esse quadro precisa ser revertido, é 

inadmissível um número tão elevado de presos aguardando a condenação, pois o 

discurso político e midiático parece caminhar cada vez mais no sentido de aumentar o 

rigor penal do estado e quando os poderes legislativo, executivo e judiciário se dão 

conta que não tem recursos para promover a prometida extensão da capacidade do 

sistema, entre em cena o marketing político da solução do problema pela privatização 

dos presídios ou elaboração de novas leis para tratar problemas antigos que se repetem 

com o passar do tempo. 

A superlotação prisional é uma das principais causadores das mazelas do sistema 

prisional no Brasil. Para fazer em ressocialização é necessário levar em conta esses 

problemas e pensar em ações com o objetivo de diminuir o encarceramento, pois há um 

déficit gigantescos no número de vagas nas unidades prisionais e embora o estado 

promete construir mais presídios, principalmente após tragédias como a de 1º de janeiro 

de 2017 em Manaus, onde 56 detentos foram assassinados, 14 de janeiro do mesmo ano, 

quando morreram 26 presos no Rio Grande Norte, ocasião em que pouco tempo depois 
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o Ministro da Justiça Alexandre de Morais anunciou a construção de cinco presídios 

federais, sendo um em cada região do país, mas não houve o cumprimento da promessa, 

é necessário tomar medidas para não deixar a “panela de pressão explodir” e novos 

massacres estourar.  

Diante dos problemas que o sistema prisional brasileiro enfrenta para 

materializar os objetivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal referente à 

ressocialização, a presente dissertação fez uma exposição das atividades laborais 

realizadas no Serrotão, traçando, por meio da pesquisa, uma discussão sobre os tipos de 

atividades realizadas na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora.  

Ao ser feita a análise dos dados do sistema prisional Serrotão, percebe-se que  o Estado 

está longe de promover uma  ressocialização efetiva para todos os apenados, primeiro 

pela pequena quantidade de vagas oferecidas, em 2019 havia apenas, 67 apenados 

trabalhando para uma população prisional de 1.132, segundo, pelo tipo de atividade 

realizada, pois embora o trabalho seja bem-vindo para educar, ocupar e mente e o 

corpos do presos, os reeducandos são ocupados no Serrotão em realizar capinagem, 

plantio, pintura, servir refeições ou fazer cursos de artesanato fazendo colagens, 

mandalas e pinturas e esse tipo de trabalho não qualifica o interno para a vida fora dos 

muros.  

Pelo exposto ao longo do trabalho, pode-se dizer que o cárcere não recupera 

ninguém, podendo, contrário, provar a degradação daqueles que estão internos. Mas tal 

afirmação não traz uma resposta aos problemas do que o sistema carcerário enfrenta. 

Diante disso, apontou-se os problemas comuns a própria natureza da pena privativa de 

liberdade, sobretudo o isolamento do interno, que afastado da sociedade e de sua 

família, fica mais passível a revolta, não aceitando que o sistema prisional controle 

todos os seus atos ou mais passível as relações interpessoais entre os presos, que de um 

lado pode lhe ofertar apoio e assistência, mas ao mesmo tempo em que também lhe 

reprime e pune caso não aceite fazer parte de uma facção ou ceder às vontades daqueles 

que mandam na cela, por motivos diversos como ser mais antigo ou ter mais influência 

na cadeia.  

Encarcerado o indivíduo passa a sofrer as regras impostas, ocorrendo o processo 

de prisionização, com isto, ele passa a incutir a sua condição de quem está margem, 

modificando seu jeito de falar, de se comportar para aproximar-se o máximo possível 

dos novos parceiros de cela ou do crime.        
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Apontou-se também alguns problemas decorrentes da má gestão da coisa 

pública, como o gasto de valores altos em dinheiro no ensino de atividades laborais que 

não servem para o dia a dia fora do cárcere, não permite que aqueles que estão presos 

sejam absorvidos pelo mercado de trabalho ou posso ser manter de forma autônoma.    

No decorrer deste trabalho discutiu-se a importância do trabalho intra e 

extramuros na vida apenado, bem como a oportunidade que pode ser para alguns a 

primeira de sua vida. 

O Estado dever manter uma política eficiente e atuante promovendo trabalho e 

qualificação para os egressos prisionais e firmar parcerias com entidades públicas e 

privadas que teriam por finalidade primordial obter o eficaz retorno ao convívio social a 

partir de ocupação honesta e assistência para sua subsistência.   

Não adiante a lei Penal e de Execução Penal abordar a necessidade do trabalho 

nas prisões e governos implantar programas voltados para a ressocialização e ações 

fixarem apenas no papel. Quando as rebeliões estouram no interior do cárcere e os 

corpos dos detentos são expostos ao público o tema sistema prisional ganha destaque 

nos noticiários nacionais os governantes prometem mil ações, o debate ganha 

importância no meio acadêmico e na sociedade.  Mas poucas ou nenhuma medida 

efetiva é realizada. 

As prisões no Brasil só acumulam detentos sem promover uma ressocialização 

daqueles que estão por traz das grades e tal fato só agrava o problema, que se arrasta há 

anos.  

Quando se fala em ressocialização é importuno pontuar que não adiante pensar 

em fórmulas milagrosas, que vai recuperar tudo aquilo que o preso não fez antes de 

entrar na prisão. As ações devem ser pensadas a curto e médio prazo, pois o tempo de 

prisão para uma pessoa que cometeu o primeiro crime, que obedeceu aos critérios 

objetivos e subjetivos da progressão de regime e não foi indiciado por crimes contra a 

vida ou a liberdade sexual é geralmente curto para que ela possa por exemplo se 

alfabetizar, curso o ensino fundamental e médio e uma faculdade mesmo no interior do 

cárcere.  

É necessário promover cursos profissionalizantes voltas para o mercado ou 

autonomia o egresso. Dessa forma, mesmo reconhecendo-se que realizam atividades 

laborais na Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo Asfora o nosso 

entendimento é no sentido de que a maioria das atividades laborais realizadas nessa 

unidade não têm utilidade para o egresso.   
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