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Geração Muito Louca 
Composição coletiva realizada na oficina de Canto Coral (Pavilhão I- PEB) pelos internos participantes e pelo Prof. 

Ossimar Franco1. 
 

Geração muito louca, 
Geração muito louca 
Geração muito louca, 
Louca geração (bis) 

 
Vivemos num mundo perdido, 

Mentes transtornadas 
Buscando algo na vida 
Sem conseguir nada 
Caminhos de ilusão, 

Louca geração. 
 

Somos filhos da exclusão 
E do abandono. 

Passageiros de um mundo sem rumo 
De um mundo sem dono. 

Caminhos de ilusão, 
Discriminação. 

 
Geração muito louca... 

 
A coragem nos faz 

Ir atrás do tempo perdido 
E cada instante do dia 

Lutamos por isso. 
Caminhos de ilusão, 

Preconceito não. 
 

Atenção, oportunidade é preciso, 
É nosso canto, é nosso grito, 

O que passou, passou, ficou para trás. 
 

Geração muito louca... 
 

Mas vamos em frente 
Sempre vale, Vale sim, 

Recomeçar. 
Uma nova historia, 
Uma nova trajetória 

É o que queremos aqui retratar. 
 

O passado persegue 
Aqueles que querem vencer 

Mas a fé e a esperança 
Na vida vão prevalecer 
O que passou, passou, 

Ficou para trás. 
 

Geração muito louca, 
Tanta discriminação 
Geração muito louca 

Preconceito não. 

  

                                                           
1 Nenhum destes internos foi entrevistado para esta dissertação. 



RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo compreender como são implementadas as 
atividades laborativas e educacionais em uma unidade prisional do Estado da Bahia, a partir 
da percepção dos atores sociais envolvidos no processo de implementação destas. E, assim, 
analisar quais as repercussões para o cotidiano prisional e para o processo de 
desencarceramento. Para tal, o método utilizado foi o estudo de caso. Foram utilizadas, 
principalmente ferramentas qualitativas, como entrevistas semiestruturadas e observação 
participante, mas também dados quantitativas, como o número de internos participando de 
cada uma das atividades. As políticas laborativas e educacionais são o foco dessa análise, 
visto que elas estão direcionadas especificamente para o processo de "ressocialização", 
conceito inclusive adotado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - 
SEAP, criada em maio de 2011. Primeiramente, nessa dissertação, serão revisados os 
trabalhos clássicos que formam o estado da arte dos estudos prisionais. Em seguida faço uma 
análise da legislação prisional, percorrendo o histórico de sua construção. Também apresento 
um histórico da implementação de diferentes políticas laborativas e educacionais no contexto 
analisado. Nas partes que se seguem descrevo as atividades atuais, como estão inseridas nessa 
unidade prisional e como funcionam no cotidiano prisional. Assim, através da análise do tipo 
bottom-up, descrevo o processo de implementação das atividades e analiso as idiossincrasias 
do trabalho e da educação prisional e suas diferentes repercussões e significados para os 
implementadores e para os beneficiados pela política.  

 

 

Palavras-chave: Prisão, políticas laborativas, políticas educacionais, cotidiano prisional, 
desencarceramento, ressocialização. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this thesis is to understand how the work and educational activities are 
implemented in a prison unit of the State of Bahia, from the perspective of the social actors 
involved in the process of implementation of these activities, thus analyzing what the 
repercussions of these activities are on daily prison life and on the process of dis-
incarceration. The method used for this was the case study. Mainly qualitative tools, such as 
semi-structured interviews and participative observation were used, as well as quantitative 
data. such as the number of prisoners participating in each of the activities. The work and 
educational policies are the focus of this analysis as they are specifically directed toward the 
process of “re-socialization”, a concept which was adopted by the Department of Prison 
Administration and Re-socialization, created in May of 2011. In this thesis we will first 
review the classical works which form the state of the art of prison studies. Next, I analyze the 
prison legislation based on the history of its construction. I also present a history of the 
implementation of the different work and educational policies in the context analyzed. In the 
following parts I describe the current activities, how they are inserted in this prison unit and 
how they function in daily prison life. Thus, through a bottom-up analysis, I describe the 
process of implementation of the activities and analyze the idiosyncrasies of prison work and 
education and its different repercussions and meanings for those who implement the policies 
and for those benefitted by the policies.  

 

 

Keywords: Prison, work policies, educational policies, daily prison life, dis-incarceration, re-
socialization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em maio de 2011 foi criada a nova secretaria responsável pelo Sistema Prisional do 

Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP. Com isso o 

órgão estadual responsável pelo sistema prisional deixa de ser uma autarquia da Secretaria de 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Superintendência de Assuntos Penais), para ser uma 

secretaria específica com a “finalidade de formular ações penais e de ressocialização de 

sentenciados, bem como de planejar, coordenar e executar, em harmonia com o Poder 

Judiciário, os serviços penais do Estado.” (Site SEAP). Assim, a secretaria passou a trazer no 

nome uma de suas principais responsabilidades, a ressocialização.  

Um dos compromissos institucionais da SEAP é fortalecer as ações de ressocialização, 

através das ações de educação, saúde, assistência social, profissionalização e trabalho 

produtivo (Site SEAP). Mas como essas ações acontecem no cotidiano das instituições 

prisionais? Que efeito, de fato, essas políticas tem para o sentenciado no seu dia a dia 

prisional e para seu processo de desencarceramento? 

A presente pesquisa procurou, através da percepção dos diferentes atores sociais 

envolvidos na implementação das políticas laborativas e educacionais, compreender como 

este processo acontece em uma unidade prisional do Estado da Bahia. As ações educacionais 

e laborativas já eram foco de uma das coordenações da antiga Superintendência de Assuntos 

Penais – SAP, a Coordenação de Estudo e Desenvolvimento da Gestão Penal, e sempre se 

apresentaram como políticas propostas desde a primeira Casa de Prisão com Trabalho do 

Estado, em 1861 (TRINDADE, 2012). O que muda é que estas ganham foco dentro de uma 

Superintendência de Ressocialização, tamanha a importância que essas ações têm ou 

deveriam ter na execução das penas privativas de liberdade. 

Essa preocupação em criar uma secretaria específica para o sistema prisional aparece 

como reflexo do crescimento exacerbado do crime e da violência, que desde a 

redemocratização do país vêm se tornando característica do nosso país e consequentemente 

cada vez mais uma preocupação política, social e, também dos estudos sociológicos. A 

população carcerária do ano 2000 até 2012 mais que dobrou, passando de aproximadamente 

233 mil presos no sistema prisional e na polícia (Dados InfoPen: 2000) para 
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aproximadamente 550 mil em dezembro de 2012 (Dados InfoPen: Dez/2012).  Números estes 

que refletem menos o crescimento da criminalidade que uma crescente cultura de 

endurecimento das penas e do encarceramento em massa, tendência essa reforçada pela 

política de tolerância zero exportada dos Estados Unidos da América para a maior parte dos 

países ocidentais a partir da década de 1970.  

Apesar do endurecimento das penas – como a transformação de crimes como o tráfico 

de drogas em crime hediondo e a criação das unidades prisionais de Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) – houve uma série de políticas de bem-estar prisional – welfarismo penal 

(Madeira, 2009) propostas/impostas através de legislações, entre elas a mais importante sendo 

a Lei de Execuções Penais – LEP (1984). Além disso, há ou houveram outros programas e 

ações voltadas para melhorar as condições de encarceramento, dentre elas, favorecer a 

reinserção social através de trabalho intra e extra sistema prisional (Ex: Programa Começar de 

Novo – PCN, 2009), oferecer educação adequada ao público prisional (Ex: Plano Estratégico 

de Educação no Âmbito do Sistema Prisional – PEESP, 2011), e políticas específicas de 

atenção à saúde da população carcerária (Política Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, 2012).  

Mesmo que as políticas welfaristas estejam em foco quando politicamente se pensa o 

sistema prisional, a lógica ainda é punitiva através da pena privativa de liberdade e pouco tem 

sido feito para trabalhar com penas que seriam mais efetivas e baratas como as Penas e 

Medidas Alternativas.  

O quadro de superlotação acaba sendo comum nas unidades prisionais brasileiras, onde 

estima-se que há um déficit de 240 mil vagas (SARDINHA e COELHO, 2014). A pena 

privativa de liberdade é a principal pena utilizada pelas instituições judiciais e a população de 

presos provisórios, presos da Secretaria de Segurança Pública e em delegacias é 43,3% 

(Dados InfoPen: Dez/2012) da população total encarcerada, ou seja, esta é a porcentagem de 

presos aguardando julgamento, reflexo da morosidade do sistema de Justiça no país.  Na 

Bahia esse quadro é ainda mais alarmante, 58,2% (Dados InfoPen: Dez/2012) da população 

carcerária do Estado aguarda julgamento em situação de privação da liberdade. E o próprio 

nome da nova Secretaria já denuncia essa preferência penal, visto que carrega no nome 

administração penitenciária, muito embora também seja responsável pelos Centrais de Apoio 
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e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas – CEAPAS (só há 1 na capital e outras 

11 espalhadas pelo Estado) (Site SEAP).  

Com isso quero demonstrar que, apesar de políticas welfaristas importantes ganharem 

espaço nas discussões políticas dos últimos anos, elas coadunam com a lógica do 

encarceramento em massa, e do encarceramento em massa de uma população específica: 

pobre, negra, jovem. Para além dos objetivos declarados da pena: prevenir novos crimes e 

novos criminosos, punir e ressocializar - a prisão tem outras utilidades latentes que mantém 

esta como pena principal, mesmo que declaradamente falha desde seu nascimento. Diversos 

autores tentaram compreender o significado da prisão na sociedade moderna, trabalhando 

desde seu nascimento e sua função social enquanto criador da delinquência (FOUCAULT, 

2007), ou suas transformações do welfarismo penal para a cultura do controle (GARLAND, 

2001), da exclusão (YOUNG, 2002), ou da discriminação (WACQUANT, 2001). De 

maneiras diferentes compreenderam a prisão como uma instituição que mantêm a ordem 

social estabelecida.  

Essas questões, embora indiscutivelmente pertinentes ao estudo dessa instituição 

peculiar, que é a prisão, são pano de fundo para a discussão que pretendo aqui aprofundar. 

Pretendo aqui traçar uma discussão microssociológica, através de um estudo de caso. O 

objetivo desta dissertação é, a partir de um estudo de caso, compreender como são 

implementadas as políticas laborativas e educacionais, consideradas atividades de 

ressocialização, em uma unidade prisional do Estado da Bahia, e quais os possíveis resultados 

desse processo para o cotidiano penal, para os atores envolvidos e para o processo de 

desencarceramento. Utilizando, principalmente, a percepção dos atores sociais envolvidos no 

processo de implementação das políticas para tal descrição e análise. 

Considero para esta pesquisa que cada unidade prisional possui semelhanças tanto 

quanto suas peculiaridades, e com um estudo de caso é possível analisar em detalhe a rotina 

dos processos de implementação das políticas, como os atores envolvidos se inter-relacionam, 

como diferentes circunstâncias estruturais da unidade, ou burocráticas do Estado, bem como 

procedimentos de segurança da unidade influenciam nesse processo.  

O sistema penal é um ambiente peculiar com normas de segurança, cuidados específicos, 

onde o público-alvo das políticas passa por um processo de privação da liberdade, que está 

relacionada a uma série de outras privações que influenciam a estrutura física e emocional 
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destes, um local de poucos cuidados por parte do Estado e isolados da e esquecidos pela 

sociedade. 

 Portanto, verifica-se, a priori, que fatores como a organização interna da unidade, 

quanto questões burocráticas do Estado, bem como peculiaridades do público-alvo, e da 

forma com que estes se organizam a partir da situação de privação de liberdade, acabam 

influenciando diretamente no “como” as atividades acabam sendo desenvolvidas dentro da 

unidade, e nas repercussões deste processo de implementação. Nesse sentido estudos 

microssociológicos como os de Sykes (2007), Goffman (1999), Goifman (1998), Lemgruber 

(1983), Coelho (2005), entre outros que trabalham a prisão nas suas peculiaridades intramuros 

são importantes ao se considerar essa abordagem.  

O meu objeto e objetivo de pesquisa são fruto de inquietações referentes ao campo em 

que pesquiso e trabalho desde outubro de 2008. Ao acompanhar o curso Preparando para a 

Liberdade, objeto da pesquisa da monografia de final de curso, foi possível perceber as 

diferentes formas em que o cotidiano penal influenciava nas  atividades do curso, e também 

como a inserção do curso também influenciava o cotidiano das unidades prisionais. Essa foi a 

primeira experiência das muitas que sucederam. Comecei a trabalhar como supervisora dos 

cursos do Programa Liberdade e Cidadania em setembro de 2009, e através desta experiência 

comecei a presenciar os processos de implementação dos cursos e atividades propostas, bem 

como a participar do planejamento e de reuniões de avaliação junto aos técnicos da 

Coordenação de Estudo e Desenvolvimento da Gestão Penal – CEDEGEP, órgão da 

Secretaria de Justiça, Cidadania e Diretos Humanos – SJCDH, responsável pelas atividades 

laborativas e educacionais das unidades prisionais do Estado da Bahia, visto que o Programa é 

uma parceria entre a SJCDH e a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela - FDA, e atualmente 

desta com a SEAP.  

Apesar da já repetida argumentação de que o sistema prisional não funciona, e que, na 

verdade, já nasceu condenado ao fracasso, ele permanece como principal instrumento de 

punição da esfera jurídica, e o discurso da ressocialização, através dele, permanece em pauta. 

Nesse sentido me proponho a apresentar um olhar sobre as políticas laborativas e 

educacionais, tentando, para além de argumentar que essas políticas não funcionam, enxergar 

e apresentar como elas funcionam, ou seja, como elas acontecem no cotidiano prisional, 

buscando perceber suas diferentes repercussões. 
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Para tal pesquisa utilizei, principalmente, do tratamento qualitativo dos dados. A 

inserção em campo foi através da observação participante, sendo eu mesmo objeto de 

pesquisa visto que trabalho em algumas das ações implementadas na unidade prisional – 

portanto, talvez o maior desafio seja o afastamento necessário para a análise –; e entrevistas 

semi-estruturadas com diferentes atores sociais envolvidos na implementação das políticas 

dentro da unidade prisional.      

O trabalho divide-se em seis capítulos além da introdução e das considerações finais. O 

segundo capítulo apresenta uma discussão teórica a respeito da prisão e da ressocialização. É 

feito primeiramente uma discussão macrossociológica apresentando o contexto no qual a 

presente pesquisa se insere. Em seguida são apontadas algumas ponderações a respeito do 

conceito ressocialização. Por fim, trago os debates microssociológicos referenciais que tratam 

das peculiaridades da organização prisional, do tempo prisional e do espaço prisional.  

No terceiro capítulo apresento os métodos de investigação e análise utilizados e 

considerações iniciais sobre o contexto da pesquisa, a unidade prisional. No capítulo quarto, 

aprofundo a contextualização da pesquisa. Primeiramente é feita uma discussão a respeito da 

legislação e da política nacional com relação ao sistema prisional, buscando perceber as 

tendências welfaristas e de ‘tolerância zero’ que se mesclam no que concerne à política penal 

no processo de redemocratização do país. Faço, em seguida, um resumo histórico do sistema 

prisional baiano e das legislações que nortearam a implementação das políticas, tentando fazer 

um link entre as propostas e o que foi implantado, focando na unidade prisional deste estudo. 

Nesse mesmo capítulo, continuando a contextualização, apresento os diferentes atores sociais 

envolvidos no desenvolvimento das políticas laborativas e educacionais da unidade. 

No quinto capítulo detalho quais são as atividades de trabalho que existem na unidade 

prisional e como elas acontecem no cotidiano. A primeira parte é descritiva e na segunda 

procuro analisar as peculiaridades dos diferentes tipos de trabalho prisional, suas implicações 

para a unidade, e para os que nela trabalham. O sexto capítulo trata das atividades 

educacionais, sejam estas da educação formal ou das atividades profissionalizantes e lúdico-

esportivas que não são atividades constantes nas unidades. Este capítulo procura, também, 

analisar suas idiossincrasias e quais as repercussões para o cotidiano prisional.  
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Por fim procuro apresentar as considerações que apareceram em campo a respeito do 

conceito ressocialização, e para finalizar os diferentes resultados das políticas de 

ressocialização aqui analisadas tanto para o cotidiano prisional, quanto para a unidade 

prisional, quanto para o sujeito que participou de alguma dessas políticas - as possibilidades 

ou não de transformação.  
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2. DA PUNIÇÃO À RESSOCIALIZAÇÃO 

 

2.1 UM BREVE COMENTÁRIO SOBRE O NASCIMENTO DA PRISÃO COMO 

INSTITUIÇÃO PUNITIVA 

A sociedade sempre procurou encontrar a forma mais adequada para punir aqueles que 

desviam das regras sociais e morais e que com isso ferem a consciência coletiva. O crime, 

segundo Durkheim (2004), além de normal é importante, uma vez que fere a sensibilidade 

coletiva e reforça a coesão social em relação aos valores compartilhados por determinada 

sociedade. A punição é a forma de manifestar seu repúdio a tal ato, servindo de exemplo. 

Nesse sentido, ela tem e sempre teve por função principal declarada prevenir novos crimes e 

novos criminosos. 

 A forma de punir indivíduos desviantes, e suas funções, tem se modificado com o 

tempo. Segundo Maia et. al. (2009), o nascimento da prisão, como instrumento de punição só 

começa a ser utilizado por volta do século XVIII. Quando “O ato de punir passa a ser não 

mais uma prerrogativa do rei, mas um direito de a sociedade se defender contra aqueles 

indivíduos que aparecessem como um risco à propriedade e à vida.” (MAIA, C. et. al., 2009, 

p. 12). A prisão surge como um método punitivo mais ‘humanizado’ e ‘produtivo’ que o 

suplício. A punição passa a ser infligida na alma e não mais no corpo do indivíduo que 

cometeu o crime (Foucault, 2007).  

Os atos considerados crime também mudam, se antes os crimes eram os atos que 

feriam de alguma forma a figura do rei, na sociedade moderna, iluminista, capitalista, 

individualista, os crimes puníveis passam a ser os contra a vida e contra a propriedade, a 

punição passa a ser uma vingança coletiva, e não mais particular do Rei, contra os atos que 

ferem a consciência coletiva. 

 Em meados do século XVIII, Beccaria escreveu o que seria um clássico da 

criminologia e do direito penal, apontando suas críticas e o que para ele eram falhas no 

sistema punitivo de seu tempo, Dos delitos e das penas (1764). Para Beccaria, as penas de 

tortura, de morte, prisões desumanas, banimentos, deveriam ser consideradas penas 

desumanas e inúteis quanto à prevenção do crime.   
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Para Beccaria “Os castigos têm por fim único impedir o culpado de ser nocivo 

futuramente à sociedade e desviar seus concidadãos da senda do crime.” (BECCARIA, 1764, 

p.85). Ele argumenta que “Para que o castigo produza o efeito que dele se deve esperar, basta 

que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime.” (BECCARIA, 1764, 

p.87). 

Beccaria considerava que as penas que eram aplicadas eram mais duras que o delito 

cometido, e, para ele, as penas “devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e 

mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do culpado.” (BECCARIA, 1764, p. 

85).  

Aos poucos, a prisão se tornou a forma considerada mais humana e moderna de 

punição. Segundo Foucault (2007), na modernidade, valores como liberdade e igualdade se 

tornaram o bem maior da humanidade, portanto a ‘obviedade’ da prisão está em que a 

privação da liberdade, diferente de outras penas, tem peso igual para todas as pessoas, e, 

portanto, seria o castigo igualitário. 

Com a ascensão dessa nova instituição punitiva, o poder de punir se torna uma função 

da sociedade como um todo, em que todos são representados, mas, como Foucault analisa, a 

prisão introduz “processos de dominação característicos de um tipo particular de poder.” 

(2007, p.195). Foucault ressalta que “A prisão é ‘natural’ como é ‘natural’ na nossa sociedade 

o uso do tempo para medir as trocas.” (2007, p.196). Além desse aspecto jurídico-econômico, 

a prisão tem seu lado técnico-disciplinador. Tem, a partir do final do século XVIII (MAIA et. 

al., 2009) início do século XIX (Foucault, 2007), a função de transformar/corrigir o indivíduo, 

transformá-lo em um indivíduo dócil e útil. 

Mas por algum tempo a prisão era baseada somente na ideia de castigo, e só no final 

do século XVIII é que ela vai se transformando em um instrumento de correção e recuperação 

do preso (MAIA et. al., 2009, p. 13). Tendo como influência a Igreja, a penitência, na forma 

de isolamento, possibilitaria um lugar de reencontro com Deus, de reflexão e de 

arrependimento, “permitindo a reconstrução racional do indivíduo.” (MAIA, C. et. al., 2009, 

p.13). 

Desde seu surgimento, foram criados vários sistemas penitenciários, buscando a 

melhor forma, arquitetônica, disciplinadora e pedagógica, de punir e ‘tratar’ os criminosos: o 

panóptico de Bentham, que implicava, por sua arquitetura, em uma vigilância completa; o 

modelo Pensilvânio, que implicava em um isolamento total e trabalho individual nas celas; o 

modelo Auburn, onde o trabalho era obrigatório e em grupo, muito embora a comunicação 
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fosse proibida, o isolamento era somente noturno, e por fim os sistemas progressivos, 

parecidos com Auburn na técnica disciplinadora, mas nas quais o detento participaria da 

transformação da sua própria pena “O preso, por bom comportamento, receberia vales que 

significariam a redução da pena e a melhoria de sua condição dentro do presídio.” (MAIA, C. 

et. al., 2009, p. 15).  

Na América Latina,  

Desde meados do século XIX foram construídas algumas penitenciárias modernas 
na região, buscando conseguir vários objetivos simultâneos: expandir a intervenção 
do Estado no esforço de controle social; projetar uma imagem de modernidade 
geralmente concebida como a adoção de modelos estrangeiros; eliminar algumas 
formas infames de castigo; oferecer às elites urbanas uma maior sensação de 
segurança e, ainda, possibilitar a transformação de delinquentes em cidadãos 
obedientes da lei. (MAIA, C. et. al., 2009, p. 41) 

Essas penitenciárias modernas seguiam os modelos penitenciários de Auburn e 

Filadélfia, mas eram raras em cada um desses países e sofriam precariedades financeiras e 

administrativas (MAIA, C. et. al., 2009, p. 41). Um dos elementos centrais do funcionamento 

destas foi a implementação de regimes de trabalho, considerados instrumentos de regeneração 

dos criminosos, além de ajudar financeiramente essas instituições. 

O trabalho, de fato, se converteu em um dos elementos mais distintivos da vida 
cotidiana dentro destas prisões, e muitos detentos viam com bons olhos a 
oportunidade de ganhar algum dinheiro, enquanto as autoridades e os empresários 
privados se beneficiavam da mão de obra barata que eles representavam. (MAIA, C. 
et. al., 2009, p. 43) 

 O trabalho acabou se transformando em instrumento fundamental, senão para a 

transformação do sujeito encarcerado, pelo menos para o funcionamento dessas instituições 

totais. 

 

2.2 OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E LATENTES DA PRISÃO 

 

Segundo Thompson (1976), a pena de prisão, como concebida na modernidade, tem 

vários objetivos concomitantes: a punição retributiva do mal causado pelo delinquente; a 

prevenção da prática de novas infrações, através da intimidação do condenado e de pessoas 

potencialmente criminosas; e a regeneração do preso, no sentido de transformá-lo de 

criminoso em não criminoso (THOMPSON, 1976, p. 36). Essas seriam as funções declaradas 

da prisão.  
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Por outro lado, Foucault e outros diversos autores têm discutido as funções latentes da 

prisão, tentando explicar sua função para a sociedade como um todo.  

Em 1975 é publicado um dos mais famosos trabalhos sobre prisões, Vigiar e Punir, de 

Michel Foucault, que centraliza sua discussão nas transformações das punições até o 

surgimento da prisão, e consequentemente a transformação dos atos criminalizantes devido à 

transformação da sociedade, bem como as mudanças da função da prisão, e dentro dessa nova 

lógica punitiva a importância da disciplina, os métodos para disciplinar os corpos indóceis, e 

por fim a lógica de ‘vigiar e punir’ que ultrapassa os muros das prisões e se encontra na 

sociedade como um todo, desde a escola, às organizações religiosas e hospitais.  

Para Foucault, apesar do objetivo institucional, a priori, ser a transformação do sujeito 

encarcerado, ela cumpre o papel de transformar o sentenciado em delinquente ao marcá-lo 

com a passagem pela prisão.  

O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser 
substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a 
delinquência, tipo especificado, forma política ou economicamente menos 
perigosa – talvez até utilizável – de ilegalidade; produzir delinquentes, meio 
aparentemente marginalizado mas centralmente controlado; produzir o 
delinquente como sujeito patologizado. O sucesso da prisão: nas lutas em 
torno da lei e das ilegalidades, especificar uma “delinquência”. Vimos como 
o sistema carcerário substituiu o infrator pelo “delinquente”. E afixou 
também sobre a prática jurídica todo um horizonte de conhecimento 
possível. Ora, esse processo de constituição da delinquência-objeto se une à 
operação política que dissocia as ilegalidades e delas isola a delinquência. A 
prisão é o elo desses dois mecanismos; permite-lhes se reforçarem 
perpetuamente um ao outro, objetivar a delinquência por trás da infração, 
consolidar a delinquência no movimento das ilegalidades. O sucesso é tal 
que depois de um um século e meio de “fracasso”, a prisão continua a 
existir, produzindo os mesmos efeitos e que se têm os maiores escrúpulos em 
derrubá-lo. (FOUCAULT, 2007, p. 230)  
 

Por sua vez, outros autores importantes, que analisam o sistema punitivo ocidental, 

Garland (2001), Young (2002) e Wacquant (2001), se preocuparam com as mudanças de um 

Estado de Bem-Estar Social – que nos Estados Unidos teve início no pós-II Guerra Mundial e 

entrou em crise a partir de meados de 1960, início de 1970 – para um Estado de Tolerância 

Zero, e como, culturalmente, economicamente e socialmente isso foi alterando a lógica 

punitiva que de uma forma maior ou menor influenciou as políticas punitivas de toda 

sociedade ocidental.  

O primeiro considera uma mudança na cultura do controle, onde o crime passa de “ser 

visto não mais dentro de uma agenda de solidariedade e direitos, mas como quebra da ordem” 

(SALLA; GAUTO; ALVAREZ, 2006, p.338).  
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Na cultura individualista do capitalismo consumidor, cada vez mais a lei 
depende de identificações na esfera individual. Justiça, como os outros bens 
públicos da sociedade pós-bem-estar, são cada vez mais prestados como 
moeda da sociedade de consumo, cada vez mais adaptado à demanda 
individualizada. A nova importância atribuída à figura da 'vítima' é criada, 
não pela realidade do ser vítima - sempre houve muito disso -, mas com o 
novo significado de identificação visceral num contexto em que existem 
poucas fontes de mutualidade. (tradução nossa)2 (GARLAND, 2001, p.201) 

 

Já, para Young (2002), a sociedade mudou de uma sociedade inclusiva para sociedade 

excludente “Isto é, de uma sociedade cuja tônica estava na assimilação e na incorporação para 

uma que separa e exclui.” (YOUNG, 2002, p. 23). Enquanto, até a década de 1970, a cultura 

inclusiva tinha o objetivo de transformar ‘o outro’ em ‘um de nós’, a partir de então, a própria 

criminalidade se torna uma resposta à exclusão ao passo que  

A dinâmica fundamental de exclusão resulta de forças de mercado que 
excluem segmentos amplos da população do mercado primário de trabalho e 
dos valores de mercado, o que contribui para gerar um clima de 
individualismo. Tal situação afeta tanto as causas da criminalidade (através 
da privação relativa e do individualismo) quanto as reações contra o crime 
(pela precariedade econômica e a insegurança ontológica). (YOUNG, 2002, 
p.49) 

 

Wacquant (2001) considera que, a sociedade, ao passar de um Estado de Bem-Estar 

para um Estado de tolerância zero transformou a prisão em ‘fábrica da miséria’.  

 
(...) os efeitos pauperizantes do penitenciário não se limitam apenas aos 
detentos, e seu perímetro de influência estende-se bem além dos muros, na 
medida em que a prisão exporta sua pobreza, desestabilizando 
continuamente as famílias e os bairros submetidos a seu tropismo. De modo 
que o tratamento carcerário da miséria (re)produz sem cessar as condições de 
sua própria extensão: quanto mais se encarceram pobres, mais estes têm 
certeza, se não ocorrer nenhum imprevisto, de permanecerem pobres por 
bastante tempo, e, por conseguinte, mais oferecem um alvo cômodo à 
política de criminalização da miséria. A gestão penal da insegurança social 
alimenta-se assim, de seu próprio fracasso programado. (WACQUANT, 
2001, p.145) 

 

Os autores concordam que, se em algum momento existia a preocupação em 

ressocializar ou incluir aqueles que cometeram crimes, através de políticas prisionais de bem-

                                                           
2 In the individualistic culture of consumer capitalism, the law more and more relies upon identifications of an 
individual kind. Justice, like the other public goods of the post-welfare society, is increasingly rendered in the 
currency of consumer society, increasingly adapted to individuated demand. The new importance attributed to 
the figure of the ‘victim’ is created not by the reality of victimhood – there has always been plenty of that – but 
by the new significance of visceral identification in a context where few sources of mutuality exist. 
(GARLAND, 2001, p.201) 
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estar social, essa lógica se alterou nas últimas décadas do século passado passando a 

explicitamente trabalhar para a manutenção de uma ordem social já estabelecida. Muito 

embora, Foucault (2007) tenha chamado a atenção para esta função implícita da prisão desde 

seu nascimento, a diferença sendo que, nas últimas décadas esta se tornou explícita. O Brasil 

percorreu um caminho diferente, ao iniciar sua inserção de políticas de bem-estar, 

principalmente, a partir de 1984, durante o processo de redemocratização. Mas, em 

contrapartida, simultaneamente foram assimiladas as políticas de tolerância zero, 

configurando um contexto específico que será analisado no capítulo de contextualização da 

pesquisa.  

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Conforme apresentado acima, a pena privativa de liberdade vai agregando funções 

para além da segregação, prevenção do cometimento de novos crimes por parte do réu e de 

concidadãos. A retórica da ressocialização, reintegração social, regeneração, tratamento do 

indivíduo criminoso acaba se transformando em uma das funções principais da pena privativa 

de liberdade. Esses conceitos, embora semanticamente tenham conotações diferenciadas, são 

frequentemente utilizados como sinônimos, e todos pressupõem uma transformação desse 

sujeito que foi condenado pelo cometimento de um ato infracional. De maneira geral, esses 

conceitos pressupõem uma transformação do sujeito, como se o crime cometido fosse reflexo 

de algum desvio de personalidade. Esses conceitos também implicam em afirmar que estes 

sujeitos não eram socializados, nem integrados, ou que em algum momento foram 

dessocializados, e/ou que eram anormais (FOUCAULT, 2001). 

Ribeiro (2008) apresenta mudanças significativas no sentido do conceito 

“ressocialização/reintegração social”, considerando suas implicações quanto às políticas 

voltadas para os apenados, e o que se espera destas em relação à transformação dos 

indivíduos. Segundo Ribeiro o conceito surge da pena ligada a penitência, a ideia de emenda. 

Tais penas tinham o caráter de penitência religiosa que visava exclusivamente a 
expiação dos pecados e a emenda dos condenados, sem consideração de quaisquer 
outros fins. Na solidão e no silêncio, através do sofrimento e do remorso pela má 
ação, o condenado atingiria o arrependimento e a consequente emenda, purificando-
se e purgando seus pecados. Meditação e prece seriam os principais instrumentos de 
auxílio dos condenados no caminho da sua almejada regeneração moral. (RIBEIRO, 
2008, p. 37) 
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 Esse conceito foi modificando-se com o advento da Criminologia Positivista, no final 

do século XIX, aos poucos deixando de lado a ideia de emenda  

(...) o condenado deixa de ser o agente ou o sujeito do processo de regeneração que 
deve operar-se por meio da imposição da pena privativa de liberdade, passando à 
condição de paciente das técnicas e métodos de tratamento penitenciário que lhe são 
impostos. (RIBEIRO, 2008, p. 53) 

 Nesse sentido, o indivíduo passa por essa instituição, considerada por Foucault (2007) 

como técnico-disciplinadora, como um objeto passivo de uma máquina que o transformará em 

um indivíduo que respeite as leis e se adéque as normas da sociedade na qual será reinserido, 

após o cumprimento da pena.  

 Essa nova visão dispensa a ideia de arrependimento, que está intimamente ligada à 
ideia de livre arbítrio, propondo uma intervenção coativa sobre a personalidade, os 
sentimentos e os valores do condenado, os quais devem ajustar-se às concepções 
morais e normativas predominantes na sociedade. (RIBEIRO, 2008, p. 53) 

 Conforme apresenta Ribeiro, para definir como punir os desviantes seria necessário 

“conhecer e estudar as causas da criminalidade” (RIBEIRO, 2008, p. 55), que seriam, devido 

a “fatores individuais (orgânicos e psíquicos), fatores físicos (ambiente telúrico) e fatores 

sociais (ambiente social), procurando intervir sobre as mesmas para eliminá-las ou atenuá-

las.” (FERRI, 1933 apud RIBEIRO, 2008, p. 55). 

Dessa forma, dentro da concepção positivista a prisão não pune a ação e sim o sujeito 

que cometeu o ato infracional, por isso considera características de personalidade e de caráter 

que devem ser ‘corrigidos’, uma vez que se compreende que o desvio destes é que ‘permite’ 

que o sujeito cometa tais delitos.  

Buscava-se, assim, realizar ‘aquel doble objetivo de la defensa social y de la 
corrección de los condenados’, colocando o criminoso, e não o crime, como 
‘protagonista vivo y efectivo’ da justiça criminal e do Direito Penal. (RIBEIRO, 
2008, p.59) 

 Por fim, essa concepção positivista da ideia de ressocialização sofre críticas, por não 

garantir ao sujeito encarcerado seu livre-arbítrio e o ‘direito de ser diferente’. A 

ressocialização passa a ser, então, um direito e não mais uma obrigação da pena privativa de 

liberdade, ressocializar-se passa a ser uma escolha do sujeito encarcerado.  

 Segundo a ideia positivista a ressocialização seria um tratamento penal de “cunho 

predominantemente médico-psicológico que prescinde do consentimento do interno para a sua 

atuação” (RIBEIRO, 2008, p. 75), e busca-se uma mudança moral do indivíduo. 
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Considerando esta nova concepção, busca-se com a pena privativa de liberdade que o 

indivíduo se conforme as leis penais e não cometa novos crimes, independente de suas 

motivações.  

Essa nova concepção da função de reintegração social da pena privativa de liberdade 
se assenta, portanto, na inadmissibilidade de processos que visem a reforma coativa 
da personalidade. O exercício do poder estatal não pode impossibilitar o exercício da 
liberdade de escolha dos indivíduos, que, por serem criminosos, não deixam de ser 
indivíduos. Nesse sentido, a realização da ideia de ressocialização deve se dar 
através do oferecimento aos reclusos da possibilidade de participação nos diversos 
programas de tratamento penitenciário, possibilidade essa cuja efetivação depende 
da sua voluntária adesão. Os reclusos possuem, nessa configuração, direito à 
ressocialização, que, como todo direito, pode ou não ser exercido. (RIBEIRO, 2008, 
p.93) 

 

Para Ribeiro (2008), há diferentes formas de tratamento ressocializador, conforme a 

compreensão das motivações para o crime. O tratamento ressocializador de índole médica 

foca nas determinantes bioantropológicas como causas do comportamento criminoso (p.103). 

Já o tratamento de orientação psicológica percebe seus impulsos antissociais como 

consequentes de dificuldades no processo de aprendizagem e socialização (p.103). Há 

também programas que procuram modificar as relações entre o condenado e determinados 

grupos sociais, que compreendem o crime como produto de relações e condicionamentos 

sociais (p.104), outros tratamentos procuram aprimorar suas habilidades sociais e incrementar 

seu processo cognitivo, acreditando que o crime é consequência de deficiências cognitivas e 

comportamentais do individuo condenado (p.105).  Entre os mais comuns, especialmente no 

Brasil, estão os tratamentos de índole pedagógica, que pressupõem uma explicação 

multifatorial para o crime (principalmente carências no processo de socialização, carências de 

formação educacional e carências socioeconômicas) (p.105). 

A consequência da transformação do conceito de ressocialização, a partir da Escola 

Positivista é que, ao colocar o criminoso como objeto dessa prática, cria-se o que Foucault 

chama de um saber sobre esse indivíduo que cometeu o crime, e esse saber é usado para 

conhecer o criminoso antes mesmo de o crime ser cometido, assim, ocorrendo o que Zaffaroni 

(2003) chama de criminalização, uma seleção penalizante que se volta, principalmente, contra 

algumas populações e acaba protegendo outras. 

Nesse sentido, para Foucault (2007), a prisão já nasce uma instituição fracassada, 

considerando a função corretiva. A transformação que, de fato acontece através da prisão, é a 
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do infrator ocasional em delinquente habitual, tanto por criar um saber sobre o ‘delinquente’ 

que, ao individualizar3 a pena, consegue identificar o ser criminoso antes de cometido o 

crime, devido a características psicossociais como ‘vagabundagem’, ter ‘caráter moral 

duvidoso’, entre outros, na maior parte das vezes atreladas a condições socioeconômicas 

específicas, quanto por ‘carimbar’ aquele que sai com a marca da prisão: ‘tem passagem’. 

Estas características passam a ser importantes na definição de como é um delinquente, e a 

disseminação desse saber é a fonte da criminalização feita pelas agências policial, judicial e 

penal. Essa biografia e esse saber estão atrelados à cor da pele, ao local de moradia, à 

condição econômica e, assim, esses estigmas anteriores à prisão são justificados pela prisão e 

aprofundados por ela. Considerando esse processo como um ciclo, esse saber é produzido a 

partir das pessoas que são, de fato, criminalizadas pelos seus crimes. 

Dessa forma a prisão justifica sua existência a partir da ressocialização como função 

social, entretanto, sua função latente está na despotencialização dos sujeitos, e na 

transformação destes em “uma massa supérflua e passível de extermínio pela habitualidade da 

delinquência” (FILHO, 2006, p.244).  

 

 

2.4 AMBIENTE PRISIONAL: TEMPO, ESPAÇO E CULTURA PRISIONAL - 
PRISIONIZAÇÃO 

 

Qualquer legislação e política para ser aplicada ou implementada esbarra no contexto 

no qual vai ser praticado e depende dos atores sociais envolvidos. Por isso, é importante fazer 

algumas considerações a respeito desse contexto tão peculiar, que é o espaço prisional.  

Diferentes autores procuram compreender as peculiaridades desse espaço, fazendo 

análises da cultura prisional, do processo de prisionização, das condições degradantes desse 

espaço na maior parte das unidades prisionais brasileiras, das percepções do tempo prisional, 

da ociosidade, da arquitetura prisional, etc. Estas análises apontam que todas essas 

características influenciam no estado psicossocial do internado, e, de forma geral prejudicam 

uma das metas principais da pena privativa de liberdade: a ressocialização.   

                                                           
3 De acordo com o Capítulo I do Título II da LEP (BRASIL, 1984), que dispões sobre a classificação dos 
condenados, não é só o crime que é levado em consideração para determinar o tipo e o tempo de pena, mas 
também seus antecedentes e sua personalidade. 
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Estes estudos analisam a cultura prisional, suas peculiaridades quanto ao contexto e 

generalidades quanto ao tipo de instituição como espaço de segregação. O primeiro estudo 

que inspirou muitos outros trabalhos sobre a prisão foi o de Donald Clemmer, no livro The 

Prison Community publicado em 1940, que utiliza pela primeira vez o termo prisionização 

para denominar o processo de socialização que ocorre dentro da prisão, de assimilação dos 

valores e normas da subcultura prisional. A partir desta obra surge o estudo de Sykes sobre a 

sociedade dos cativos, The Society of Captives, publicado em 1958 descrevendo a ordem 

interna da prisão, as funções da prisão, como a administração e os agentes cumprem essas 

funções, ou quais eles realmente cumprem, e como conseguem manter uma aparente ordem, 

assim como analisa as dores da prisão e as formas com que os internos se adaptam a essas 

dores.  

Em 1961, Goffman, a partir de sua experiência de pesquisa em um manicômio e, 

também influenciado pelos dos trabalhos de Clemmer e Sykes, descreve o funcionamento das 

‘instituições totais’, em Manicômios, Prisões e Conventos. Percebe que os manicômios, 

prisões, conventos, campos de concentração, orfanatos, quartéis, entres outros, tem 

características em comum como seu caráter fechado e total, onde as três esferas da vida 

(brincar, trabalhar e dormir) acontecem em um só lugar, em que há restrições ao mundo fora 

das paredes da instituição e onde a vida é formalmente administrada (GOFFMAN, 1999).   

Em 1976, as implicações do encarceramento no Brasil são discutidas por Augusto 

Thompson em A questão Penitenciária, preocupado com a discussão sobre a reforma 

penitenciária, também se inspirando nos trabalhos de Clemmer e Sykes. Em 1983, é publicado 

o livro Cemitério dos Vivos de Julita Lemgruber que é um estudo sobre uma prisão de 

mulheres, Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, no qual também se utiliza dos estudos anteriores 

sobre prisão e prisionização e traz essa discussão para o universo feminino. 

Outra obra importante sobre a realidade prisional no Brasil, que centraliza seu estudo 

nas prisões do Rio de Janeiro, é o livro A oficina do Diabo e outros estudos sobre 

criminalidade de Edmundo Campos Coelho. Trata-se de uma coletânea de textos que foram 

publicados separadamente entre 1978 e 1998 e reunidos nessa obra que foi publicada em 

2005. São textos que relatam o cotidiano e o funcionamento das unidades prisionais do Rio de 

Janeiro, assim como mudanças políticas que influenciaram estes.  

Trabalhos mais recentes sobre o contexto prisional, a partir de seus aspectos 

específicos deste, são importantes, também para análise. Suzann Cordeiro (2010), 

recentemente escreveu uma obra sobre o sistema prisional na área de arquitetura, Até quando 



35 

 

faremos relicários?, discutindo a função social do espaço prisional e suas implicações quanto 

ao processo de ressocialização. Já Kiko Goifman (1998), ao escrever Valetes em Slow Motion, 

foca sua análise na concepção do tempo dentro da unidade prisional, esse tempo que deve ser 

“pago”, e que quer ser “matado” de alguma forma, principalmente considerando que o que 

caracteriza as instituições prisionais é a ociosidade na qual vivem seus tutelados.   

Começando pela arquitetura prisional, dentro da qual cria-se uma forma de vivência e 

convivência específica, Cordeiro (2010) argumenta que muito embora o discurso vigente seja 

o da ressocialização/ reintegração social, a arquitetura é pensada para reforçar e facilitar o 

controle e a segurança, especialmente evitar fugas e diminuir deslocamentos. E, até então, as 

mudanças ocorridas nas arquiteturas prisionais, não se preocuparam, ou se preocuparam muito 

pouco com o aspecto da ressocialização. A maior parte das mudanças ocorridas foram com o 

intuito de reforçar a segurança, como, por exemplo, tirar a parte administrativa da prisão de 

dentro da unidade, e não mais fazer prisões no modelo ‘espinha de peixe’, uma vez que as 

rebeliões se alastravam muito rapidamente pelas celas e sua contenção era difícil. 

Segundo a autora, a prisão foi utilizada pela humanidade desde seu surgimento como um 

espaço segregatório e punitivo, “(...) e não se analisou este espaço como a habitação 

transitória que ele representa para um sujeito especial (...)” (CORDEIRO, 2010, p.60). 

A autora também aponta que um dos sinalizadores de que a arquitetura prisional teve a 

preocupação com o processo de ressocialização, é quando os espaços de atividades para essas 

ações são construídos em um setor intermediário da unidade e não na área das celas, uma vez 

que este é o espaço punitivo. Para ela o setor intermediário deve ser compreendido 

(...) como zona de transição entre o que está dentro e o que está fora da unidade, 
atribui-se a essa área a função de recuperar o indivíduo, pois é nesse lugar que o 
preso, efetivamente, deve reconhecer o seu processo de reintegração. (CORDEIRO, 
2010, p.83) 
 

Também argumenta que a unidade não é pensada como uma ‘habitação provisória’, pouco 

preocupa-se com o público que passará anos de sua vida nesse espaço, que é modelado por 

arquitetos que, ou seguem as solicitações de segurança dos gestores públicos, ou cria sua 

unidade de acordo com as unidades que já existem ou de acordo com os seus preconceitos.   

O espaço penitenciário, portanto, tal como se apresenta, não é planejado 
considerando as ações ressocializadoras, mas as ações de segurança. Visto dessa 
forma, parece que a intenção do projeto é isolar o preso na unidade e deixar em suas 
mãos o controle da área que lhe cabe, (...). (CORDEIRO, 2010, p.105) 

O processo de entrada nesse espaço considerado por Goffman (1999) uma ‘instituição 

total’, marca o início de processos de ‘mortificação do eu’. Há uma ruptura com a 

socialização anterior e inicia-se uma nova com características particulares, uma vez que os 
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indivíduos passam a morar, trabalhar e ter seu ‘lazer’ no mesmo ambiente, com pessoas na 

mesma situação, vivendo sob horários determinados e com todos os seus passos controlados. 

A entrada marca a perda da sua identidade, uma vez que ele passa a ser tratado por um 

número, a matrícula penal, e não mais pelo seu nome. Todos seus pertences são lhe tirados e 

ele recebe então um uniforme que o coloca em posição de igual em relação a todos que estão 

ali, anônimo, e na mais baixa posição da hierarquia institucional, numa posição de submissão.  

Para Sykes (2007), são cinco as principais privações e frustrações que acabam 

determinando um tipo específico de socialização que ocorre dentro de uma prisão, são o que 

ele chama de dores da prisão. São elas: a privação da liberdade, a privação de bens e serviços, 

a privação de relacionamentos heterossexuais, a privação da autonomia e a privação da 

segurança. 

A privação da liberdade muito além de somente limitar o contato com a sociedade 

livre representa a rejeição da sociedade. A privação de bens e serviços implica principalmente 

em uma perda de identidade, uma vez que, em uma sociedade capitalista, as pessoas se 

diferenciam dos outros, muito pelo que possuem, como se vestem, entre outras formas 

materiais de se apresentar, e, portanto, a troca destes bens por bens indispensáveis como 

vestuário (uniforme) e utensílios básicos para alimentação e cuidado pessoal, caracteriza o seu 

caráter igual e submisso como toda população carcerária. A privação de relacionamentos 

heterossexuais reflete no comportamento sexual dentro das instituições, bem como representa 

uma castração simbólica, mesmo quando essa privação não é total, como no Brasil onde 

existem as visitas íntimas.  

A privação da autonomia implica na perda da característica que faz do condenado um 

ser adulto: o poder de tomar suas próprias decisões. Na prisão, há horários para cada 

atividade, e o indivíduo é sempre escoltado por agentes quando não está atrás das grades, 

além de depender dos agentes para os menores favores.  

A perda da autonomia infantiliza os indivíduos. E, além disso, segundo Carvalho Filho 

(2006, p.126), “o homem preso é infantilizado também através do uso da linguagem, ele deve 

ser aquele que não fala, apenas obedece e de sua palavra sempre se duvida ou desconfia (...). 

A linguagem demonstra a introjeção da sujeição”.  

(...) as instituições totais perturbam ou profanam exatamente as ações que na 
sociedade civil têm o papel de atestar, ao ator e aos seus que estão em sua 
presença, que tem certa autonomia no mundo – que é uma pessoa com 
decisões adultas, autonomia e liberdade de ação. A impossibilidade de 
manter esse tipo de competência executiva adulta, ou pelo menos, os seus 
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símbolos, pode provocar no internado o horror de sentir-se radicalmente 
rebaixado no sistema de graduação de idade (GOFFMAN, 1999, p.46) 
 

A última privação explorada por Sykes é a privação da segurança. A convivência de 

indivíduos muito diferentes, por vezes rivais, com histórico de violência, em situação de 

privação de liberdade, acaba contribuindo de forma incisiva para um ambiente com clima de 

constante desconfiança e insegurança. 

Essas privações e frustrações implicam, segundo Sykes (2007), em profundas ameaças 

à personalidade ou sentimento de valor pessoal. Goffman (1999) ainda acrescenta que, ao 

entrar em uma instituição total, seus papéis sociais anteriores ao encarceramento são 

despojados e, mesmo que possam ser recuperados em parte após a saída, “[p]ode não ser 

possível recuperar, em fase posterior do ciclo vital, o tempo não empregado no progresso 

educacional ou profissional, no namoro, na criação dos filhos” (GOFFMAN, 1999, p.25). 

O sentimento de tempo perdido se relaciona com as perdas dos contatos sociais, 

consequentes da admissão em uma instituição penal (GOFFMAN, 1999), e pela necessidade 

de esconder essa experiência, assim como pelas marcas que a prisão deixa no sujeito, tanto na 

consciência pessoal quanto social (FILHO, 2006, p.115). 

O tempo da prisão é diferente do tempo da rua ou da casa, e sua 
singularidade reside na dissociação (...). A dissociação diz respeito a uma 
característica do tempo de prisão: é um tempo determinado a ser cumprido, 
dissociado de qualquer interesse ou projeto, não se subdivide em 
programações, é um tempo constante. Na rua o tempo se fraciona, associa-se 
a um projeto de vida, equivale a dinheiro, à produtividade. A zona de 
fronteira estabelecida com a saída entre estar preso e estar solto também é 
determinada por essa representação do tempo. (FILHO, 2006, p.120) 

 

Segundo essa análise o tempo na prisão é visto como perdido, perdido não só quanto à 

ressocialização como argumenta Goifman (1998), mas quanto às vivências fora do cárcere, 

quanto às conquistas possíveis: família, trabalho, amigos, diversão, outros crimes; perdido 

também por ter de esconder esse tempo da sociedade à qual retornará. Trabalhar, estudar, 

participar das diferentes atividades, jogar, assistir televisão, são formas apontadas por 

Goifman (1998) para “matar o tempo”, ou acelerar o tempo ou ocupá-lo com algo que não 

seja para alimentar a “oficina do diabo” (cabeça do apenado). Também segundo Goifman 

(1998), a participação em atividades educacionais e laborativas é bem vista pelos responsáveis 

pela execução penal. 

 De fato, diferente do estabelecido pela LEP, no qual o trabalho é colocado como 

obrigação (BRASIL, 1984, art. 31), e diferente de lugares onde o trabalho de mão-de-obra 
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carcerária é explorado, aqui no Brasil, o trabalho se torna um privilégio, até mesmo trabalhos 

que não vão ter nenhuma serventia quando tiverem sua liberdade.  

A organização interna das instituições totais ocorre através de sistema de privilégios e 

castigos. Diferentes dos castigos e privilégios atribuídos a adultos no mundo extramuros, os 

castigos são relacionados aos que se aplicam a crianças e animais, como o castigo da solitária; 

e os privilégios são, na maioria, ausência de privações (GOFFMAN, 1999). Sykes (2007) 

ainda sublinha que os privilégios não são vistos como privilégios pelos internos, porque ao 

entrar no estabelecimento o interno possui direitos, o castigo está ligado à retirada desses 

direitos, portanto, não existe um incentivo, a não ser o de não perder seus direitos. O trabalho, 

a redução de pena por bom comportamento e a saída temporária são exemplos dos 

incentivos/direitos, mas estes são direitos que ele pode vir a perder caso tenha um 

‘comportamento inadequado’. 

Sykes (2007), Goffman (1999), Thompson (1976) e Lemgruber (1983) identificam que 

há formas de adaptação ao cotidiano prisional que se diferenciam de interno para interno.  

Para Sykes (2007), os modos de adaptação estão relacionados às privações e frustrações e à 

escolha entre se aliar aos outros internos, criando laços de ajuda mútua, lealdade, afeição e 

respeito, se opondo à ‘equipe dirigente’ ou entrar em guerra com todos (p.82). Os papéis 

sociais criados dentro do ambiente prisional são vistos como uma forma de “‘lutar contra os 

efeitos psicológicos devastadores de internalizar e converter a rejeição social em auto 

rejeição, permitindo ao interno rejeitar seus rejeitores, em vez de rejeitar-se a si mesmo’” 

(DRESSLER, 1972, p.609 apud LEMGRUBER, 1983, p.91). Assim, ainda segundo 

Lemgruber, os internos se organizam de forma que “possam recuperar o status e o prestígio 

perdidos ao serem desligados do mundo livre.” (1983, p.91).  

Sykes (2007) identifica papéis sociais que surgem a partir das formas de adaptação, 

que, por sua vez, são determinadas a partir de como cada um lida com as privações e 

frustrações. Para Goffman (1999, p.59), há cinco táticas de adaptação ao ambiente prisional 

que são: a tática do ‘afastamento da situação’, na qual o interno deixa de dar atenção a tudo 

ou, como menciona Sykes (2007, p.80), se afasta psicologicamente, renunciando seus 

objetivos, entrando em um estado de apatia ou fica fantasiando em cima de memórias do 

passado ou sonhos para o futuro; a tática da ‘intransigência’, na qual o interno nega-se a 

cooperar com a equipe dirigente, a partir deste surgindo o papel social denominado por Sykes 

o ‘ball buster’ que é desprezado pelos demais por perturbar a ordem fazendo com que haja 
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mais vigilância e mais restrições para todos os internos; a terceira tática Goffman chama de 

‘colonização’, segundo essa o indivíduo se apega ao pouco do mundo externo que tem e a 

considera como o todo, assim conseguindo ter uma existência relativamente estável e 

satisfatória (p.60); a quarta tática é a ‘conversão’, que diferente da colonização esta aceita as 

normas da instituição e se coloca à disposição da ‘equipe dirigente’; a última tática 

mencionada por Goffman é a ‘viração’ que  

 
(...) inclui uma combinação um pouco oportunista de ajustamentos 
secundários, conversão, colonização e lealdade ao grupo de internados, de 
forma que a pessoa terá, nas circunstâncias específicas, uma possibilidade 
máxima de não sofrer física ou psicologicamente. (GOFFMAN, 1999, p.62) 
 

Dentro de uma instituição penal é valorizado a solidariedade entre os internos e uma 

postura de oposição à ‘equipe dirigente’, portanto, o ‘caguete’ (rat), aquele que delata outros 

internos, é um traidor e o indivíduo mais desprezado dentro da prisão. Um ‘center man’ seria 

o que Goffman veio a chamar o indivíduo que assimila os valores da instituição e se utiliza da 

tática da ‘conversão’. Outros papéis são identificados a partir da adaptação frente à privação 

de bens materiais, que são os que roubam dos outros (gorrila), e aqueles que vendem seus 

bens (merchants) (SYKES, 2007).  

Já em relação à privação de relações heterossexuais Sykes identifica três rótulos dados 

àqueles que se envolvem em relacionamentos homossexuais: aqueles que já são homossexuais 

(fags), ou segundo Thompson (1976) “escrachados”; aqueles que adquirem hábitos 

homossexuais a partir da privação, que ainda são subdivididos em dois tipos, aqueles que 

atacam e violentam os outros (wolves), e aqueles que se ‘vendem’ ou são abusados (punks).  

Os últimos dois papéis sociais identificados por Sykes (2007) são àqueles responsáveis 

pelo problema da insegurança pessoal, os ‘toughs’ e os ‘hipsters’. Os primeiros respondem 

com violência a qualquer ofensa que pensa ter sofrido, e os segundos desejam ser do primeiro 

grupo, mas para isso escolhem bem suas ‘vítimas’. Estes por terem características valorizadas 

como masculinas causam ao mesmo tempo medo e admiração. Mas aquele que é realmente 

admirado é aquele que é leal, generoso, que retém sua sexualidade, que minimiza os conflitos 

entre os internos e que aguenta com dignidade a sua ‘cadeia’, o ‘real man’. Thompson (1976) 

e Lemgruber (1983) identificam estes como “cadeeiros”. Estes são respeitados tanto pelos 

internos quanto pela ‘equipe dirigente’ e também são aqueles que muitas vezes se tornam 

líderes dentro da unidade penal, conseguindo estabelecer certa ordem. Ordem que pode 

facilmente ser quebrada se os desgostos se tornam maiores e líderes mais agressivos e 
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instáveis tomam a frente da unidade, podendo levar a rebeliões, que segundo Sykes (2007), 

são parte da natureza desse tipo de instituição, pela sua instabilidade característica e 

inevitável.  

Para Sykes (2007), quanto maior a solidariedade entre os internos, maior a chance de 

as ‘dores da prisão’ serem menos severas, pois, um grupo coeso significa que o interno terá 

um grupo social significativo com o qual ele pode se identificar e que o ajudará a suportar a 

vida ali.  

Outras características apontadas por Filho (2006) e Goffman (1999) são: o 

embrutecimento da pessoa, uma vez que aqueles que passam pela experiência prisional 

aprendem a não manifestar seus sentimentos, a aguentar todas as situações sem manifestar 

dor, tristeza ou medo – o que Goffman chama de mortificação dos sentimentos; a 

desconsideração da fala, pela desconfiança e pela incredibilidade; e a angústia antes da 

liberação – tanto pela necessidade de passar por um novo processo de desaculturação, quanto 

pela perda ou impossibilidade de adquirir hábitos exigidos pela sociedade extramuros, assim 

como pelo fato de que o indivíduo sai quando finalmente conseguiu  

(...) manejar ‘os fios’ no mundo interno, e conseguiu privilégios que 
descobriu, dolorosamente, que são muito importantes. Em resumo, pode 
descobrir que a liberação significa passar do topo de um pequeno mundo 
para o ponto mais baixo de um mundo grande. Além disso, ao voltar para a 
comunidade livre, pode encontrar alguns limites à sua liberdade. (p.69) 

 
Embora os papeis identificados, as formas de adaptação identificadas e as dores da prisão 

sejam tipos ideais, dão importantes pistas sobre a lógica do funcionamento interior às 

unidades prisionais, para além das regras formais. A realidade brasileira é descrita apontando 

suas idiossincrasias, onde o cotidiano prisional funciona muito mais a partir de negociações 

entre internos, e entre internos e administração, para que possa haver ordem. E mesmo que a 

negociação não seja peculiaridade do sistema prisional brasileiro, esta se apresenta de forma 

muito mais exacerbada no nosso contexto, principalmente, devido a não garantia dos diretos 

básicos do internado, o que acaba, como aponta Coelho (2005) e Goifman (1998), implicando 

em uma série de negociações e barganhas. Segundo Goifman (1998) 

Barganha-se tudo: alimentos, drogas, roupas, ‘surras’, direitos, deveres, vantagens, 
trabalho, lazer, proteção, em um mercado concreto e abstrato, formal e informal, 
tolerado ou não, onde porém, as duas ou mais partes envolvidas estão em situação 
similar de poder. (p. 89) 
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 Sykes (2007) argumenta que a pena privativa de liberdade, de fato não alcança nenhum 

de seus objetivos formais: punir, prevenir novos crimes e novos criminosos e ressocializar; e 

considera que a única função da prisão que ela consegue realizar é isolar os presos e manter 

certa ordem interna na maior parte de tempo através, principalmente, destas negociações.  

  

*** 

 

Então, se permanecem presentes nos inconscientes e imaginários sociais concepções 

de ressocialização como “emenda”, ou pelo viés “positivista”, e a compreensão da explicação 

dos atos criminosos como resultados de falhas na socialização, biológicas, ou de carências 

socioeconômicas, estas percepções do crime e da punição, do que é justo, do que é certo, 

influenciam em como as atividades de ressocialização são compreendidas e implementadas. 

Assim como a organização intramuros, a vivência intramuros e as formas de lidar com suas 

particularidades também influenciam muito no como as atividades laborativas e educacionais 

acontecem no cotidiano prisional. 

Então, como os discursos de ressocialização se encontram com as práticas laborativas 

e educacionais? O que se espera das práticas? Como essas expectativas se transformam em 

ações? 
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3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Pesquisar é antes de tudo descobrir algo novo, trilhar caminhos distintos dos 
convencionais, perturbar as certezas e convicções, embaralhar razão e 
paixão. (ADORNO, 1991) 

 
3.1 SOBRE O MÉTODO 

 

As questões que direcionaram essa pesquisa surgem a partir da vivência no campo, 

tanto da pesquisa anterior a esta para elaboração da monografia de final de curso, quanto meu 

trabalho enquanto supervisora dos cursos dos Projetos ‘Liberdade e Cidadania’, ‘Arte, Cultura 

e Cidadania’ e ‘Esporte, Saúde e Lazer’ nas unidades prisionais e enquanto coordenadora 

deste último em 2013.  

 
 A estratégia de pesquisa utilizada é o estudo de caso utilizando, principalmente, 

métodos qualitativos como ferramenta de pesquisa, muito embora dados quantitativos (como 

por exemplo: número de internos trabalhando, estudando e participando das diferentes 

atividades durante o período estudado em comparação com os que não participam) são 

triangulados com os dados qualitativos para uma confiabilidade maior nos resultados da 

pesquisa (YIN, 2001).  

Segundo Yin (2001)  

os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (p. 19) 

 Essa estratégia de pesquisa foi adotada devido à natureza da questão norteadora da 

pesquisa “Como são implementadas as políticas públicas laborativas e educacionais no 

sistema prisional (...)”, e por ser uma estratégia capaz de descrever e explicar em detalhe esse 

processo de implementação das políticas possibilitando uma generalização analítica, muito 

embora não estatística sobre esse fenômeno.  

Segundo uma autora que procura desenvolver uma pesquisa que aprofunda o estudo do 

processo de implementação de políticas no sistema prisional nos Estados Unidos, Lin (2000) 

“(...) não se pode olhar para a política sem olhar para as pessoas que a estão implementando e 

como elas agem ao implementá-la.” (tradução nossa) (p.55)4. Nesse sentido a estratégia do 

                                                           
4 Tradução de: “one cannot look at policy without looking at the people who implement it and how they act 
while doing so.” (LIN, 2000, p. 55) 
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estudo de caso me permite realizar esse olhar para as pessoas que estão implementando as 

políticas, descrever e explicar esse processo através de suas percepções, apresentando 

repercussões peculiares de um tipo de administração da unidade penal, relacionado com 

características peculiares de uma secretaria imersa em constantes modificações tanto de 

pessoal, quanto funcional, bem como relacionado com diferentes intenções de ONGs, 

empresas e outras secretarias.  

A unidade de análise são as percepções a respeito da implementação das políticas 

públicas laborativas e educacionais em uma unidade prisional escolhida por ser uma das mais 

representativas do Estado. Utilizo um nome fictício com o intuito de proteger um pouco mais 

a identidade dos entrevistados, e aqui vou chamar esta unidade de Penitenciária Estadual da 

Bahia. Esta unidade prisional abriga principalmente, internos do regime fechado, embora 

houvessem períodos da pesquisa em que havia um número representativo de internos do 

regime semiaberto.  

Para esta pesquisa está foi utilizada uma análise do tipo bottom-up conforme definida 

por Souza (2003), analisando a política pública a partir da ação dos seus implementadores, da 

natureza do problema e descrevendo as redes de implementação (p.17). Principalmente 

considerando o contexto específico de fluidez institucional que caracteriza a ‘polity’ 

brasileira, em que Frey (2000) argumenta que uma análise do tipo bottom-up possibilita um 

estudo que dê maior ênfase às condições e contextos específicos, à multiplicidade de fatores e 

ao subjetivismo sem deixar de considerar as complexas inter-relações entre ‘polity’, ‘politics’ 

e ‘policy’. (FREY, 2000, p.252), ou seja, entre as instituições políticas, os processos políticos 

e o conteúdo das políticas.  

A coleta de dados é baseada em diferentes fontes de evidências, sendo elas: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas semiestruturadas e observação participante.  

 

 

3.2 DESENVOLVENDO A PESQUISA DE CAMPO 

 

Primeiramente, e também no decorrer da pesquisa e escrita da dissertação, busquei 

uma ampla gama de documentos legais sobre como deve ser a execução penal. Estes incluem 

a LEP (1984) e suas alterações, diferentes leis e decretos, o Estatuto do Sistema Penitenciário 

do Estado da Bahia (2010), o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional 
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(2011), bem como uma série de legislações antigas sobre o sistema prisional, os códigos 

penais (1830, 1890, 1940), até as novas legislações. O intuito era de verificar os objetivos 

ideais das ações implementadas.  

Os registros em arquivos providenciaram os dados quantitativos da pesquisa, com os 

quais foi possível quantificar a participação da população carcerária nas diversas atividades 

laborativas, educacionais, profissionalizantes e artístico-culturais da unidade. O Sistema 

Integrado de Informações das Ações Educativas e Laborativas – SINALE5 – é a principal base 

de dados atual para a verificação desse quantitativo, ferramenta esta que só foi implementada 

em setembro de 2010. Foi me dado acesso aos dados do Sistema de Informações 

Penitenciárias - InfoPen6, da unidade, referente a janeiro 2012, que é o documento que vai 

para o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e compõe os dados que alimentam o 

InfoPen nacional, e a uma base de dados da população prisional de janeiro de 2013. Porém, 

enquanto recebi os dados de 2012 no formato pronto para o envio ao DEPEN, os de 2013 

eram dados desorganizados e com visíveis erros, principalmente quanto ao registro 

profissional dos internos, bem como dados confusos quanto aos crimes aos quais os presos 

estavam sentenciados. Nesse sentido utilizei os dados do documento InfoPen 1/2012 para a 

maior parte das comparações e descrições da população carcerária. Também utilizei um 

documento resumo da participação em atividades laborativas e educacionais do ano de 2012, 

que aponta o quantitativo de internos participantes por mês, por unidade em cada tipo de 

atividade, elaborado por um técnico da SEAP. Os dados dos SINALEs da educação aos quais 

tive acesso estavam incompletos, faltando informações tais como: turma, mês, professores, 

preenchimento das frequências. E, portanto, foram de pouco proveito. Essa falta de 

organização e de transparência das informações a respeito dos presos não é peculiaridade do 

sistema prisional baiano, este fato já foi apontado por Adorno (1991) que argumenta que: 

 
                                                           
5
 Esse é um documento mensal (em planilha de Excel) utilizado tanto para as atividades de trabalho quanto de 

educação para o controle da frequência e do pagamento dos internos. Neste há informações de identificação do 
interno (nome, número de matrícula e data de nascimento), número de dias de trabalho ou atividade educacional 
previstos para o mês, e de fato realizados, e espaço para inserir presença/ausência. No caso do trabalho com 
renda, há ainda espaço para valor devido ao mês, valor descontado por faltas, valor descontado para o pecúlio e 
valor final devido ao interno.   

6
 Documento cedido pela instituição, contendo as informações que alimentam o sistema do Departamento 

Penitenciário Nacional - DEPEN de Informações Penitenciárias – InfoPen “O InfoPen é um programa de 
computador (software) de coleta de Dados do Sistema  Penitenciário no Brasil, para a integração dos órgãos de 
administração penitenciária de todo Brasil, possibilitando a criação dos bancos de dados federal e estaduais sobre 
os estabelecimentos penais e populações penitenciárias.” (BRASIL, MJ, DEPEN). 
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Na verdade, todo esse mar de confusões não é gratuito. Não decorre apenas 
da ausência de recursos humanos qualificados ou da falta de métodos 
racionais de trabalho, embora tais aspectos possam contribuir em muito para 
esse conjunto de irregularidades. Essas confusões parecem dispor de uma 
intencionalidade. A prisão, como outras instituições de controle repressivo 
da ordem pública, não é transparente, sendo pouco acessível à visibilidade 
externa, a não ser em pequenos momentos e situações, como sejam 
cerimônias institucionais e rebeliões carcerárias. 

 

Passaram-se mais de três décadas do estudo de Adorno, mas ainda é característica do 

sistema prisional a falta de centralidade e complementação das informações particulares dos 

presos, o que dificulta não só a realização de estudos científicos, mas o próprio 

acompanhamento individual dos internos com vistas a proporcionar benefícios legais.  E ainda 

é perceptível essa intencionalidade por trás dessa ausência de informações palpáveis.  

As entrevistas, apontadas por Yin (2001) como sendo “uma das mais importantes 

fontes de informação para um estudo de caso” (p. 112) foram realizadas com os diferentes 

atores sociais envolvidos, sendo eles: internos da unidade prisional, coordenação de atividades 

laborativas e educacionais - CAEL, direções da unidade, chefe de segurança, agentes 

penitenciários - APs, empresários das oficinas da unidade, diretora e professores da escola, 

alguns outros profissionais da unidade como assistente social, psicólogo, advogados, 

representantes da Pastoral Carcerária, técnicos da antiga SJCDH e CEDEGEP, e da atual 

SEAP e Diretoria de Integração Social7. Ao todo foram realizadas 33 entrevistas, e um Grupo 

Focal, que tiveram uma duração média de 40 a 60 minutos de duração cada. Destas, 30 

entrevistas e o Grupo Focal foram transcritas. Também foram realizadas gravações de 

conversas na sala da Coordenação de Atividades Laborativas, bem como outras conversas 

com a direção, palestras do Seminário de Educação em Prisões em dezembro de 2011, e 

algumas destas também foram transcritas. Ao todo juntei mais de 35 horas de gravação de 

entrevistas, do grupo focal e de outras gravações aleatórias. Destas aproximadamente 32 horas 

foram transcritas – em algumas entrevistas fui mais seletiva quanto o que transcrevia, em 

outras transcrevi a entrevista ou gravação quase inteiramente – ao todo produzindo 256 

páginas de transcrição. As entrevistas e gravações realizadas e transcritas seguem na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Entrevistados 

                                                           
7 Tanto a CEDEGEP, quanto a Diretoria de Integração Social são órgãos responsáveis pelas atividades 
educacionais e laborativas nas unidades prisionais das respectivas Secretarias. 
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Tabela de Entrevistados 

  Entrevistado Nomenclatura/ 
Referência 

Número 
entrevistados 

Desde quando está na 
função/cargo/preso 

1. 
Entrevista com Internos da Empresa de 

Pré-moldados 
(E IAL1, 18.07.12) 2 2000 e 2004 

2. Entrevista com Interno da Padaria (E IAL 2, 04.07.12) 1 2001 

3. 
Entrevista com Interno da Manutenção da 

Unidade  
 (E IAL 3, 29.06.12) 1 Não identificado 

4. 
Entrevista com Interno da Oficina 

Empresa Trapos e Estopas  
(E IO 1, 26.10.12) 1 2004 

5.  Entrevista com Internos do Pavilhão I (E IP 1, 07.08.13) 2 1989 e 1993 

6. Entrevista com Técnico SJCDH/SEAP 1  (E SEAP 1, 02.12.11) 1 2010 

7. Entrevista com Técnica SEAP 2 (E SEAP 2, 12.06.13)  1 2011 

8.  Entrevista com Diretor 1 
(E Staff Administrativo 1, 

21.09.12) 
1 2007 

9.  Entrevista com Diretor 2 
(E Staff Administrativo 2, 

17.10.12) 
1 2009 

10. Entrevista com Diretor 3 
(E Staff Administrativo 3, 

25.09.12) 
1 1990 

11.  Entrevista com CAEL 1 
(E Staff Administrativo 4, 

26.10.12) 
1 1984 

12. Entrevista com CAEL 2 
(E Staff Administrativo 5, 

09.09.13) 
1 1986 

13. Entrevista com AP da CAEL 1 
(E Staff Administrativo 6, 

11.07.12) 
1 1998 

14.  Entrevista com AP da CAEL 2  
(E Staff Administrativo 7, 

23.08.12) 
1 1990 

15.  Entrevista com AP da CAEL 3 
(E Staff Administrativo 8, 

23.08.12) 
1 1990 

16. Entrevista com AP Chefe de Segurança  
(E Staff Segurança 1, 

20.07.12) 
1 1990 

17.  Entrevista com AP das Oficinas 
(E Staff Segurança 2, 

08.11.12) 
1 1990 

18.  Entrevista com AP do Pavilhão 
(E Staff Segurança 3, 

12.06.13) 
1 1990 

19. Entrevista com Assistente Social 
(E Staff Assistencial 1, 

31.10.12) 
1 1983 

20.  Entrevista com Psicólogo  
(E Staff Assistencial 2, 

31.10.12) 
1 2008 

21. Entrevista com Direção da Escola 1  
(E Escola 1 – 2, 

19.12.11) 
1 2011 

22. Entrevista com Direção da Escola 2 
(E Escola 2 – 2, 

09.10.13) 
1  - 

23. Entrevista com Professor (E Escola 3, 20.07.12) 1 2003 

24. Entrevista com Professora  (E Escola 4, 16.09.13) 1 1991 

25. 
Entrevista com Empresário da Empresa 

de Pré-moldados 
(E Empresário 1, 

18.07.12) 
1 2004 

26. 
 Entrevista com Empresário da Padaria e 

Marcenaria 
 (E Empresário 2, 

31.07.12) 
1 1999 

27. 
Entrevista com Empresário da Empresa 

de Reciclagem de Plástico 1  
(E Empresário 3, 

10.10.12) 
1 2005 
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Tabela de Entrevistados 

  Entrevistado Nomenclatura/ 
Referência 

Número 
entrevistados 

Desde quando está na 
função/cargo/preso 

28. 
Entrevista com Empresário da Empresa 

de Reciclagem de Plástico 2 (Antiga 
Empresa de Rodos e Vassouras) 

(E Empresário 4, 
26.10.12) 

1 2003 

29.  
Entrevista com Representante da Pastoral 

Carcerária 
(E PC,13.12.12) 1 1997 

30. Entrevista com Advogados (E A, 30.07.13) 2 2011 e 2013 

 

 

Tabela 2 – Gravações 

Outras Gravações 

  Gravação Nomenclatura/ 
Referência 

Número de pessoas 
presentes na 

gravação 

1. 
Grupo Focal com Internos do 

Pavilhão II  
(GF 1, 07.08.13) 9 

2. Conversa na sala da CAEL 1  (C Sala CAEL 1, 14.05.12) 1 

3. Conversas na sala da CAEL 2 (C Sala CAEL 3, 31.07.12) 4 

4. Conversas na sala da CAEL 3 (C Sala CAEL 4, 23.08.12) 3 

5.  Conversas na sala da CAEL 4 (C Sala CAEL 2, 10.10.12) 1 

6.  Conversas na sala da CAEL 5 (C Sala CAEL 5, 30.07.13) 3 

 

Como esta pesquisa se propôs a ser do tipo bottom-up percebi a necessidade de 

entrevistar uma amostra dos diferentes atores sociais envolvidos nas políticas laborativas e 

educacionais da unidade. Assim entrevistei internos que participavam das diferentes 

atividades de trabalho e educacionais para ter uma visão multifacetada das atividades; 

técnicos da SEAP, um que trabalhou na CEDEGEP e outra que entrou com a criação da nova 

secretaria; os três últimos diretores da unidade, para assim ter uma visão histórica da gestão 

da unidade; todos da CAEL, visto que o foco da pesquisa está nesse setor; APs que 

trabalhavam em diferentes postos de trabalho na unidade (Chefe de Segurança, nas oficinas, 

plantão, CAEL), assim possibilitando uma visão ampla do trabalho e do conflito entre 

segurança e ressocialização; de outros funcionários da unidade e representantes religiosos ou 

jurídicos, cujo envolvimento com as políticas aqui analisadas é mais indireto, mas devido a 

seus diferentes atendimentos poderiam ter um olhar próprio e diferenciado; a diretora da 

escola e dois professores, uma dessas, principalmente, pela história que tem dentro da escola 

da unidade; e por fim, quatro, dos cinco empresários, visto que são poucos e era uma área 

mais desconhecida para mim.  

As entrevistas foram semiestruturadas.  
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As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 
pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. (BONI e QUARESMA, 2005, p.75) 

 

Para a realização destas, foi criado um termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE A) explicando os objetivos da pesquisa e garantindo o anonimato da pessoa 

entrevistada. Como entrevistei pessoas com os mais diversos cargos e funções dentro da 

unidade prisional e os beneficiados pelas atividades laborativas e educacionais, as entrevistas 

tiveram algumas diferenças entre elas a depender do cargo e de seu papel no desenvolvimento 

das atividades. Comecei a entrevista com o staff prisional, professores, empresários, técnicos 

da SEAP e representantes da Pastoral Carcerária, pelo histórico de trabalho dentro do sistema 

prisional, o que gerou um grande fascínio por conhecer a história da unidade prisional, visto 

que muitos destes (à exceção dos técnicos da SEAP) têm mais de dez anos na unidade 

prisional ou no sistema prisional, e alguns têm mais de vinte anos trabalhando nessa realidade, 

como pode ser visto na tabela acima. Assim, procurei saber quais atividades já tinham sido 

implementadas na unidade, como as atividades escolares começaram, como foram 

transferidas para os pavilhões, a inter-relação entre os diversos funcionários para 

implementação das atividades, a importância das atividades para a unidade, o seu papel na 

unidade prisional e o papel das atividades laborativas e educacionais, a percepção sobre a 

participação dos internos nas atividades e a percepção que eles têm sobre a repercussão das 

atividades na vida dos internos, e em como as atividades interferem no cotidiano prisional e, 

por fim, se acredita na ressocialização e o que compreende por ela. 

Nas entrevistas com os internos procurei saber se estudavam ou trabalhavam antes de 

serem presos, de que atividades participaram em sua trajetória dentro das unidades prisionais, 

quais os processos para conseguir participar das diferentes atividades, de que forma as 

atividades os ajudavam, o que desestimulava a participação, como percebem as diferentes 

atividades, se utilizariam o aprendizado quando saíssem da unidade prisional, e o que 

compreendiam por ressocialização. Os principais modelos de entrevista utilizados seguem no 

APÊNDICE B.  

Conforme apontado acima, a entrevista semiestruturada é quase uma conversa 

informal, e desta forma realizei as entrevistas. Mesmo que estas tenham sido previamente 

estruturadas, na hora de realizar as entrevistas eu começava perguntando sobre a trajetória de 

trabalho ou de preso e seguia de acordo com o que surgia no decorrer da conversa, também 
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trazendo para a entrevista exemplos de ocorridos dos quais tinha ciência para aprofundar o 

conhecimento a respeito, e, ao fim verificava se todas as questões haviam sido contempladas 

durante as conversas. As entrevistas, na sua maioria, foram realizadas no ambiente de trabalho 

dos profissionais. Já com os técnicos da SEAP as entrevistas foram realizadas em locais 

neutros, fora dos ambientes de trabalho. Com os internos, as entrevistas foram realizadas, uma 

em seu ambiente de trabalho, no caso do interno das oficinas, e no caso dos internos da área 

livre, num espaço vago em frente à sala de coordenação de atividades laborativas, mas 

suficientemente privado. Para a entrevista com internos nos pavilhões foi elaborado mais um 

documento solicitando autorização para tal atividade explicando o motivo e como seriam 

realizadas as entrevistas. Consentido o pedido, aproveitei dias em que as atividades esportivas 

estavam acontecendo nos pavilhões para acompanhar os professores, assim não entraria só no 

pavilhão. As entrevistas com os internos dos pavilhões foram realizadas dentro destes, um no 

espaço do mercadinho com dois presos, e o grupo focal foi realizado no espaço onde os 

artesanatos são expostos, foram em pavilhões distintos.  

Conforme Neto, Moreira e Sucena, o grupo focal é 

(...) uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local 
e durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que 
fazem parte do público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo 
coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca 
de um tema específico. (2002, p.5) 

 

Considerando essa descrição, o grupo focal realizado com internos dentro do pavilhão, 

aconteceu de forma improvisada e inesperada, mas que atendeu aos objetivos da pesquisa. 

Informei a um interno, com quem já havia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos, 

que gostaria de entrevistá-lo para minha dissertação. Expliquei que a entrevista seria gravada. 

Este disse que poderia chamar outros para conversar também, e assim o fez. Chamou os 

responsáveis pelo artesanato no pavilhão, fizemos um círculo com cadeiras na cela de 

exposição do artesanato e iniciamos a conversa. Primeiramente apresentei o objetivo da 

pesquisa e daquele encontro e iniciei perguntando um pouco da trajetória pré-cárcere para 

então dar continuidade à discussão sobre o tema proposto. Quando entrei no assunto sobre a 

faxina e sobre as atividades lúdico-esportivas estes chamaram internos que participavam 

destas atividades para responder. Assim, ao final participaram nove internos desse grupo focal 

improvisado. Claro que dentro da disposição para me ajudar no trabalho, estava o interesse 

em apoio para divulgação do artesanato e mediação com a CAEL e direção para facilitar seu 

funcionamento, mesmo que exposta na forma de esperança e não de imposição.   
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A observação foi outra ferramenta fundamental, e visto a minha inserção nesse campo 

de pesquisa, onde não sou uma observadora passiva, foi uma observação participante, que, 

segundo Yin (2001) me oferece oportunidades e desafios peculiares.  

A oportunidade mais interessante relaciona-se com a sua habilidade de 
conseguir permissão para participar de eventos ou de grupos que são, de 
outro modo, inacessíveis à investigação científica. (...) Outra oportunidade 
muito interessante é a capacidade de perceber a realidade do ponto de vista 
de alguém de ‘dentro’ do estudo de caso, e não de um ponto de vista externo. 
(p. 117) 
 

Mas, o maior problema foi a possibilidade de se criar pontos de vista enviesados. A 

minha inserção em campo, a partir do trabalho, me possibilitou o trânsito livre na maior parte 

dos espaços propostos para o estudo, bem como um conhecimento anterior sobre as diversas 

atividades desenvolvidas e a experiência direta com a implementação de diversas atividades. 

Isso, de fato, me proporcionou um olhar de ‘dentro’, um entendimento de todo um processo a 

partir das experiências também por mim vivenciadas. Mas, por esse motivo, todo um trabalho 

de estranhamento também do meu papel social nesse ambiente se fez necessário. 

Minha inserção através do trabalho com as atividades profissionalizantes e lúdico-

esportivas e também através do estágio docente, auxiliando na aplicação das provas do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos – ENCCEJA e do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como acompanhando a coordenadora de atividades 

laborativas, muitas vezes auxiliando-a com tarefas diversas, me fez conhecida na unidade, 

mesmo que muitos não entendessem muito bem o que eu era, para quem trabalhava ou o que 

fazia ali, mas minha presença se tornou comum para diretores, agentes penitenciários, outros 

membro do staff e internos. Isso auxiliou muito para a realização das entrevistas, me dando 

mais livre acesso aos setores e às pessoas. Mas também me colocou na posição de “da casa”, 

ou seja, não precisa de ajuda, se vira. Como a rotina é muito corrida no setor de atividades 

laborativas para conseguir entrevistar a coordenação foi bastante complicado. Acabava indo à 

unidade e pelas demandas de todos não conseguindo realizar as entrevistas desejadas.  

Acredito que a minha inserção nesse campo tenha interferido de duas formas nas 

entrevistas: algumas entrevistas bastante reveladoras, com poucos resguardos, e outras mais 

romantizadas pensando no que eu queria escutar ou no que deveria ser dito 

institucionalmente. Minha inserção peculiar, outsider/insider, uma vez que parte dos atores 

sociais envolvidos na implementação das atividades, mas não staff da unidade, me fez ter 

acesso a muitas informações que talvez um colega não contasse a outro, ou que ao contrário, 

não se contaria a um estranho ao contexto. Mas, minha inserção enquanto coordenadora de 



51 

 

projetos sociais me colocava enquanto alguém buscando repercussões positivas quanto a estas 

atividades, e talvez muitos entrevistados consideravam essas atividades nas falas, enquanto, se 

fosse outro pesquisador, essas atividades não teriam a mesma importância. Ao final, as 

entrevistas foram muito ricas, e propiciaram uma infinidade de material para análise.  

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

   

Após transcrever as entrevistas, elas foram lidas. Nessa primeira leitura as partes que 

traziam alguma informação pertinente ao tema estudado foram sublinhadas, e ao lado das 

falas foi se marcando os temas aos quais diziam respeito, se com relação a determinada 

atividade, se sobre algum ator específico, se sobre ressocialização, etc. Após esta leitura, fiz 

um esboço de sumário segundo as categorias evidentes: trabalho -  trabalho no pavilhão, 

trabalho nas oficinas, trabalho na área livre,  trabalho externo -; educação - educação formal, 

atividades profissionalizantes, atividades lúdico-esportivas -; os atores sociais envolvidos – 

técnicos da SEAP, diretores, a CAEL, os APs, os empresários, os professores, os internos -; e 

por fim, ressocialização.  

Primeiramente foi feita uma pesquisa histórica dos marcos legais e normativos 

relativos ao sistema punitivo brasileiro, e mais específicos das políticas penitenciárias, bem 

como da unidade prisional estudada. Esse interesse surgiu a partir das entrevistas feitas com o 

staff mais antigo da unidade e do sistema prisional. Assim a análise das leis, histórica – que se 

deu principalmente por trabalhos sobre o sistema prisional baiano do século XIX, de trabalho 

antigos e recentes sobre a unidade prisional aqui estudada, e das entrevistas – contextualiza o 

estudo.  

Seguindo esse trabalho, foi-se construindo o texto descritivo das atividades 

laborativas. Depois de feita a descrição delas e de reler as falas, alguns aspectos saltavam aos 

olhos e foram escolhidos para fazer uma análise das atividades laborativas quanto a sua 

natureza, sua proximidade ou distância com o trabalho externo, e aspectos que permitem que 

as atividades funcionem, como a confiança e permissividade; sendo que essas são 

influenciadas pela consideração criminosa do preso. Com relação às atividades educacionais, 

as análises quanto a peculiaridade de suas inserções no ambiente prisional fez parte dos textos 

respectivos a cada categoria de atividade educacional, se formal, profissionalizante ou lúdico-

esportiva. Isso ocorreu devido à própria natureza das falas a respeito dessas atividades, pois 
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ao descrevê-las os entrevistados já as analisavam. O texto sobre os atores sociais foi 

produzido em seguida, muito embora no desenho final da dissertação este precede os outros 

dois textos. Na última parte, sobre ressocialização, encontrei discuti as principais formas que 

este conceito é compreendido, para então descrever quatro principais repercussões da 

implementação das políticas laborativas e educacionais na unidade prisional para o preso e 

para a unidade.  

As falas muitas vezes traziam tantas informações pertinentes para análise, porém não 

seria possível analisar todos os aspectos no mesmo local. Por vezes repeti a fala, ou o pedaço, 

ou fiz menção a ela em outros locais. Em todas as falas apresentadas grifei os pedaços que 

justificavam minha argumentação posterior ou anterior, assim não as retirando totalmente do 

contexto da fala, mas apontando de onde vem o meu olhar, ou para onde olhei. Ressalto aqui 

que muita informação trazida nas falas não foi possível analisar, por falta de tempo, de 

espaço, de contexto para tal, mas não ignoro sua importância. São elas que podem levar a 

novos estudos ou a aprofundamento em artigos. 

Os dados quantitativos e o diário de campo foram utilizados à medida que a 

construção do texto as solicitava. Da mesma forma a teoria, afora o capítulo teórico que 

contextualiza essa discussão, também foi trazida para o texto quando a análise empírica 

mostrava precisar de aprofundamento ou de verificação comparativa. 

Da mesma forma que os entrevistados foram, de uma forma ou de outra, influenciados 

por conta da minha inserção em campo, meu olhar também carrega o papel de 

pesquisadora/supervisora/coordenadora/idealizadora. Como qualquer trabalho sociológico, 

não é isento de juízo de valor (WEBER, 1998), e é apenas um olhar possível sobre a 

implementação de atividades laborativas e educacionais numa unidade prisional.  

 

     

3.4 O CONTEXTO DA PESQUISA - A PENITENCIÁRIA ESTADUAL DA BAHIA 

 

A Unidade Prisional analisada é uma unidade de regime fechado, muito embora, até 

2012 abrigava internos do regime semiaberto também. Estes, em meados de 2012 começaram 

a ser transferidos para as unidades de regime semiaberto. A penitenciária aqui analisada 

começou a ser construída em meados de 1950. Hoje a penitenciária tem capacidade para 



53 

 

pouco mais de mil internos, mas, em agosto de 2013 estavam cumprindo pena na unidade 

1224 internos (SINALE, Agosto 2013).  

 A unidade prisional compõe-se de cinco pavilhões e o prédio administrativo, onde se 

encontram também as oficinas. Os cinco pavilhões não tem ligação um com o outro, e foram 

construídos em períodos diferentes. O mais antigo e redondo está desativado desde 2008, os 

demais são retangulares, cada um com dois ou três andares. Cada pavilhão possui um pátio 

com quadras desportivas, um espaço para celebrações religiosas, para a fabricação e/ou loja 

de artesanato, e salas de aula. Recentemente um dos pavilhões passou a ser utilizado para 

abrigar presos provisórios e está ligada a outra unidade do complexo penitenciário. Os 

internos que ali cumpriam pena tiveram que ser transferidos para os demais pavilhões. Ele era 

o mais distante e menos beneficiado pelas atividades laborativas e educacionais, justamente 

pela dificuldade de acesso e de transporte dos internos para os diferentes setores.   

No galpão das oficinas que fica anexo ao prédio administrativo, há três oficinas, uma 

oficina de reciclagem de plástico que são transformadas em sacolas plásticas, uma de 

fabricação de estopa e uma oficina de produção de vassouras. Nestas trabalham os internos 

farda amarela8. Esse galpão fica ligado a um dos pavilhões da unidade, o pavilhão I. 

Ao lado, na área externa, há uma área ocupada pela empresa de pré-moldados. 

Também do lado externo da unidade fica a padaria e a cantina vinculada à padaria que atende 

a internos (farda azuis que trabalham na área livre), visitas e funcionários da unidade. Tanto 

na padaria, quanto na empresa de pré-moldados e na manutenção da unidade trabalham os 

internos farda azuis9, os internos da área livre10.  

Na entrada dos pavilhões, em uma sala de recepção, ficam os agentes penitenciários. 

Nessa primeira entrada ficam os documentos e celulares ou qualquer outro objeto que não 

possa entrar no pátio. Há mais dois portões para então entrar no pátio. Junto a esses portões há 

uma área para as celas de observação, onde ficam internos que vieram transferidos de outras 

unidades que passam um tempo em observação, ou internos cumprindo alguma medida 

disciplinar, ou com problemas de relacionamento no pavilhão. Essas celas possuem grades ao 

redor que as separam do restante do pátio e das demais celas. Um agente sempre fica entre 

essa primeira entrada e a segunda para abrir o portão e permitir que a direção, funcionários 

                                                           
8 Assim chamados todos os internos que trabalham nas oficinas, visto que a farda que vestem é amarela. 

9 Assim chamados todos os internos que trabalham na área livre, visto que a farda que vestem é azul. 

10 Chamado de área livre, pois já não dormem mais no pavilhão e sim em alojamentos, no momento, 
improvisados. 
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diversos, professores, e demais visitantes entrem, e só abrem a grade, para deixar alguém 

entrar ou sair se não houver internos (em grande número) por perto.  Em cada pavilhão 

também há um alojamento para os agentes, com camas beliche, ventiladores ou ar 

condicionado. 

 Ainda se localiza nesta unidade a Escola Especial da Penitenciária, escola que 

coordena todas as atividades da educação formal nas unidades da capital do Estado. Nesse 

local há uma sala de informática e uma sala para reuniões e atividades da escola, e salas da 

coordenação das atividades escolares. A escola fica no subsolo do prédio onde está todo o 

corpo administrativo, mas separado deste. Nesse mesmo local, no andar superior, há as salas 

de atendimento psicossocial. Também nesse prédio administrativo, separados dos demais 

setores, estão o atendimento odontológico, enfermaria, e a defensoria pública. 

 Os pavilhões são antigos, mal conservados, com infiltrações e instalações elétricas 

improvisadas. As poucas melhorias, como pintura, conservação e recuperação de salas de 

aula, ou espaços comuns diversos dos pavilhões são, muitas vezes, organizadas, pagas e 

executadas pelos próprios internos. Da mesma forma, a maior parte das melhorias nos 

alojamentos dos APs (ar condicionado, TV, fogão, água potável, etc.) e das recepções dos 

pavilhões (pintura ou qualquer outra reforma) depende da organização dos plantões dos APs e 

suas direções e chefes de plantão.   

A CAEL, que fica no prédio administrativo, é central na minha pesquisa. Este setor é 

constituído por quatro pessoas, uma com cargo de confiança e três APs que agora ocupam 

esse setor administrativo, todos já com mais de 10 anos de experiência na área prisional. Esse 

setor é responsável pelas atividades laborativas e educacionais de toda a penitenciária.  

A população carcerária tem o seguinte perfil11:  

Tabela 3 – Perfil da População Carcerária da Penitenciária Estadual da Bahia 

Perfil População Carcerária PEB 
Presos por Faixa Etária 

18 -24 331 25,7 

25 - 29 503 39,1 

30 - 34 255 19,8 

35 - 45 172 13,4 

46 - 60 22 1,7 

                                                           
11 Dados INFOPEN/Jan2012. 
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Mais de 60 5 0,4 

Total 1288 100,0 

Preso por Cor da Pele/Etnia 

Branca 184 14,3 

Negra 333 25,9 

Parda 771 59,9 

Amarela 0 0,0 

Indígena 0 0,0 

Outros 0 0,0 

Total 1288 100,0 

Quantidade de Presos por Procedência 

Área Urbana - Municípios do Interior 240 18,6 

Área Urbana - Municípios em Regiões Metropolitanas 1002 77,8 

Zona Rural 46 3,6 

Total 1288 100,0 

Quantidade de Presos por Grau de Instrução 

Analfabeto 189 14,7 

Alfabetizado 263 20,4 

Ensino Fundamental Incompleto 570 44,3 

Ensino Fundamental Completo 99 7,7 

Ensino Médio Incompleto 91 7,1 

Ensino Médio Completo 64 5,0 

Ensino Superior Incompleto 10 0,8 

Ensino Superior Completo 2 0,2 

Ensino acima de Superior Completo 0 0,0 

Total 1288 100,0 

25,7% têm entre 18 e 24 anos de idade, 39,1% entre 25 e 29 anos, 19,8% entre 30 e 34 

anos, e 13,4% tem entre 35 e 45 anos, e somente 2,1% tem mais de 46 anos de idade. A 

maioria dos presos, 77,8%, é da área urbana e regiões metropolitanas, sendo os demais de 

municípios do interior ou da zona rural. A escolaridade é um dos dados mais alarmantes. 

79,3% não têm nem o ensino fundamental completo, sendo que 14,7% são analfabetos. Essa 

taxa de analfabetismo é muito alta considerando que a maior parte dos presos é proveniente de 

regiões metropolitanas e é mais jovem, e em Salvador a taxa de analfabetismo em 2010 foi de 

4%, e somente para os acima de 60 anos é que a taxa chega a 12,3% (SEI, 2010).  

85,7% da população carcerária é preta e parda, e somente 14,3% é branca. Em Salvador 

a população preta e parda é de aproximadamente 79,5%, e branca de aproximadamente 18,9% 

(SEI, Dados 2010). Nos dados apresentados por um documento da unidade de Jan 201312, são 

                                                           
12 Como já argumentado anteriormente os dados de 2013 são confusos e incompletos, por isso utilizei na maior 
parte das descrições e comparações de perfis os dados de Jan/2012. Não é apresentado no padrão do InfoPen, no 
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apresentadas as qualificações profissionais dos internos, dado que não é apresentado no 

documento InfoPen/Jan2012: muitos na área de construção civil, outros na área de mecânica, 

outros na área de vendas, comércio, ambulante, outros de trabalho rural, enfim as mais 

diversas categorias de trabalhos13. Dos dados apresentados de 1376 internos dos 1423 

cumprindo pena na unidade no período, 101 apresentam não ter qualificação alguma14, o que 

representa 7,1%. A partir dos dados da idade, escolaridade, da cor da pele/etnia, e da 

qualificação profissional, pode-se afirmar que, como tantos outros estudos já apontaram 

(YOUNG, 2002; WACQUANT, 2001, ZAFFARONI, 2003; JULIÃO, 2009; etc.), a 

criminalização15 se volta contra a população mais pobre, negra e jovem. 

 

  

                                                                                                                                                                                     

cabeçalho ainda tem o nome da Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) que até maio de 
2011 era responsável pelo Sistema Prisional Baiano. 

13 Há visivelmente erro no preenchimento desses dados, provavelmente na hora pulou-se uma linha, e assim 
aparecem, por exemplo, 0 padeiros, somente 14 pedreiros, 88 pescadores, 17 pintores de obras e 69 polidores, e 
assim por diante. Provavelmente são 14 padeiros, 88 pedreiros (que pelos entrevistados e pelo que contam da 
experiência profissional, muitos trabalhavam nessa área), 17 pescadores, 69 pintores de obras, e 2 polidores. 
Como não posso provar isso, não apresento sua porcentagem.  

14 Nesse caso, posso concluir isso, visto que seguindo a lógica acima, ou 101 pessoas não tem qualificação, ou 
101 pessoas não tem profissão, que é a categoria que vem logo acima.  

15 Considerando que o crime não é fruto da pobreza, e sim, que esta população é a mais facilmente e 
frequentemente criminalizada por seus atos infracionais (ZAFFARONI. 2003) 
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4. TRABALHO E EDUCAÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O DEBATE 

 

Esse capítulo vai apresentar o contexto no qual está inserido o debate a respeito das 

atividades laborativas e educacionais. Primeiramente mostrando o percurso da legislação a 

respeito dessas atividades, para então apresentar um histórico da inserção dessas atividades na 

unidade prisional aqui estudada e por fim uma apresentação dos diversos atores sociais 

envolvidos na implementação dessas atividades. 

  

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PRISIONAIS NO BRASIL E NA BAHIA 

 

Se “a análise de política pública é, por definição, estudar o governo em ação” 

(SOUZA, 2003, p. 18), analisar as políticas públicas voltadas para o sistema penal, é perceber 

de que forma o governo tem escolhido lidar com a questão penal, e com a questão de como 

deve ser o cumprimento das penas pelos que infringem a lei.  

 
No Brasil o Código de 189016, o segundo Código Penal brasileiro, previa um sistema 

penitenciário progressivo “aludindo à ‘emenda’ e tendo como base a prisão celular. 

Prescrevendo a melhora moral” (p. 65) através do “sofrimento e da reflexão induzidos pela 

prisão celular.” (RIBEIRO, 2008, p. 66). Mas, a questão de como deveria ser a execução das 

penas aparece desde a década de 1930. Segundo a Exposição de Motivos à Lei de Execução 

Penal, em 1933 é apresentado o primeiro Anteprojeto de Código Penitenciário da República. 

Esse anteprojeto não é aprovado, e vão se seguir outras apresentações de anteprojetos (1955, 

1963, 1970) (BRASIL, 1983) até a instituição da Lei de Execução Penal em 1984.  

Até então, o Código Penal de 1940 e regulamentos regionais ditavam como deveriam 

ser executadas as penas. A partir da promulgação desta, a pena ainda tinha caráter 

essencialmente retributivo, muito embora já fazia-se alusão a trabalho com ‘caráter educativo’ 

e a ‘favores gradativos’ bem como a um sistema de individualização da pena, aludindo a 

‘personalidade do agente’, demonstrando a influência da Escola Positiva (RIBEIRO, 2008, 

p.67). Mas, é na Constituição Federal de 1946 que se expressa a preocupação em transformar 

                                                           
16 Os códigos penais e demais legislações legislam a respeito de diferentes tipos de penas. Aqui o foco será a 
discussão de como as penas privativas de liberdade aparecem nas legislações. 
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o sistema prisional não só em um instrumento de prevenção geral, mas também de prevenção 

especial, no qual buscava-se readaptar o indivíduo criminoso ao convívio social ao incidir 

sobre a personalidade deste (RIBEIRO, 2008, p.68).  

Ainda antes de instituída a Lei de Execução Penal (LEP) de 1984, em 1957, é 

sancionada pelo Governo da República a Lei 3.274, que dispunha sobre as normas gerais do 

regime penitenciário (BRASIL, 1983). Com a instituição desta, conforme apresenta Ribeiro, a 

pena privativa de liberdade incorpora “de uma forma bem estruturada, a função de 

ressocialização dos delinquentes.” (2008, p. 68). Esta previa ‘educação moral, intelectual, 

física e profissional aos condenados, bem como assistência social a eles e a suas famílias e 

ainda aos liberados condicionais e aos egressos definitivos da prisão; o trabalho seria 

obrigatório e visaria, também, o objetivo educativo e correcional (RIBEIRO, 2008, p.69).  

Madeira (2009) apresenta o argumento de Zaffaroni e Pierangeli (1999, p.475) de que 

durante o Estado Novo coexistia um direito penal legalista, que poderia ser considerado 

característico de um estado de bem-estar, mas que estava situado à margem e “um sistema 

especial, de cunho político, que incorporou a doutrina da segurança nacional, cujo teor era de 

autoritarismo, sendo exacerbado durante o período militar.”. 

Em 1977, com a lei n° 6.416 ainda outras modificações de cunho welfarista foram 

acrescentadas às penas de prisão, como:  

a ampliação das hipóteses de concessão da suspensão da pena e do livramento 
condicional; as chamadas ‘licenças periódicas’, que permitiam, em determinadas 
circunstâncias, a saída dos presos dos estabelecimentos em que se achavam 
recolhidos; a possibilidade do trabalho externo e da freqüência a cursos 
profissionalizantes, de segundo grau ou superior fora do estabelecimento prisional; a 
remuneração obrigatória do trabalho prisional e a regulamentação da destinação que 
deveria ser dada ao produto desse trabalho; os regimes de execução fechado, semi-
aberto e aberto, possibilitando, quanto a esse último, a implementação da prisão-
albergue. (RIBEIRO, 2008, p.70) 

 

 Considerando que alterações significativas têm sido acrescentadas às legislações 

referentes à execução penal, Madeira argumenta que  

(...) o direito penal da época [1930 – 1980] (...) demonstrava esse viés: uma atuação 
voltada à defesa social, com a perspectiva teórico-criminológica da periculosidade e 
uma tentativa inefetiva, coordenada com as legislações e experiências internacionais, 
voltadas a ‘curar’, tratar, readaptar aqueles que cometessem atos criminosos. (2009) 

 
Para esta autora, a discussão sobre mudanças no sistema penal ganha força a partir da 

década de 1960, quando a questão da violência urbana começa a ser vista como problema 

público, e o sistema policial e penal começa a ser criticado como ineficiente no combate à 
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criminalidade e reprodutor dela. Essas críticas eram feitas por juristas e setores da sociedade 

civil, que buscavam reformas nestes sistemas. Mas é na década de 1980 que as reformas 

penais na legislação são realizadas, tanto no Código Penal, que inclui uma série de novos 

regramentos que condizem mais com um Estado democrático, e finalmente em 1984, junto ao 

começo da redemocratização é instituída a LEP, fortemente influenciado pelo welfarismo 

penal. 

 Assim, foi se construindo com o passar do tempo uma política prisional que 

considerava a ressocialização sob um viés pedagógico, tendo como tratamento principal o 

trabalho e a educação (RIBEIRO, 2008, p.109). 

A execução penal, segundo a LEP, tem por objetivo, por um lado, a repressão e a 

prevenção de delitos, e por outro, oferecer meios para que o apenado possa se reinserir na 

sociedade e “ter participação construtiva na comunhão social.” (BRASIL, 1983). 

 

Na realidade, a posição adotada pela nossa Lei de Execução Penal, que concebe a 
ideia de ressocialização como um direito do condenado e, portanto deixa a sua 
escolha participar ou não dos programas de tratamento, respeitando assim a sua 
personalidade e a sua integridade moral, decorre da adoção, pela Constituição 
Federal, do princípio da humanidade, segundo o qual qualquer pessoa privada da 
liberdade deve ser tratada com o respeito devido e dignidade inerente a todo ser 
humano. (RIBEIRO, 2008, p.96) 

 

Se por um lado a instituição da LEP aponta para um welfarismo penal, o crescimento 

exacerbado da violência, em especial, logo após o regime militar, faz surgir pressões da 

sociedade para que o governo tome medidas mais repressivas contra o crescimento da 

violência e da criminalidade. Somando-se a isso, segundo Salla (2003)  

 
Os aparatos policial e prisional, desde a década de 1980, têm oposto forte resistência 
à assimilação dos novos padrões da vida democrática que se estabelecem no país, 
em boa parte em razão das práticas de arbitrariedade e violência cultivadas durante o 
regime militar e que subsistiram nessas instituições apesar do esfacelamento das 
formas autoritárias de governo. (p. 419) 

  

Ações estas de repressão, que acabaram por aprofundar alguns problemas, como o 

aumento em grande escala do crime organizado, e a disseminação de rebeliões nas instituições 

penais. Autores como Salla (2003) e Adorno (2006), focam suas pesquisas sobre as políticas 

públicas penais implantadas nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva, apontando a dificuldade destes governos democráticos de interferir nas políticas 
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voltadas para o sistema prisional, visto o conservadorismo nas instituições responsáveis pelos 

mesmos. 

Os governos FHC e Lula são herdeiros desse cenário institucional. Atualmente, no 
entanto, estão imersos em um quadro tenso e delicado: o de ter que aplicar a lei e a 
ordem com rigor, muitas vezes respondendo aos clamores das pressões públicas, e, 
ao mesmo tempo, ter de respeitar os direitos humanos dos presos sob a tutela e 
custódia da justiça criminal. (tradução nossa) (ADORNO, 2006, p. 46)17 

 

Portanto, ao mesmo tempo em que se buscava aplicar uma política de respeito aos 

direitos humanos, novas políticas como a criação de estabelecimentos de RDD, a lei dos 

crimes hediondos, o foco na construção de mais presídios ao invés de investir em políticas 

preventivas, e a utilização das Forças Armadas no combate ao tráfico de drogas nas favelas do 

Rio de Janeiro apontavam para a construção de um Estado Penal (MADEIRA, 2009). 

Políticas essas, fortemente influenciadas pela cultura do encarceramento em massa importada 

dos Estados Unidos, onde este procedimento passa a ser considerado como mais eficaz no 

combate à criminalidade, em detrimento a investimentos em políticas de bem-estar social 

(WACQUANT, 2001). 

 As políticas voltadas para o sistema penal tem se caracterizado pelo conflito entre 

ações mais repressivas e ações welfaristas. Esses conflitos se apresentam nas relações 

estabelecidas entre as diferentes esferas governamentais, e entre ‘polity’ (instituições 

políticas), ‘politics’ (processos políticos) e ‘policy’ (conteúdos da política) (FREY, 2000, 

p.216). Conflitos esses agravados pelo contexto brasileiro, que segundo Frey (2000) se 

caracteriza ainda por “(...) instituições democráticas frágeis e a coexistência de 

comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais” (p.213).  

 Como a maior parte das políticas sociais do Brasil, as políticas voltadas para o sistema 

penal são descentralizadas e, neste caso, são de responsabilidade dos governos estaduais. 

Órgãos designados para a administração do sistema penal de cada estado, no caso, da Bahia, 

já existiam de forma incipiente desde o final do século XIX, e foram se modificando e se 

especializando. Em 1966, é criado o Departamento de Assuntos Penais (DAP), pela Lei nº 

2.321, de 11 de abril, que em 1998 passa a ser denominado de Superintendência de Assuntos 

Penais (SAP), assim denominada até maio de 2011, embora tenha sofrido outras alterações no 

passar dos anos. A SAP era o órgão responsável pelo sistema penitenciário na Bahia, e era 

                                                           
17 Tradução de: “Los gobiernos FHC y Lula son herederos de ese escenario institucional. Actualmente, sin 
embargo, en el interior de un cuadro tenso y delicado: el hecho de tener que aplicar le y orden con rigor, muchas 
veces respondiendo a los llamamientos de las presiones públicas, y a la vez tener que respetar los derechos 
humanos de presos bajo tutela y custodia de la justicia penal” (ADORNO, 2006, p.46) 
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parte integrante da estrutura da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 

(SJCDH), criada em 2007 (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DEPEN) (BAHIA, 

SJCDH). A partir de 4 de maio de 2011, através da Lei 12.212/11 do Estado da Bahia, foi 

criada uma Secretaria específica para o Sistema Penitenciário, a Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP, na qual há duas superintendências, 

uma de Gestão Prisional e outra de Ressocialização Sustentável, na qual se insere a Diretoria 

de Integração Social, responsável pelas atividades laborativas e educacionais nas unidades 

prisionais. Essas redefinições legais demonstram as constantes tentativas de adequação às 

demandas do sistema, e a dificuldade de consolidação da esfera político-administrativa.  

A partir dos estudos já realizados por Madeira (2009), Salla (2003) e Adorno (2006), o 

que se verifica é que a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), algumas 

iniciativas vão tentar direcionar a realização de políticas pelos estados federativos. A criação 

do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN pela lei complementar n°79, de 7 de janeiro de 

1994, foi uma das mais importantes políticas elaboradas pelo governo federal permitindo a 

diversificação das fontes de captação de recursos financeiros “dotando, assim, a política para 

o setor de recursos constantes e mais substantivos.” (SALLA, 2003). Estes recursos são 

geridos pelo DEPEN, e transferidos através de convênios entre a União e as unidades 

federativas e/ou organização da sociedade civil, empresa pública ou privada.   

Salla (2003) também aponta para a criação do Programa Nacional de Direitos 

Humanos em 1996, e do Plano Nacional de Segurança Pública em 2000. Esses dois 

programas visavam a modernização do sistema penal, mas segundo o autor, não propunham 

inovações diferentes das já propostas ao longo dos anos 1990, como a ampliação de vagas, 

construção de penitenciárias federais, mutirões penitenciários, desenvolvimento de programas 

de educação e profissionalização de presos, capacitação e aperfeiçoamento de agentes 

penitenciários, dentre outras ações. Muito embora, considere que essas ações são 

repetidamente apresentadas por serem fundamentais para a modernização do sistema penal, e 

por serem repetidamente não realizadas. Talvez o motivo para a não realização das ações, ou 

para a realização parcial das ações seja a falta de fiscalização das atividades desenvolvidas 

por parte do governo federal, uma vez que todas essas ações são implementadas a partir da 

articulação com outros órgãos do governo federal, com o poder judiciário, o Ministério 

Público, as secretarias de Estado e organizações da sociedade civil (SALLA, 2003). O autor 

ainda salienta que outra limitação à implementação das ações propostas é a dificuldade  

de promover formas <horizontais> e <transversais> de cooperação e integração 
entre os próprios órgãos que integram o Ministério da Justiça bem como as 



62 

 

articulações deste com outros ministérios que poderiam colaborar com a 
implementação de ações voltadas para minimizar os déficits do sistema prisional do 
país. (SALLA, 2003, p.432) 

 
 Madeira (2009) aponta outro Programa do governo federal que surge em 2007, o 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, que “articula 

políticas de segurança com ações sociais; prioriza a prevenção e busca atingir as causas que 

levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública.” 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PRONASCI). Um dos principais eixos do 

PRONASCI é a reestruturação do sistema penitenciário.  

É dentro deste contexto que é criado o Plano Diretor do Sistema Penitenciário, que 

possui 22 metas, algumas delas já priorizadas nos planos apresentados anteriormente como, 

por exemplo: a criação ou ampliação, em cada unidade penal, de setores para a assistência 

jurídica; o fomento à aplicação de penas e medidas alternativas à prisão; a criação de Escola 

de Administração Penitenciária; a adesão a projetos de instrução escolar, alfabetização e 

formação profissional; a construção, ampliação ou reforma com o objetivo de elevar o número 

de vagas aos encarcerados; (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DEPEN)18.  

 Essa primeira parte dá uma ideia da dimensão geral onde estão inseridas as políticas 

específicas para as atividades laborativas e educacionais. Agora passo para a análise da 

inserção do trabalho e da educação enquanto políticas prisionais na legislação brasileira, e, em 

seguida para a descrição histórica da inserção dessas atividades no contexto prisional baiano, 

principalmente, na unidade foco dessa pesquisa. 

 

 
4.1.1 O trabalho e a educação enquanto política: o caminho percorrido pela 

legislação brasileira 

 

Conforme apresentado acima, a legislação brasileira relacionada ao sistema prisional 

percorreu um longo caminho, acompanhando as tendências mundiais de como deveria ser a 

execução penal, aos poucos trazendo para ela também o foco no trabalho como elemento 

imprescindível para a “harmônica integração social do condenado ou internado” (Art.1, 

                                                           
18

 A descrição completa das 22 metas do Plano Diretor do Sistema Penitenciário pode ser localizada no site do 
Ministério da Justiça através do link: 
http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJE7CD13B5ITEMIDF329E71BB4C840E2BF586F2065E5614DPTB
RNN.htm. 
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BRASIL, 1984). De forma geral as mudanças nas legislações já foram apresentadas; aqui será 

feito um pequeno levantamento de como as legislações vão inserindo trabalho e a educação na 

execução penal.  

Adequando-se às pressões internacionais de como deveriam ser punidos os 

criminosos, o primeiro Código Penal do Brasil, o Código Penal de 1830, no período imperial 

inseriu como uma das penas possíveis a pena de prisão com trabalho, enquanto permaneciam 

as penas de morte, açoites, galés, banimento, degredo e desterro. Segundo o Art. 46 deste 

Código “A pena de prisão com trabalho, obrigará aos réos a ocuparem-se diariamente no 

trabalho, que lhes fôr destinado dentro do recinto das prisões, na conformidade das sentenças, 

e dos regulamentos policiaes das mesmas prisões” (BRASIL, 1830). Muito embora, a 

construção de prisões adaptadas para o trabalho seja um avanço e símbolo da modernidade do 

país, só se tornariam realidade aproximadamente vinte anos depois, com a inauguração da 

Casa de Correção da Corte, em 1850, e na Bahia, mais de trinta anos depois, em 1861 com a 

inauguração da casa de Prisão com Trabalho (TRINDADE, 2012, p.34).  

Os primeiros Códigos Penais (1830, 1890) não fizeram referência à educação como 

parte do tratamento penitenciário. No primeiro Código Penal - CP, que foi instituído no 

período imperial, em que a escravidão ainda fazia parte da sociedade brasileira, há uma 

menção sobre essa nova pena, que é a pena de prisão com trabalho, mas esta sendo a única 

pena tendendo para a nova tendência de regeneração dos apenados. No contexto imperial o 

trabalho estava presente também como punição, trabalho forçado, a pena de galés, nos quais 

os apenados deveriam trabalhar nos serviços públicos (abertura de vias, limpeza de ruas, 

conservação de jardins, etc. (ALVAREZ, SALLA, SOUZA, 2003, p.20)), acorrentados uns 

aos outros. Portanto, coexistiam duas funções do trabalho com relação às penas dos 

criminosos: trabalho-punição, trabalho-regeneração. O Código Penal de 1890, já pós-abolição 

da escravidão (1888) e Proclamação da República (1889), junto à nova Constituição Federal 

de 1891, “fundamentaram-se na ideia de uma sociedade baseada no trabalho universal e na 

garantia dos direitos individuais” (ALVAREZ, SALLA, SOUZA, 2003, p.9). A partir da 

instituição deste Código, as penas de morte, galés, desterro e degredo, são extintas, e grande 

parte dos crimes são punidos com prisão celular. “Art.45. A pena de prisão cellular será 

cumprida em estabelecimento especial com isolamento cellular e trabalho obrigatório (...)” 

(BRASIL, 1890). Outras penas previstas, prisão com trabalho obrigatório, prisão disciplinar 

também preveem o trabalho em suas penas. Além de extinguir a pena de morte, a prisão 
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perpétua também é extinta, sendo 30 anos o período máximo de uma pena de privação de 

liberdade. 

A educação, por sua vez, está ausente das primeiras legislações do país a respeito do 

sistema penitenciário. Mas, aparece, na Bahia, no regulamento da Casa de Prisão com 

Trabalho de 1880, a primeira de 1863 não faz menção a educação. Trindade (2012) aponta 

que a primeira escola foi criada 15 de junho de 1871, antes mesmo do regulamento. O 

regulamento estabelece que as lições serão diárias, das nove da manhã ao meio-dia e os 

alunos serão divididos em duas turmas, três dias para cada - Art.74 e 75 (TRINDADE, 2012, 

p.255). Tanto para o trabalho, quanto para a escola, regulamentam-se os horários, as condutas 

esperadas, as penas previstas por faltas e o mau comportamento. O trabalho é colocado como 

obrigatório, muito embora Trindade verifique que já naquele período não havia trabalho para 

todos os presos, e as vagas nas oficinas eram disputadas pelos presos pela possibilidade de 

ganhos financeiros. 

Contrariando o discurso dos reformadores, o trabalho nas oficinas da CPCT 
não era obrigatório como previa o regulamento. Mesmo que fosse, elas não 
comportariam todos os sentenciados. A oficina tornou-se um lugar cobiçado 
entre os presos. Além da remuneração, ali encontravam a possibilidade de 
lucrar com outros ‘negócios’. (2012, p.66) 

 O Código Penal de 1940 tem como principais penas a reclusão, detenção e multa. As 

penas privativas de liberdade, reclusão e detenção preveem o trabalho como parte da 

execução e do tratamento penal, e apresenta que o trabalho deve ter caráter educativo na pena 

de detenção “Art.31. Parágrafo único. O trabalho, desde que tenha caráter educativo, pode ser 

escolhido pelo detento, na conformidade de suas aptidões ou de suas ocupações anteriores.” 

(BRASIL, 1940). Se já se previa o trabalho de acordo com as aptidões e ocupações anteriores 

no Código Penal de 1890, o caráter educativo do trabalho talvez seja a principal mudança com 

relação ao trabalho no Código de 1940. Outras alterações significativas foram inseridas no 

Código Penal de 1940, em 1977 e posteriormente em 1984.  As saídas com fins de 

participação em cursos profissionalizantes, educação de segundo grau ou superior é 

autorizado para os regimes semiaberto e aberto, sendo a partir das alterações de 1977 

inseridas no Código Penal de 1940. Conforme se estabelece que para o condenado a regime 

fechado será feito o exame criminológico para a classificação e individualização da pena, 

assim o trabalho passa a dever ser “compatível com a execução da pena” (BRASIL, 1940, 

Art.34 §2°  Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984). Outro importante ponto a destacar 
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na CP de1940 na redação dada em 1984, no “Art.39. O trabalho do preso será sempre 

remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social.”. 

 É interessante perceber que o trabalho externo, em serviços públicos, pode ter sido 

influenciado pela pena de galés, que já não era prevista no Código Penal de 1890. Conforme 

artigo de Alvarez, Salla e Souza (2003), em São Paulo, criou-se leis para permitir a utilização 

dessa mão de obra em obras estaduais, mesmo que assim não estivessem reclusos, já no CP 

1940, a partir das modificações em 1977, mesmo no regime fechado o trabalho externo é 

permitido, desde que em serviços ou obras públicas, sobrevivendo às alterações em 1984 

(Art.34 §3) “O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços e obras públicas 

(Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984).  

 A educação formal só vai aparecer na legislação nacional na Lei n°.3274 de 2 de 

outubro de 1957, que dispõe sobre as Normas Gerais do Regime Penitenciário. Conforme 

apresentado anteriormente é a primeira tentativa de estabelecer normas gerais de como deve 

ser a execução das penas para todo território nacional, sendo que antes normas estaduais 

regiam tais regras. Os principais pontos levantados nessa lei, que interessam neste momento, 

são: a individualização da pena, o trabalho obrigatório, salário do interno, formação de 

pecúlio, seguro contra acidentes no trabalho interno, a educação moral, intelectual, física e 

profissional. Conforme a legislação fica claro que o objetivo de tais políticas é a reinserção 

social. 

Art. 9º O trabalho penitenciário (art. 1º, inciso IV) será racionalizado, tendo-
se em conta os índices psico-técnicos de cada sentenciado. 
§ 1º Visando a habilitar o sentenciado ao aprendizado, ou aperfeiçoamento, 
de uma profissão, que lhe assegure subsistência honesta na recuperação da 
vida livre, atenderá o trabalho às circunstâncias ambientais do seu futuro 
emprêgo: – meio urbano ou meio rural. 

(...) 
Art. 22. Tôda à educação dos sentenciados (art. 1º, inciso XIII), levando-se-
lhes em conta os índices psico-pedagógicos (art. 9º) e orientada a sua 
vocação na escolha de uma profissão útil, objetivará readaptá-los ao meio 
social. 
Parágrafo único. Nêsse sentido serão organizados os respectivos programas, 
de modo que a educação intelectual, artística, profissional e física se 
processem em equilíbrio no desenvolvimento eugênico das faculdades 
mentais em consonância com a saúde e fortalecimento do corpo. 

Art. 23. Na educação moral dos sentenciados, infundindo-se-lhes hábitos de 
disciplina e de ordem, também se compreendem os princípios de civismo e 
amor à Pátria, bem como os ensinamentos de religião, respeitada, quanto a 
êstes, a crença de cada qual. (BRASIL, 1957) 
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Finalmente, em 1984 é instituída a Lei de Execução Penal, que hoje rege as normas 

gerais do regime penitenciário. Nesta, segundo o artigo 28 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 

1984, a Lei de Execução Penal – LEP, o trabalho é “dever social e condição de dignidade 

humana, terá finalidade educativa e produtiva” (BRASIL, 1984), e mais adiante, falando 

sobre o Trabalho Interno, o artigo 31 também dispõe que “O condenado à pena privativa de 

liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.” (BRASIL, 

1984). Nesse sentido a legislação vigente, estabelece o trabalho como função educativa, uma 

das ferramentas de ressocialização, e obrigatório para todos internos. A educação entra na 

parte das assistências. É dever do Estado disponibilizar assistência de ordem: material, à 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Segundo a LEP:  

Art.17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso e do internado. 

Art.18. O ensino de 1° grau será obrigatório, integrando-se no sistema 
escolar da Unidade Federativa. 

Art.19. O ensino profissional em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento 
técnico. (...) 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, que instalem ou ofereçam cursos 
especializados. 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de 
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. (BRASIL, 
1984) 

O item mais inédito na LEP foi a instituição da remição de pena. Segundo o artigo Art. 

126. “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo 

trabalho, parte do tempo de execução da pena” (BRASIL,1984). Se, desde a instituição da 

LEP, o trabalho recebe remição de pena, na proporção de um dia a cada três dias trabalhados, 

a educação só recebeu tal benefício, a partir da instituição da Lei n° 12.433 em 2011, onde 

fica disposto que a cada 12 horas estudadas um dia de pena é remido. Segundo Silva (2011) a 

remição de pena através da educação vem sendo discutida desde 1993, através de diferentes 

propostas de Projeto de Lei.   

Assim, percebe-se que o trabalho nos estabelecimentos prisionais já aparece como 

obrigatório para o cumprimento das principais penas às quais os criminosos são acometidos, 

desde o Código Penal de 1830, e a educação só se torna obrigatória nesses estabelecimentos, e 
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mesmo assim, somente o ensino fundamental, a partir da instituição da LEP. Embora, aqui na 

Bahia, existam relatos da existência da escola na Casa de Prisão com Trabalho a partir de 

1871, ela se torna nacionalmente institucionalizada a partir de 1984. Mesmo se tornando lei, 

não há ainda consenso quanto a como deve ser a implementação da educação formal nesse 

ambiente e para esse público. A partir de 2005, através de uma parceria entre os Ministérios 

da Educação e da Justiça, a UNESCO e o governo do Japão vem se discutindo Programa 

Nacional de Educação para o Sistema Penitenciário, através do Projeto Educando para a 

Liberdade (JULIÃO, 2009, p.243; BAHIA, SEC, IAT, 2010), que “busca uma Educação de 

qualidade nas prisões brasileiras, de modo a possibilitar a finalidade básica da Educação 

nacional: autorrealização, exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho.” 

(BAHIA, SEC, IAT, 2010). Essa parceria culminou na inclusão da população prisional nas 

Resoluções do Programa Brasil Alfabetizado, em Seminários nacionais e regionais sobre 

Educação em Prisões que criaram a proposta de Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação no Sistema Penitenciário, e na decisão dos dois Ministérios em investir na 

construção de políticas estaduais de educação prisional (JULIÃO, 2009, p.249). Esses 

esforços tiveram êxito na criação de resoluções e decretos nacionais. A resolução foi a n° 3, 

de 11 de março de 2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário – CNPCP 

do Ministério da Justiça - MJ, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação nos estabelecimentos penais; a resolução n° 2 de 19 de maio de 2010 do Conselho 

Nacional de Educação do Ministério da Educação - MEC, que dispõe sobre as Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de 

liberdade nos estabelecimentos prisionais; e o decreto n° 7.626, de 24 de novembro de 2011, 

que institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional - PEESP. O 

PEESP tem por finalidade “ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos 

prisionais” (BRASIL, 2011). Ele é coordenado pelo Ministério da Justiça e da Educação em 

conjunto, cada qual com suas atribuições específicas. De maneira geral as duas resoluções e o 

PEESP têm por objetivos: qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos prisionais, 

promover a integração entre os órgãos responsáveis pela educação em cada Estado e os 

responsáveis pela administração penitenciária, pensar em estratégias para atender “as 

peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população carcerária levando em 

consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei n°9.394/96 (LDB)” (Art. 3°, VIII, 

BRASIL, 2010), viabilizar espaços adequados para a realização das atividades de educação 

formal, não-formal e profissional, promover a “formação e capacitação dos profissionais 
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envolvidos na implementação do ensino nos estabelecimentos penais” (Art. 4, V, BRASIL, 

2011).  

Outra importante resolução recente no âmbito do Sistema Penitenciário nos últimos anos 

foi a resolução n° 96, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe 

sobre o Projeto Começar de Novo - PCN que tem por objetivo “promover ações de reinserção 

social de presos, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas 

alternativas” (Art.1°, CNJ, 2009). Esse projeto “compõe-se de um conjunto de ações 

educativas, de capacitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho” (Art. 2°, CNJ, 

2009).  

Compreender o caminho percorrido pela nossa legislação nos permite conhecer a 

legislação que tem norteado as políticas penitenciárias até hoje. Até então, foi feito uma 

resumida apresentação das legislações a respeito do trabalho e da educação em prisões, 

procurando compreender a esfera do “dever ser” para agora compreender como foram 

implantadas as políticas de trabalho e de educação no sistema prisional baiano, em especial na 

Penitenciária Estadual da Bahia, através da literatura encontrada a seu respeito e dos relatos 

dos profissionais e presos que me concederam entrevistas.   

 

4.1.2 Um breve histórico sobre as políticas laborativas e educacionais no 
contexto prisional baiano 

 

O setor hoje responsável, nas unidades prisionais do estado da Bahia, pelas políticas 

consideradas de ressocialização, é o setor de coordenação de atividades educacionais e 

laborativas, instituída pelo decreto estadual n° 7.828 de 31 de junho de 2000, que aprova a 

organização estrutural e funcional da Superintendência de Assuntos Penais - SAP. 

Assim como as esferas governamentais responsáveis pelo sistema prisional se 

modificaram no decorrer dos anos, os setores responsáveis pelas atividades de trabalho e 

educação também foram se modificando. As primeiras oficinas de trabalho foram instaladas 

na Casa de Prisão com Trabalho - CPCT em 1865,  

Inicialmente, a ideia do chefe de polícia foi empregar presos que 
conhecessem algum ofício, e os demais na obra do aterro do pátio, em 
turmas de vinte ou trinta, com um ‘salário módico de duzentos a trezentos 
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réis diários’, que seriam pagos pelo arrematador da obra. Os trabalhadores 
receberiam metade dos seus salários, enquanto o restante seria guardado em 
‘depósito ou em uma caixa’ e, posteriormente, entregue aos presos depois de 
cumprida a sentença; ou à família, ‘quando a pena de prisão não fosse 
temporária, ou o preso falecesse. O produto líquido do trabalho das oficinas 
seria dividido em quintos: um para a tesouraria da CPCT, dois para o mestre 
de oficina e dois para os presos. (TRINDADE, 2012, p.61) 
 

Segundo Trindade, os produtos eram fornecidos para as instituições provinciais, e elas 

vendiam seus produtos para o atacado e o varejo, e ainda segundo ela, a marcenaria supria 

mobiliário para as escolas das províncias (2012, p.64).  Já nesse período, o trabalho nas 

oficinas era cobiçado pelos presos, pela possibilidade de obter algum ganho financeiro. A 

primeira escola foi instalada em 15 de junho de 1871, segundo Trindade (2012): 

 

O discurso penitenciário incluía, além do trabalho, da religião e do 
isolamento do preso, a educação básica, chamadas de ‘primeiras letras’. Em 
1868, o chefe de polícia lamentava em seu relatório o fato de a CPCT ainda 
não ter uma escola ‘com frequência obrigatória para todos os presos’. Mas 
sua proposta de educação para os presos tinha um limite que refletia o 
pensamento das elites da época: ‘a cultura da inteligência, embora em grau 
limitado, não pode deixar de entrar como elemento essencial no regime de 
um estabelecimento penitenciário, onde para melhorar o coração, há mister 
tempo de melhorar o espírito’. A instrução dos presos, prevista na reforma 
prisional, era a educação básica, a mesma pensada para os pobres em geral. 
As classes desfavorecidas só tinham acesso ao ensino primário. (p.58) 

 

 E depois de instalada a escola, segundo os dados encontrados pela pesquisadora, no 

ano de 1882, 105 internos frequentavam a escola, dos 347 que estavam cumprindo pena 

naquele estabelecimento (TRINDADE, 2012, p.60). A autora não deixou de mencionar que 

nos relatos encontrados, o professor da escola argumentava que “os alunos ‘em geral não tem 

muita tendência aos estudos’, que a ‘frequência dessa escola é muito irregular pela 

necessidade de disciplina, pelo estado de saúde dos presos e finalmente pela falta de livros 

que atualmente se dá’.” (TRINDADE, 2012, p.60). 

A pesquisa de Braga (1973), realizada em 1972, mostra que as atividades de trabalho 

eram desempenhadas através da coordenação da Seção de Produção, que se subdividia em 

Setor de Trabalhos Industriais, Setor de Trabalhos Artesanais, Setor de Trabalhos 

Agropecuários e Setor de Atividades Extrativas, que segundo a autora (BRAGA, 1973), não 

tinha sido implantado até o momento. Mesmo que hajam registros de que o primeiro 

estabelecimento prisional, construído com objetivo corretivo com relação aos presos, tenha 

tido uma escola de ‘primeiras letras’, a Penitenciária Estadual da Bahia, foi construída na 

década de 1950, e a estrutura nunca contemplou salas de aula, mostrando que essa não era 
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uma prioridade da unidade, até porque ainda não era atividade obrigatória – a obrigatoriedade 

da educação só surge com a instituição da LEP (1984). Mas, não se pode afirmar que 

atividades educacionais não tenham acontecido no período que antecede a pesquisa de Braga 

(1973), e nem no período que a sucede até 1980. Segundo a pesquisa de Braga, existia na 

estrutura organizacional da unidade uma Seção Educacional, mas não havia pessoal para 

desempenhar a função. Através de documento da então Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado da Bahia, existe registro de um Termo de convênio firmado entre esta e a Secretaria de 

Justiça do Estado da Bahia, que tem por objetivo “a prestação de serviços educacionais na 

área de ensino supletivo aos internos da Penitenciária Estadual da Bahia” (BAHIA, SEC, 

1980), e de outro que o sucede em 1986, renovando o convênio, pode-se afirmar que havia um 

Posto de Extensão do Centro de Estudos Supletivos da Bahia – CESBA na Penitenciária. 

Segundo uma das entrevistadas (E Staff Administrativo 5, 09.09.13), quando ela começou a 

trabalhar na unidade, em 1986, a escola funcionava na biblioteca que ficava fora do pavilhão e 

só havia uma professora que dava aula para uma turma. Os internos eram tirados do pavilhão 

e escoltados até esse espaço. Quando ela foi transferida para outra unidade prisional, em 1990, 

os professores que lá estavam foram com ela, visto que ela fazia a mediação entre as 

Secretarias e a unidade. Segundo entrevistas com um interno e um agente penitenciário da 

coordenação das oficinas, nesse período de 1990 e 1991, o SOS Presídios, um grupo 

evangélico, realizava atividades educacionais com os presos dentro dos pavilhões. Conforme 

a professora entrevistada, “(...) quando eu cheguei aqui eu ainda encontrei o SOS, eram 

pessoas voluntárias, faziam um serviço voluntário, mas não que pudesse emitir certificados 

nada, SOS Presídio (...)” (E Escola 4, 16.09.13). Segundo o agente penitenciário das oficinas 

que chegou em 1990, nesse período eram as igrejas que cuidavam da educação, dentro dos 

pavilhões. Segundo um interno entrevistado, as atividades educacionais ministradas pelos 

professores da Escola vinculada a Secretaria de Educação do Estado da Bahia - SEC tiveram 

apoio dessas professoras evangélicas para iniciar as atividades dentro do pavilhão, no início 

da década de 2000. 

Conforme a professora, um professor/diretor de uma escola fora do sistema, sabendo 

da inexistência de escola na Penitenciária resolveu levar a escola para dentro dela. Em 1991, 

convidou essa professora para trabalhar com ele, e esta chamou mais duas professoras que, 

como ela, trabalhavam no sistema para menores infratores19, visto que elas, de certa forma, 

                                                           
19 Antiga Fundação de Assistência ao Menor do Estado da Bahia – FAMEB. 
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tinham experiência com esse público, para abrir a escola. As aulas eram ministradas em um 

espaço da enfermaria, depois passou para um espaço que era o antigo seguro20, que passou a 

ser depósito dos pertences dos internos (os pertences de quando ingressam no sistema, mas 

que não podem ficar dentro do pavilhão, ficam armazenados), e por fim foi transformada em 

três salas de aula, onde hoje é o espaço da administração da Colégio Paulo Freire21. Embora 

as aulas tenham se iniciado em 1991, era ainda através de convênio firmado entre as 

Secretarias de Educação e de Justiça e Direitos Humanos, em 27 de agosto de 1991. É só com 

a Portaria n° 671 de 9 de fevereiro de 1994, que foi criada a Instituição de Ensino 

Fundamental. Até 1994, eram ministradas aulas somente de Alfabetização e de 1° a 4° ano do 

Ensino Fundamental. Em 3 de setembro de 1994, através da portaria n° 61 foi implantada a 

Aceleração I-II, referente ao 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental. Segundo os entrevistados 

cada turma tinha em média 20 alunos.  

A pesquisa de Valente (1998), que foi realizada em 1996, cita diferentes setores de 

trabalho: alfaiataria, faxina, horta interna, marcenaria, rodos e vassouras, seção de apoio 

administrativo, seção de orientação educacional, seção de segurança, seção médico-

odontológica, setor agropecuário, setor de conservação e setor elétrico; sendo que era o Setor 

de Guarda e Depósito da Penitenciária que era responsável “pelo pagamento do salário dos 

presos (...) e depósito dos pecúlios a que legalmente tem direito” (p.142). Assim, os trabalhos 

até então estavam dispersos pelos diferentes setores. O autor não faz referência às atividades 

escolares.   

Segundo a CAEL da unidade, que começou a trabalhar na unidade em 1984, as 

atividades laborativas eram desempenhadas de forma informal até os anos 2000, muito 

embora houvesse uma legislação vigente sobre os direitos ao trabalho e os direitos aos 

benefícios que advém dele (estabelecidos pela Lei de Execução Penal de 1984 e legislações 

mais antigas como foi apontado anteriormente). É em 2001 que o Estado apresentou as 

ferramentas legais de monitoramento e de fazer valer a legislação vigente, principalmente 

quanto ao pagamento do trabalho dos presos.  

                                                           
20 Celas, ou espaços separados das demais celas e do pátio, reservadas para internos que sofrem ameaça à 
integridade física, que chegam à unidade e passam por um período de observação, ou para algum interno 
cumprindo medida disciplinar. 

21 O nome do Colégio, assim como o nome da unidade prisional, foi modificado para preservar a identidade dos 
entrevistados. O nome da escola mudou 18 de julho de 2013, era Escola Especial da Penitenciária Estadual da 
Bahia, mas havia anos que lutavam para mudar o nome, pois este era estigmatizante.  
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(...), a atividade laborativa teve seu reconhecimento, ela foi 
institucionalizada em 2000, com decretos, com portarias, foi uma 
coordenação que surgiu para atender a demanda de trabalho na unidade 
prisional de uma forma legal, que já existia, mas do tempo que assim que era 
aleatório, não se tinha controle, eu me lembro quando eu cheguei aqui em 
1984 existia o trabalho laborativo, mas não se dava nem o nome de trabalho 
laborativo, não se tinha um reconhecimento, eu me lembro que nós tínhamos 
aqui a pocilga, nós tínhamos a criação de gado, nós tínhamos o artesanato, 
que era muito forte, muito bem reconhecido até internacionalmente. Quando 
eu cheguei aqui eu vim ocupar, antigamente não chamava de coordenação 
não, era chefe de seção, eu era chefe de seção que ficava dentro da parte do 
setor de produção, mas não gerava remição pro interno, eu não me lembro, a 
remição que é uma coisa também antiga, mas era desrespeitada pela nossa 
ignorância, e não gerava pagamento, o que gerava? O preso vender a peça e 
recebia o dinheiro, inclusive nós tínhamos aqui uma loja, que era isso aqui 
tudo, era enorme, que eles faziam as peças a traziam para aqui, e nós 
vendíamos, tínhamos um controle e colocava ‘João de tanto deu a entrada na 
peça tal’, (...) Então essa coisa da atividade laborativa oficializou em 2000, 
com criação de uma coordenação, com tudo envolvido, foi que aí chamou a 
responsabilidade da remição da pena, mas é uma coisa que até por 
ignorância mesmo a gente não fazia, até porque na década de 1980 nós não 
sabíamos nem o que era VEP [Vara de Execuções Penais], não eram 
informações que chegavam até a gente funcionário, nós não tínhamos acesso 
à secretaria, naquela época era Secretaria de Justiça, (...). (C Sala CAEL 5, 
30.07.13). 
 

Nesse sentido, o Decreto n° 7.828 de 31 de Junho de 2000, criou a Coordenação de 

Atividades Educacionais e Laborativas com os seguintes propósitos: a) promover programas 

educacionais para o custodiado; b) coordenar e avaliar a aplicação das atividades 

pedagógicas; c) promover os meios para estimular e desenvolver atividades artesanais e 

profissionalizantes; d) propor a celebração de convênios visando o aprimoramento e 

treinamentos diversos; e) promover estudo e pesquisas de mercado, visando buscar atividades 

laborativas (BAHIA, 2000). E em 2001, através do decreto n° 8.049, de 16 de outubro, ficou 

disposto como seria realizado pagamento dos internos que laboram: 

Art. 1º - O produto da remuneração de atividades laborativas desenvolvidas 
pelos internos das Unidades Prisionais e Penais do Estado da Bahia, com 
vistas ao atendimento das situações descritas no art. 29, da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Fiscal), será administrado pela 
Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, através da sua Superintendência de 
Assuntos Penais - SAP, observado o seguinte:  . 
I - o depósito será efetuado, pelas entidades e empresas públicas ou privadas, 
em conta especial, aberta para esse fim em instituição oficial bancária, sob o 
título Superintendência de Assuntos Penais/Remuneração dos Internos, e 
aplicado, unicamente, para atender as finalidades previstas na citada Lei de 
Execução Penal da seguinte forma:  a) 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor recebido será destinado ao interno prestador do serviço remunerado, 
para os fins especificados nas alíneas b e c, do §1º, do art. 29, da Lei 
nº 7.210/84; b) 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo valor recebido, para 
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a constituição do pecúlio, nos termos do § 2º do citado art. 29, em caderneta 
de poupança a ser aberta e vinculada ao próprio interno (...) 
Parágrafo único - Aos membros da Junta caberá executar as atividades 
financeira e contábil, contando com o apoio da Superintendência de 
Assuntos Penais e Coordenação de Atividades Laborativas de cada Unidade 
Penal e/ou Prisional, divulgando até o dia 10 (dez) de cada mês, balanço 
mensal do mês anterior, e, até o dia 15 (quinze) de janeiro de cada ano, o 
balanço geral anual dos recursos de que trata este Decreto, respondendo 
todos, solidariamente, pela movimentação da conta. 
Art. 3º - O repasse dos recursos aos internos será feito por intermédio do 
Coordenador de Atividades Laborativas de cada Unidade, através de ordens 
de pagamentos emitidas pela Junta de Administração. (BAHIA, 2001) 

 Assim esse decreto formalizou e pressionou o pagamento que é de direito ao interno, 

pois como aponta Valente (1998), em 1996, ano de sua pesquisa, o valor que os internos 

recebiam era um valor ínfimo, que não chegava perto dos 75% do salário mínimo, uma vez 

que o estabelecimento prisional recebia uma quantia todo mês que dividia, 10% para o pecúlio 

e o restante para o pagamento dos internos. Preferiam empregar mais internos e pagar menos, 

que pagar o valor devido.  

Conquanto a legislação em vigor estipule o salário mínimo do preso em não 
menos de ¾ do salário mínimo em vigor – em números de hoje, 
aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) - , o salário recebido pelos presos 
na [penitenciária] é de R$ 8,00 (oito reais). Daí desconta-se o pecúlio, que 
equivale a 10% do total. Assim, os presos recebem R$ 7,20 (sete reais e 
vinte centavos) por mês. Esse salário é 10% do que por lei deveriam receber. 
(...) Como justificativa, a direção da instituição alega que recebe da 
Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos um montante fixo para 
pagamentos dos salários. O total bruto dessa massa salarial é de R$ 2.518,47. 
Descontando-se os pecúlios, que perfazem o valor de R$ 251,81, tem-se o 
total líquido de R$ 2.266,66. No lugar de pagar o que a lei estipula, a política 
da instituição é pagar menos, mas ocupar um número maior de internos, o 
que dá acesso a um número maior de presos à remição de pena. (VALENTE, 
1998, p.146) 

Da mesma forma que essa formalização veio muito tempo após a LEP estipular as 

regras de pagamento do trabalho realizado pelos internos dentro das instituições prisionais, a 

contabilização da remição de pena era difícil de ser feita e realizada de maneira informal. A 

frequência no trabalho era registrada em folhas não padronizadas e guardada em arquivos, e 

quando eram solicitadas as informações para calcular a remição de pena era necessário 

procurar em diversas pastas. Esse registro antigo da frequência no trabalho ainda dificulta 

encontrar as informações de trabalho dos internos. Em 2011 foi implantado o Sistema 

Integrado de Informações das Ações Laborais e Educativas – SINALE, que modificou a 

forma de controlar as frequências nas diferentes atividades educacionais e laborativas, 
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calcular a remição de pena, bem como calcular a folha de pagamento. Este sistema, mesmo 

que ainda em formato de planilha de Excel, tem auxiliado muito, diminuindo os erros na 

declaração da remição de pena, permitindo um maior controle por parte das unidades, da 

SEAP, e para a Vara de Execução Penal - VEP. 

No início do século XXI, além dos dois decretos estabelecendo as funções da 

Coordenação de Atividades Educacionais e Laborativas e o cumprimento da LEP com relação 

ao pagamento dos internos, outra importante mudança que marcou o mundo do trabalho nas 

unidade prisionais do Estado, foi a parceria deste com empresas privadas para empregar a 

mão de obra dos presos. Foi através do Projeto “Menos Presos, Mais Cidadãos”, que se 

formalizou algumas mudanças importantes para o sistema. O Projeto focou em atividades 

voltadas para a educação, o trabalho, a ação social e a qualificação dos profissionais que 

trabalham no sistema prisional. 

A educação, a ação social e o trabalho são as ações básicas do programa, 
preparando os presos para o retorno à família e à vida na sociedade. Este 
programa visa a ressocialização do preso e depende fundamentalmente do 
entendimento e da participação dos servidores, principalmente os agentes 
penitenciários. Por isso, além da modernização da gestão penitenciária, 
também foram implementadas importantes ações de apoio, que incluem 
desde cursos de capacitação para agentes penitenciários até programas 
educacionais, profissionalizantes e sociais, extensivos aos seus familiares. 
(PROGRAMA MENOS PRESOS, MAIS CIDADÃOS, MP-BA, S/D). 

O projeto pouco afetou o funcionamento da escola diretamente. Mas com relação ao 

trabalho, foi feito um incentivo para que se estabelecessem convênios com empresas privadas, 

para que estas se instalassem nas unidades prisionais empregando os presos. Esses convênios 

garantiam benefícios para que empresários pudessem se instalar nas unidades. Com relação 

aos benefícios das empresas, o projeto apontou que:  

(...) Já está claro que a entrada dos empresários nesse campo não deve se 
orientar pela filantropia ou caridade. Ao contrário, a estimulação do trabalho 
prisional é uma conduta que combina valores econômicos e sociais. 
(...) As empresas parceiras podem dispor da mão-de-obra do preso para ser 
exercida nas dependências das unidades prisionais ou em suas próprias 
empresas. 
Estas empresas contam com grandes benefícios, todos estritamente dentro 
das normas previstas na Lei de Execução Penal. Veja os benefícios: 
• Utilização de mão-de-obra qualificada; 
• Remuneração com piso estabelecido em 75% do salário mínimo; 
• Inexistência de encargos sociais; 
• Inexistência de vínculo empregatício; 
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• Inexistência de demandas trabalhistas; 
• Jornada de trabalho de até 8 horas, com folgas aos sábados e domingos. 
O investimento com infra-estrutura que o empresário precisará realizar, 
quando optar por produzir em galpões/salas localizados nas unidades 
prisionais é o menor possível, devido às inúmeras oportunidades oferecidas: 
• Inexistência de custos prediais; 
• Inexistência de aluguel; 
• Inexistência de contas de água e energia elétrica; 
• Inexistência de despesas de alimentação e vale-transporte; 
• Inexistência de despesas de vigilância. 
A relação contratual se dará entre a empresa e a Secretaria da Justiça e 
Direitos Humanos, através de convênio de cooperação técnica. 
Para garantir os índices de produtividade esperados pelo empresário, a 
Secretaria dispõe, em cada unidade prisional, de um coordenador que tem a 
função de supervisionar e acompanhar o desempenho do preso-trabalhador. 
(Pequenos Gestos, Mais Cidadania, PROGRAMA MENOS PRESOS, MAIS 
CIDADÃOS, MP-BA, S/D) (ANEXO) 

Uma conquista importante para a educação formal e profissional no sistema prisional 

foi a formalização da remição de pena através do estudo. Ela foi instituída a partir da Lei n° 

12.433 em 2011, onde fica disposto que a cada 12 horas estudadas um dia de pena é remido. 

Mesmo que através de decreto estadual, tal benefício já tinha sido instituído desde 2001, o que 

nunca foi implantado na prática, visto inclusive o desconhecimento de tal decreto por parte 

dos gestores das unidades prisionais e por parte da então SJCDH.  

Ainda com relação a educação, uma mudança importante do início dos anos 2000 – 

que nada tem a ver com projetos, decretos ou qualquer legislação – foi a transferência das 

salas de aula para dentro dos pavilhões. As aulas deixaram de acontecer em um espaço fora 

destes, para o qual os agentes tinham que escoltar os presos, para ser dentro destes. Essa 

mudança ocorreu, segundo a professora entrevistada, entre 2005 e 2006. Nos anos 1990 e 

2000, três novos pavilhões foram construídos, o que significou um aumento no número de 

presos que os agentes tinham que trazer, através de escolta, para a sala de aula na base do 

pavilhão IV. Por conta da falta de APs, e pelo risco de fuga que a escolta propiciava, as salas 

de aulas foram transferidas para os pavilhões, de forma improvisada.  

Essas primeiras ponderações a respeito das atividades educacionais e laborativas no 

ambiente prisional já demonstram o quão arcaico são os mecanismos de controle, fiscalização 

e efetivação das políticas laborativas e educacionais, conforme a LEP. Isso mostra como as 

mudanças são lentas, e que elas só têm começado a se consolidar a partir de pressões das 

políticas propostas pelo Governo Federal, como a criação do Fundo Penitenciário Nacional - 

FUNPEN (1994), o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI 
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(2007), o Plano Diretor do Sistema Penitenciário – PDSP (2010), que, em geral procuram 

fiscalizar e direcionar as políticas estaduais. 

 

4.2 OS ATORES SOCIAIS 
 

 

Essa parte do texto procura apresentar os diferentes atores sociais envolvidos na 

implementação das políticas. São diversos os atores sociais envolvidos na realização das 

atividades laborativas e educacionais. Cada um com sua formação, seu papel, suas 

responsabilidades e dificuldades, sua inserção nas atividades e sua visão quanto a elas e dos 

demais envolvidos. O como acontecem as políticas depende de quem e como estão envolvidos 

no processo de implementação destas, e, por isso, essa primeira apresentação é importante.  

 

 

4.2.1 A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP 

  

 A nova Secretaria, criada em maio de 2011 chegou trazendo grandes expectativas. O 

órgão responsável pelo sistema prisional baiano deixa de ser uma autarquia de uma secretaria 

para ser uma secretaria específica para o sistema. Segundo o Art. 19° da Lei n° 12.212 de 04 

de maio de 2011, 

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização tem por 
finalidade formular políticas de ações penais e de ressocialização de 
sentenciados, bem como planejar, coordenar e executar, em harmonia com o 
Poder Judiciário, os serviços penais do Estado. (BAHIA, 2011) 

E a Superintendência de Ressocialização tem por finalidade 

(...) implantar atividades que possibilitem a ressocialização e reabilitação do 
indivíduo sob custódia, através do desenvolvimento de programas de 
educação, cultura e trabalho produtivo. (Art.28, BAHIA, 2011) 

 Considerando as grandes deficiências históricas do sistema, minimamente comentados 

na seção anterior, uma secretaria específica possibilitaria grandes mudanças, e quiça a 

superação das antigas deficiências.  
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 Conforme as finalidades da nova secretaria e da superintendência, e considerando que 

“ressocialização” ganha espaço até no nome da nova secretaria já aponta que está é uma das 

principais prioridades da secretaria. Já, a divisão da nova secretaria em duas 

superintendências, uma voltada para a Gestão Prisional e outra voltada para Ressocialização 

Sustentável, demonstra o espaço idealizado para esta.  

Logo quando a Secretaria foi criada, ela foi criada mais pensando na 
ressocialização, foi pelo menos a bandeira levantada. A nova secretaria foi 
criada para a aumentar a ressocialização no sistema prisional, então uma 
palavra muito usada para poder humanizar o sistema prisional. (E SEAP 2, 
12.06.13) 

A ideia da secretaria exclusiva é uma ideia que a gente bate palmas e acha 
importante. Porque você coloca uma secretaria que vai ter suas energias e 
recursos material e pessoal com exclusividade para tratar da área prisional. 
Estamos falando de 15 mil homens e mulheres atrás das grades, a Bahia 
entre os 10 Estados da federação que mais encarcera, o Brasil é o quarto. 
Então é preciso que você tenha uma secretaria enxuta, específica para 
administrar a área prisional, isso é um salto, sem abdicar de tratar as 
contradições da ideia da punição e da humanização, acho que não há nenhum 
constrangimento se você souber lidar com essas duas questões, uma objetiva 
e outra não tão objetiva assim (...) (E Staff Administrativo 3, 25.09.12) 

 

 Muito embora as expectativas fossem grandes, poucas ações foram realizadas no 

decorrer desses primeiros dois anos de secretaria com relação a ressocialização. Passou-se um 

tempo de reconhecimento da realidade prisional, uma vez que quase nenhum dos servidores 

da Superintendência de Assuntos Penais permaneceu na nova secretaria, fazendo com que 

estes novos servidores tivessem que conhecer e avaliar o trabalho realizado até então. Isso 

afetou alguns trabalhos já em andamento, que foram interrompidos. Embora o discurso da 

ressocialização ganhasse força, e os diálogos com as pessoas que trabalham nas unidades 

prisionais se estreitassem mais que em qualquer outro momento – vez que a distância entre a 

secretaria e as unidades era uma característica quase intrínseca a relação entre essas duas 

instâncias – as ações demoraram para ganhar corpo.  

(...) sinceramente até hoje eu não vejo muito pra que veio a secretaria, não 
deu sinais de amadurecimento, acho que ainda está na fase de engatinhar, 
ainda está pré-matura, ainda não saiu da encubadoura, ela ainda está naquele 
momento não sei se vou, não sei se fico, ainda não se fez nada do que já se 
tinha, não se investiu em absolutamente nada, não se implementou nada, está 
tudo como era antes, até pior, porque antes nós tínhamos cursos de 
artesanato, nós tínhamos o esporte, nós tínhamos a capoeira e hoje nós não 
temos nada. Já fizemos um ano em julho de 2012 e nada foi feito, muito pelo 
contrário foi tirado. (E Staff Administrativo 4, 26.10.12) 
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 Se, por um lado, os técnicos da ressocialização, principalmente da Diretoria de 

Integração Social procuraram conhecer as unidades, suas peculiaridades e as ações que eram 

desenvolvidas, estes conheciam pouco ou quase nada do sistema prisional antes de assumir 

seus cargos.  

É que você criou uma descontinuidade já que você colocou pessoas que 
vieram de fora para administrar a área prisional, sem uma experiência mais 
efetiva dentro da execução penal. (...) Acredito que era preciso pensar a nova 
secretaria com condições de fato de atacar os problemas históricos que nós 
temos, e ela não foi formatada inicialmente com esse propósito, com esse 
empoderamento, a ideia é importante, mas a formulação, a concretização 
deixou a desejar, por conta disso, não tem os recursos necessários, não tem o 
pessoal que mediasse... (E Staff Administrativo 3, 25.09.12) 
 
O problema que há descontinuidade política. Principalmente na área de 
humanização. É uma tendência nacional você criar uma secretaria enxuta 
para uma área tão tensa, que a secretaria não fique se deslocando com 
outras atribuições, já que é uma função, que ela consome demais atenção e 
energia dos seus gestores, o que está faltando é um olhar com a mesma 
pegada para o que foi construído na área. (E Staff Administrativo 3, 
25.09.12) 

 
Conforme um dos entrevistados que trabalhou na CEDEGEP/SJCDH e continua na 

SEAP, este percebe que esta mudança de gestão sempre gera uma quebra das ações que 

estavam sendo desenvolvidas e que demora um tempo até que a nova gestão recomece os 

trabalhos. 

 
(...) quando chega uma nova gestão, ela leva um tempo para ver o que era 
feito e possivelmente melhorar e essa melhora leva em torno de 2 a 3 anos, e 
quando essa melhora ocorre, e a secretaria começa a andar aí começa a 
entrar uma nova gestão que geralmente exonera quem estava lá e tem uma 
nova mudança, então uma grande perda de tempo, não andam as coisas por 
esse motivo. Se uma secretaria estabeleceu uma meta, vem uma nova gestão 
e as vezes desmancha ou então quer fazer melhor e acaba não tendo uma 
grande evolução. Como no caso, a gente fez um comparativo com 3 estados, 
o ES, o RJ, e SP e nós vimos que em relação a esses três estados a Bahia 
deve muito em relação a suas políticas sociais e de ressocialização de 
aplicação aos internos, a população carcerária, porque eles são muito mais 
evoluídos nessa questão porque na verdade eles não sofrem constantemente 
essas mudanças, a maioria são concursados então não sofrem interferência 
política com isso eles estão bem mais evoluídos acerca da ressocialização, 
tem empresas mais sólidas atuando dentro da unidade, a educação é mais 
eficaz (...) (E SEAP 1, 02.12.11) 
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Passou-se um ano e alguns meses para que alguns cursos profissionalizantes voltassem 

a ser realizados nas unidades prisionais. Na PEB empresários perderam espaços, com a 

justificativa de que novas empresas estariam chegando – o que não aconteceu até a presente 

data – bem como por não estarem cumprindo as metas de funcionários contratados. Os 

projetos artístico-culturais e esportivos só foram renovados quase dois anos após a nova 

secretaria assumir.  

 Por muito tempo as unidades prisionais tinham mais autonomia, recebiam repasses do 

Estado e estas desenvolviam as atividades que achavam pertinentes, sendo que alguns 

empresários foram convidados pelos próprios diretores da unidade prisional. O dinheiro 

repassado mantinha o artesanato e os trabalhos informais da unidade (VALENTE, 1998), a 

partir do início do século XXI as ações passaram a ser mais orientadas pelo Estado, 

provavelmente por influência do Projeto Menos Presos, Mais Cidadãos, assim, o Estado 

representado pela Secretaria responsável pela administração penitenciária, passou a ter mais 

influência sobre quem (empresários) e o que (cursos e atividades diversas) entrava, como 

entrava e quais suas obrigações. 

 Por um lado, estabeleceu certas regras importantes para o cumprimento dos direitos 

dos presos instituídas na LEP. Iniciou-se o processo de padronização de procedimentos. Mas, 

tirou a autonomia das unidades prisionais, fazendo com que dependessem dos projetos que 

vem da Secretaria. Esses projetos, muitas vezes vinham de cima para baixo, não respeitando 

ou considerando o contexto, suas peculiaridades, e as dificuldades do cotidiano e da realidade 

prisional. 

 
O projeto TOPA, pra mim fantástico, alfabetizar, eu fico triste quando o 
preso assina com as digitais, não sabe ler, fica na verdade refém, TOPA, 
excelente projeto, mas da forma como foi gestada, até porque já tinha em 
funcionamento o EJA22, ficou inconciliável, porque como é o funcionamento 
da casa, a casa abre sete as atividades de educação começam oito, porque 
sete horas é o café do preso, oito até onze que é almoço, eu tenho EJA de 
manhã e de tarde, qual era a lógica do TOPA teria que intercalar horários, 
complicaria, porque na verdade queriam colocar TOPA no horário de 
almoço de 11 às 12h, mas no horário de almoço eu tenho na unidade um 
momento crítico da unidade, horários que temos problemas, abertura, 
almoço, janta e fechamento, porque almoço, almoço na verdade é um 
momento que a gente precisa ter estrutura de segurança, a gente não ia na 
verdade dar atenção necessária ao TOPA porque tem que dar atenção 
necessária ao pátio, desviar essa atenção toda pra concentrar essa atenção pra 
lá. Teve um momento com todo o esforço que conseguimos deslanchar, mas 
carecia de alguns ajustes. (E Staff Administrativo 2, 17.10.12) 

                                                           
22 Educação de Jovens e Adultos. 
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Vocês leram agora a portaria do secretário que ele fez? Nós fizemos um 
manifesto dos diretores das unidades prisionais. A portaria ela humaniza a 
ideia de você não poder mais fazer a revista íntima nas pessoas, porque 
constrange as duas partes, mas não deu nenhum substituto.  
P: Os detectores não funcionam... 
R: Nada, era para antes fazer isso, porque antes de proteger a mulher de ser 
vitimizada enquanto cidadã que não cometeu nenhum delito, estar colocando 
essas mulheres dos chamados fariseus, como potenciais mulas que vão ser 
cooptadas e obrigadas a levar drogas na genitália, na certeza de que não tem 
um scanner humano para fazê-lo. Então essa ação pode aumentar o uso de 
drogas lá dentro, então veja, a gente não pode ficar brincando com esse tipo 
de coisa. (E Staff Administrativo 3, 25.09.l2) 
 
Sempre, sempre quando muda a secretaria, quem chega quer mostrar 
trabalho, política, quando se muda tem que tirar daqui levar pra lá 
[Secretaria], CAEL, Diretor 3, os Vices, o pessoal que conhece deveriam 
levar pra lá, não é chegar e pegar um elemento que não sabe o que é nem 
cadeia, sem saber primeiro, vim trabalhar e pisar no solo, sentir como é o 
negócio para poder tomar decisões, porque o que eu mais pretendo aqui é 
ampliar, eu tenho projetos e mais projetos.  (...) (E Empresário 1, 18.07.12) 
 

Por outro lado, as principais dificuldades encontradas pela SEAP com relação a 

realização de suas atribuições é a estrutura física das unidades, a falta de pessoal para 

desenvolver os trabalhos e as exigências dos projetos a serem implantados nas unidades, visto 

que muitos exigem documentos como CPF e RG, que nem todos presos possuem, outros 

exigem escolaridade e idade, e por vezes tem um, mas não o outro, ou a carga horária dos 

cursos, por vezes ser maior que o tempo disponibilizado pela unidade para realiza-los.  

Na verdade o que a SEAP tem como meta, tem por objetivo as vezes não é 
alcançada por motivo da estrutura que a unidade prisional tem. Você tira 
pela PEB, a PEB tem a maior população carcerária do estado, e o setor de 
atividades laborativas educacionais só tem quatro servidores e dois 
computadores, essa estrutura atrasa muito o andamento das atividades, a 
internet é precária, as salas de aula em todo o estado, principalmente na PEB 
é precária, isso dificulta muito, na questão da estrutura, a boa vontade se 
tem, mas o problema que para se alcançar o objetivo tem que ter a estrutura, 
e há uma cobrança muito grande por parte da SEAP que muitas vezes as 
pessoas nem vão na unidade prisional, não estão lado a lado com a unidade 
prisional e pensam que é fácil, as vezes cobram coisas inalcançáveis de se 
conseguir com a estrutura que hoje tem no estado e principalmente na PEB. 
(E SEAP 1, 02.12.11) 

 Com relação ao trabalho nas empresas, a SEAP, considerando as entrevistas, manifesta 

insatisfação quanto ao não cumprimento de certas exigências por parte dos empresários como 

a obrigatoriedade de disponibilização do EPI, o pagamento do seguro acidentes pessoais e 

INSS dos presos/funcionários, número de presos trabalhando, estes não pagam luz, água, 

aluguel e só pagam 75% por salário mínimo, que eles poderiam dar mais em troca. 
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As empresas dentro desses estados é totalmente diferente, hoje em dia se 
você chega na PEB você vê internos trabalhando sem nenhuma condição 
ideal de trabalho, que não usa EPI, não usa nenhum dos equipamentos 
necessários para sua proteção, já no RJ e ES, os internos que trabalham o 
regime de trabalho é totalmente rigoroso, os internos usam EPI, usam farda, 
tem uma proteção bastante elevada em relação a aqui, realmente é muito 
precária essa questão, então é esse modelo que a SEAP quer implantar. (E 
SEAP 1, 02.12.11) 

 Como já é uma realidade que está posta, as mudanças com relação às novas exigências 

às empresas são de difícil implementação e no fim, as falas refletem um sentimento de que a 

relação é uma relação de favor. Ou seja, já que eles têm uma série de benefícios poderiam 

pensar em ações sociais outras, mas não há a consideração de que há um contrato e que este 

deve ser respeitado.  

Eu acho importante, mas o retorno social é muito pouco, eu acho que eles 
deveriam ter um papel social maior, deveriam ter ou palestras, ou 
atividades, ou um número mínimo para absorver com carteira assinada 
depois que saísse, pelo que eu vi no passado, não sei agora, mas no passado 
eu sentia isso, eu via que tinha muita empresa lá dentro que utiliza tudo isso 
e que não dava um retorno e eu acho que deveria dar mais um retorno social, 
acho que não é só o trabalho, porque eles não estão fazendo um favor, eles 
estão ganhando com isso, é a via de mão dupla, eu acho que eles deveriam 
ter esse trabalho social mais atuante de não só com os presos que estão 
trabalhando, mas com a unidade em si, (...) Não é um favor, com tudo isso 
eles estão ganhando, sabe o que eu sinto, que todo mundo faz as coisas como 
favor e não é favor, mas se colocam como favor. (E SEAP 2, 12.06.13) 
 

E, em contrapartida, os empresários argumentam que a SEAP desconhece a realidade 

prisional e têm exigências demais para uma realidade tão complexa. Nesse sentido, os 

empresários expõe a dificuldade de trabalhar com esse público (presos) e no ambiente 

prisional, por vezes justificando o não cumprimento de metas e regras. Assim, de ambas as 

partes a relação é subentendida como um favor prestado ao outro. 

 
Que viessem mais aqui e vissem o trabalho da CAEL, conhecessem as 
dificuldades do trabalho daqui, tem 1800 homens, mas não é assim, como 
eles falam, “ah você não paga água...”, que nós somos isentos de água e luz, 
e também pagamos só 75% do salário mínimo, mas o trabalho pior é a 
convivência, é muito difícil, você está ali, não é fácil a matéria prima, como 
a matéria prima da Padaria, é muito difícil crescer da noite pro dia dessa 
maneira, eles também, da secretaria “porque você não tem tantos homens”, 
(...) eles tem que vim sentir o espaço de trabalho, o governo tem vontade de 
fazer galpão “porque não faz galpão e me entrega?” [Secretaria], mas ele 
quer me dar um espaço pra eu fazer um galpão. Se o governo tem esse 
projeto de fazer galpão para outros que nunca participou do sistema... eu 
digo a você por experiência própria que muitos empresários não querem 
estar aqui, eu já vi muitas desistências de empresas. (...) Por isso, esse 
contato, o medo. Você tem que ter um operador de fora para trabalhar, eu 
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já, cara, trouxe não foi nem um, nem dois não, nesses oito anos, bote 30, 
“seu Entrevistado não quero ficar ai não, aí só tem monstro”, “digo não é 
assim não...”, então acho que é a mesma coisa, “você tá maluco, deixa eu 
pagar meu imposto aqui..” a visão deles é essa. Isso eles deveriam ver, a 
Secretaria, eu estava conversando até pouco tempo, “a gente precisa...” “ah 
você quer que eu saia daqui da cadeira pra procurar obra pra você?”, eu disse 
“não, eu queria que o negócio fosse mais divulgado, que você trouxesse o 
dono da OAS, Odebrech, Certenge, outras empresas aqui para eles sentir e 
ver nosso trabalho, ver como é”, o cara de fora tem essa visão o cara que tá 
aqui não tem porque? Eu pedi essa ajuda a ele, não pedi pra ele levantar da 
cadeira e correr atrás de obra, então a dificuldade da secretaria é essa, é ela 
acreditar. Mas sempre, sempre mudança de mandato tem isso, a gente dá a 
volta por cima. (E Empresário 1, 18.07.12) 
 
Sempre o Estado quer que coloque o maior número de internos possíveis 
engajados nos processos aí, no trabalho, nem sempre é possível abranger um 
número grande por conta das intercorrências que são frequentes, invalidades, 
roubo, acidentes do trabalho, então essas coisas são preocupantes para os 
empresários então o empresário visa o lucro, ele não quer ter problemas na 
linha de produção dele, ele quer ter lucro. (E Staff Assistencial 1, 31.10.12) 
 
 

  Com relação a educação a SEAP divide a responsabilidade com a SEC. A SEC 

disponibiliza os professores e demais funcionários (secretárias, merendeira, serviços gerais), 

recursos para manutenção da Escola, recursos materiais (livros didáticos, TV pendrive, etc.), 

bem como são utilizados seus projetos (Tempos de Arte Literária – TAL e Artes Visuais 

Estudantis – AVE) para o desenvolvimentos das aulas. Já a SEAP se responsabiliza pela 

segurança e salas de aula. A SEAP monitora através dos números, desde 2011, os alunos 

recebem remição de pena a cada 12 horas de estudo. Uma das críticas apresentadas é sobre o 

não-monitoramento qualitativo das atividades e de que a infraestrutura disponibilizada para a 

escola e para as atividades educacionais ainda deixam muito a desejar, como será discutido 

em outra seção.  

(...) a gente fazia um acompanhamento, mas um acompanhamento 
basicamente numérico, de números, não se tinha um trabalho voltado, não 
se tinha uma avaliação qualitativa do resultado, não tinha como mensurar 
os resultados, porque a gente precisa ver não só números, mas o qualitativo, 
como é que está? Tá desenvolvendo? E por conta disso se perdia. Só tinha 
realmente a leitura dos dados, e aí você vê que a leitura dos dados não 
corresponde a realidade, pelo número de salas que tinha pra ofertar, mas 
não tinha um acompanhamento: esse aluno está em que série? Por mais que 
tivesse no CRC23 dados de alunos analfabetos e tal, mas eu não percebia 
uma análise mais profunda desses resultados, quantos alunos? Eles estão 
dando continuidade, dão continuidade a escolaridade? Estão fazendo 

                                                           
23 Coordenação de Registro e Controle.  
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Enem? ... até o próprio Enem, eram as unidades que ficam responsáveis, a 
gente só pegava o quantitativo, então a gente não ficava nem sabendo quem 
passou, quem tirava nota boa, quem não tirou, ficava assim, sem esse 
acompanhamento, mas eu creio que isso ai não por conta da equipe técnica, 
mas pelo número de funcionários muito reduzido, pra um espaço que você 
tem imenso, várias unidades com não sei quantos presos e como é que você 
dá conta de tudo, a mesma coisa, a demanda é muito maior que a oferta. (E 
ESCOLA 1 – 2, 19.12.11) 

 

4.2.2 A Direção da Unidade Prisional 

 

A direção da unidade prisional é responsável pela gestão geral da unidade. A posição 

de direção da unidade é ocupada por pessoas indicadas pelo Secretário da secretaria 

responsável pela administração prisional (SJCDH – antes de maio de 2011/SEAP – após maio 

de 2011), ou seja, que ocupam cargos de confiança, e que, portanto, fazem a mediação direta 

entre as determinações da secretaria (SJCDH ou SEAP) e os funcionários da unidade 

prisional. 

(...) Falta de pessoal é um, recursos tecnológicos, nós precisamos ter detector 
de metal eficiente, bloqueadores de celulares eficientes, scanner humano 
eficiente, rádios de comunicação interna eficientes, câmaras de 
monitoramento interno eficientes. Falta de pessoal e falta de tecnologia, seria 
como se o sistema prisional estivesse no século XIX, enquanto você tem um 
século XXI dentro possibilitando a comunicação direta. Hoje nós temos a 
custódia física do individuo no cárcere, mas ele virtualmente consegue se 
comunicar com o meio externo. Nós vimos agora no Bangu I, um indivíduo 
com o celular na mão no msn, no facebook se atualizando. Então esse é um 
problema muito grande, ou seja, ele tem um acesso a tecnologia de ponta, ele 
consegue fazer tecnologias as vias de Magaiver, eles conseguem se adaptar 
lá dentro e nós continuamos no século XIX. O poder de enfrentamento nosso 
é baixíssimo. (E Staff Administração 3, 25.09.12) 

 

Utilizando a comparação feita por um dos diretores entrevistados é possível resumir os 

grandes problemas enfrentados pela gestão de uma unidade prisional com deficiências 

históricas muito expressivas. Primeiramente, a arquitetura da unidade dificulta a sua 

administração, já houve períodos com cinco pavilhões separados em funcionamento, com 

mais de 1500 internos, com poucos agentes para levar para os serviços médico, jurídico, 

psicossocial, CRC, com precário serviço telefônico até mesmo para comunicação interna, com 

estrutura física deteriorada, sem salas de aula apropriadas, só um pavilhão com acesso às 
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oficinas de trabalho, sem tecnologia para fazer revistas, muitas vezes sem camburão para 

fazer as escoltas necessárias.  

Na realidade a penitenciária possui uma estrutura antiga, precária, 
deficiente e torna-se, portanto, um elefante difícil não só de conduzir, mas 
de mantê-lo parado. Essa unidade, portanto, pela ausência de recursos do 
Estado tinha uma série de problemas estruturais, (...) Então todas as 
dificuldades que nós tínhamos, muitas vezes de faltar luz, faltar água, final 
de semana acontecia muito isso (...) Além disso nós temos o problema 
crucial que é o contexto histórico, a contaminação dos próprios agentes 
penitenciários em decorrência do adoecimento, acaba adoecendo diante de 
uma estrutura prisional decadente e isso contamina os outros. Então você 
tem muitas vezes a omissão, você tem o desleixo, a despreocupação, o 
engano, o que repercute no sistema de conflitos diário entre a tentativa de 
fugir e a obrigação de manter preso há uma série de problemas. (E Staff 
Administração 1, 21.09.12)  

 

 Além de, e também, por causa desses problemas estruturais, a manutenção da unidade 

é dificultada, sendo um dos motivos para um cotidiano estressante que repercute diretamente 

na atuação dos APs e no desenvolvimento das atividades. Somando-se ao problema 

arquitetônico há o problema da comunicação. A dificuldade em passar adiante as 

determinações e decisões, a dificuldade de padronização dos procedimentos – como quem 

deve ser revistado e como, do que pode entrar e do que não pode entrar, etc.  

 

A questão arquitetônica é um dos problemas. [O problema do diálogo] seria 
um outro problema, que eu não salientei logo no começo, mas é um outro 
problema, a comunicação. Acho que temos um problema de comunicação 
(?). O que se quer, o que se pensa, o que se discute, até chegar no último 
agente penitenciário que está no chão da fábrica há uma distorção 
complicada. E também o link nosso da gestão para a secretaria é muito 
distante, há uma distância física e de entendimento grande. Acho que temos 
muito problema de comunicação. O que dificulta para o trabalho andar bem. 
(E Staff Administração 3, 25.09.l2) 

 

Apesar da continuidade da maior parte das carências, a última década foi palco de 

importantes mudanças na unidade.  

(...) fiquei até 2009 na PEB, lá nós fizemos uma série de mudanças, 
acabamos com o ingresso de presos24, que era a família dormindo na 
penitenciária como se preso fosse, nós acabamos com isso, interditamos o 
pavilhão IV, transformamos o pavilhão I todo em um espaço para os presos 

                                                           
24 O ingresso era o evento no qual visitantes permaneciam durante o final de semana inteiro, ou feriado inteiro 
dentro dos pavilhões junto à seus familiares presos, pelas entrevistas esse tipo de evento acontecia rotineiramente 
na unidade até 2008. 
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que trabalhavam nas oficinas, acabando com o trânsito diário de dia e noite 
transportando os presos dos pavilhões para as oficinas e de volta, em corda 
de caranguejo25, tratando de maneira mais humana, quebramos o paradigma 
da questão de facções, transformamos o pavilhão III em semiaberto, diante 
da ausência de vagas para a questão do semiaberto, botamos abaixo todas as 
casinhas26 existentes ao redor da PEB, que existiam, transformamos os 
espaços onde os presos dormiam nos corredores fora dos alojamentos, que 
eram os fardas azuis em hoje o posto médico da PEB, e os presos voltaram 
pras celas, e os policiais militares que dormiam fora das celas, no meio de 
quartos particulares foram recolocados em celas de seguro e posteriormente 
transferidos para Lauro de Freitas, então essas foram algumas das ações que 
foram implementadas na PEB e que mudaram completamente a rotina da 
penitenciária... (E Staff Administração 2, 21.09.12) 

 

Ações essas que trouxeram abaixo várias irregularidades existentes no sistema. Já 

outras mudanças do início desse século tiveram repercussões positivas e negativas. Um dos 

diretores aponta a saída dos agentes penitenciários dos pátios como uma medida para diminuir 

os danos psíquicos e físicos advindos do trabalho. A saída de dentro do pavilhão diminuiu um 

pouco o stress dessa função, mas deixou um vácuo de poder que junto à mudança do perfil do 

preso e da entrada do celular modificou a forma de organização dentro dos pavilhões entre os 

presos. Segundo este entrevistado, o status no mundo do crime passa do assalto a mão 

armada, ou autônomos 157 (LYRA, 2013), para o tráfico de drogas, assalariados do 1227 

(LYRA, 2013), que é uma forma de empreendedorismo, que exige toda uma estratégia de 

organização baseada no mercado e não na força e ameaça física. O celular fez crescer 

exponencialmente as comunicações com o mundo extramuros e auxiliou no crescimento do 

crime organizado intra e extramuros.     

Até meados da década de 90 do século XX, você tinha uma população 
carcerária que ela era dividida em diversos grupos prisionais e eles se 
coexistiam dentro do pátio. A partir da referência de assalto a mão armada, 
furto, as diversas gangues que se conviviam de forma mais ou menos 
harmônica, existiam problemas, existiam mortes, divergências, mas nada tão 
grave, nada tão absurdo. A partir de 95 em diante começa uma mudança 
nesse processo, tal qual Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, o 

                                                           
25 Escolta realizada com os presos algemados uns aos outros. 

26 As casinhas eram barracos construídos pelos internos da área livre para sua habitação, visto que não havia 
outro espaço para o alojamento destes.  

27 O art. 12 da Lei n°6.368, de 21 de outubro de 1976 segundo o qual é crime “Importar ou exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar”, ou seja, referente ao tráfico de entorpecentes ao qual o autor faz referência, 
foi revogado pela Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006.  
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assalto a mão armada perde espaço para o tráfico de drogas que começa a 
se organizar nos moldes do crime organizado e isso começa a contagiar 
dentro da área prisional. Com a saída do agente penitenciário de dentro do 
pátio, que era uma constância, havia presença física do agente penitenciária 
dentro dos pavilhões, mediando as relações. (...) ele sai de dentro do pátio, e 
começa a se engrenar uma nova engrenagem dentro do pátio, essa é uma 
mudança que é relevante considerar, que foi a unificação daquelas gangues 
rivais em um comando único ao redor do tráfico de drogas. Agora uma voz 
só, só um que manda, então essa tendência que é tendência nacional aportoa 
tudo. Isso foi consolidado em 2000. Em 2000 se consolida essa coisa do 
agente penitenciário fora do pátio e uma gangue única mandar lá dentro. São 
vários elementos, esse é um dos elementos (...) Depois com o advento do 
celular já dá uma nova reconfigurada nisso também. Primeiro porque as 
informações, ela só tinha a informação que chegava em locu no espaço 
físico, quer seja visitante, quer seja a partir dos agentes penitenciários que 
estão na relação com os presos, então saber quem eram os xerifes, saber 
quem esta comandando, saber quem é que está ficando lá fora, isso só quem 
tinha essa informação era quem estava participando do palco das operações 
da área prisional. Com a saída do agente do pátio e com o advento do 
celular essas informações elas saem do pátio para os contatos extramuros a 
revelia dessa figura que era mediadora das relações, o celular faz essa ponte 
direta. (E Staff Administração 3, 25.09.12) 

O que se percebe é que essas mudanças continuaram transformando o cotidiano. Aos 

poucos os internos começaram a se organizar dentro dos pavilhões e a participar de forma 

informal de um processo peculiar de disciplinamento, com regras próprias de manutenção da 

ordem, existindo quase uma relação de cooperação entre a direção e as lideranças dos 

pavilhões, quando estas tem o que se caracteriza por uma liderança positiva. Um dos 

entrevistados chama isso de terceirização das responsabilidades, ao comparar a transferência 

da responsabilidade de organização dos pavilhões com a terceirização das oficinas que 

transferiu a responsabilidade da oferta de vagas de trabalho da unidade para empresários.  

Já tinham algumas oficinas, por exemplo, eu me lembro da marcenaria, 
escultura eles faziam de maneira, só que era o próprio Estado que estava 
organizando, não era um empresa que organizava, eu sinto muito que o 
Estado cada vez mais se retira da responsabilidade, antigamente, claro que 
não eram tantos presos como é agora, o Estado assumia mais, tanto as 
oficinas lá dentro, como a escola, era limitado só até quarta série, mas era 
tudo o Estado que fazia, eles querem terceirizar, quarteirizar, eles não 
querem mais assumir, até dentro dos pátios, também, na verdade não tem 
controle do que acontece lá dentro, o Estado só vai intervir quando acontecer 
alguma coisa, quando um é esfaqueado, ou acontecer alguma coisa grave, 
mas o dia a dia não são mais os agentes penitenciários que decidem onde o 
preso vai ficar, em que cela, o que ele vai fazer, tudo isso são os próprios 
presos e as facções que assumiram as lideranças, as frentes como eles 
falam, e pelo fato de perder o controle do pátio faz com que tenha que o 
tempo todo negociar, o diretor fica numa situação muito difícil, porque ele 
tem que negociar com os lideranças dos presos, com os agentes 
penitenciários pra poder manter a paz dentro do sistema, ele não tem mais 
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controle realmente sobre o que está acontecendo lá dentro, ele tem os 
informantes, mas não tem o poder de agir dentro do pátio e lá que a vida 
cotidiana acontece. (E PC, 13.12.12) 

A terceirização da responsabilidade e a negociação com as lideranças também é 

apontada e analisada historicamente no texto de Lourenço e Almeida (2013), como 

característica das relações estabelecidas entre as gangues prisionais e as direções das 

unidades do Estado a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000.  

Esse tipo de acordo desonerava o administrador da prisão de vários 
problemas e demandas. Diminuía a necessidade de vigilância intensiva e 
tranquilizava os agentes que sabiam que as regras de conduta dos internos 
estavam pactuadas com as lideranças e suas gangues prisionais. Embora isso 
pudesse aumentar os níveis de conflito e vitimização entre os internos, 
potencialmente os diminuía entre internos e agentes.  (LOURENÇO e 
ALMEIDA, 2013, p.45) 

O papel da direção da unidade é gerir pessoas, é designar responsabilidades, dialogar, 

ouvir e fazer decisões. Na visão dos diretores entrevistados essas foram as características que 

definiram suas gestões, bem como o tratamento humano oferecido ao preso e seus familiares. 

Eles são os mediadores entre a segurança e a ressocialização, e, por vezes assumem riscos 

para contemplar o segundo, e, por outras prezam mais pela segurança. Sempre tendo como 

desafio os problemas históricos da unidade, incluindo esse já estabelecido pacto com as 

lideranças. 

Alguns entrevistados apontam as últimas gestões como importantes no combate aos 

problemas da PEB, outros apontam que dialogaram mais com certos setores em detrimento de 

outros, por exemplo, apoiando mais os agentes penitenciários ou mais os empresários nas suas 

demandas, sem por vezes ouvir o outro. Um foi apontado como mais compreensivo com as 

causas do empresariado, tendo posturas mais enérgicas quanto ao cumprimento dos horários 

de abertura para as oficinas, bem como outras demandas dos empresários. E o outro é 

considerado pelos agentes penitenciários por ter um ouvido mais atento às suas demandas, por 

vezes deixando a desejar com os empresários.  

As atividades tem que ser melhor fiscalizadas, não só por nós, mas pelo 
pessoal, não só CAEL, mas pelo pessoal da SEAP tem que dar esse respaldo 
a CAEL para que ela possa fazer as interferências que são necessárias, nesse 
caso mesmo de os internos estarem perdendo dedo, parte do corpo, tem que 
haver uma interferência, da exploração, por exemplo, o preso não pode ficar 
doente, quem sabe se o preso esta doente aqui somos nós, mesmo não sendo 
médicos, mas estamos o dia a dia com eles, nós encaminhamos o preso para 
o médico e ainda há contestação de que o preso não está doente, a nossa 
palavra não basta, é preciso trazer um atestado médico e mesmo assim esse 
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atestado médico não estava sendo aceito, mas agora com Diretor X, com 
Diretor Y estava um horror um ninho de urubu, agora está chegando pros 
eixos. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

 

4.2.3 A Coordenação de Atividades Educacionais e Laborativas - CAEL 

 

Segundo o Decreto n° 9.665 de 21 de dezembro de 2005, que aprova a Organização 

Estrutural e Funcional da Superintendência de Assuntos Penais – SAP e dá outras 

providências28. 

 
V - por meio da Coordenação de Atividades Educacionais e Laborativas: 
a) promover, supervisionar e executar programas educacionais, culturais, 
laborativos e de lazer; 
b) selecionar, em conjunto com a Direção e com as Coordenações de 
Segurança e de Atendimento à Saúde, os custodiados aptos a participarem 
das atividades propostas; 
c) promover em conjunto com a Coordenação de Atendimento à Saúde, o 
desenvolvimento e o fomento de atividades lúdicas, artísticas, socializadoras 
e educativas;  
d) registrar, controlar e acompanhar a participação do custodiado nas 
diversas atividades; 
e) participar, juntamente com o corpo discente e com o representante do 
convenente, do planejamento, da execução e da avaliação das atividades 
desenvolvidas;  
f) fornecer às Coordenações de Registro e Controle e de Atendimento à 
Saúde, os dados necessários à obtenção de benefícios legais;  
g) responsabilizar-se pelo registro, envio das informações necessárias à 
remuneração do custodiado e efetivo pagamento dos mesmos;  
h) articular-se, permanentemente, com a Coordenação de Segurança, visando 
a execução e otimização das atividades;  
i) articular-se, permanentemente, com a Coordenação de Gestão Integrada da 
Ação Penal, visando subsidiar e planejar, conjuntamente, atividades ligadas 
ao seu campo de ingerência; 
j) alimentar os sistemas tecnológicos implantados na unidade, no que couber 
a seu campo de abrangência;  
k) realizar, mensalmente, levantamentos estatísticos e relatórios qualitativos 
das atividades desenvolvidas na sua área de atuação. 

 
 
 Ou seja, é o setor que deve buscar atividades, supervisioná-las e executá-las, fazer 

todos os registros quanto a atividade, fazer a mediação entre os atores envolvidos para 

viabilizar a realização das atividades da melhor forma possível, fornecer todas as informações 

para os setores responsáveis (CRC e SEAP hoje), fazer o pagamento dos internos que 
                                                           
28 O Regimento da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização ainda está em processo de 
aprovação (site http://www.seap.ba.gov.br) 
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exercem atividades laborativas (quando cabe o pagamento), além de avaliar o trabalho 

desenvolvido.   

Se da década de 1980 até os anos 2000 a Coordenação de Atividades Educacionais e 

Laborativas – CAEL tinha mais autonomia quanto ao que se desenvolvia na unidade, sendo 

ela mesmo que estabelecia os contatos para trazer pessoas para trabalhar com os presos e 

materiais para que estes produzissem artesanato, hoje ela depende muito mais das iniciativas 

advindas da SEAP e parcerias para executar atividades com os presos. 

 

Aqui eu vim trabalhar no setor de artesanato [83], eu era chefe de artesanato, 
dentro desse setor eu fiz várias inovações, eu coloquei o curso de pintura em 
couro, depois nós trabalhávamos com argila, pintura em peças de barro, 
depois eu vi que cresceu o artesanato nós tínhamos uma loja aqui mesmo, 
nós escoávamos bastante o nosso trabalho. Quem comprava eram as visitas, 
antigamente nós tínhamos nos hotéis como referência o artesanato da PEB, 
então nós recebíamos ônibus, tanto que aqui era enorme toda essa parte que 
hoje é a administração era a loja de artesanato o qual eu era coordenadora, 
então nessa época também nosso carro forte era entalhes na madeira de 
sucupira e jacarandá, então nós tínhamos muitos artesanatos na área de 
madeira em entalhes, depois eu vi a necessidade de melhorar, de intensificar 
o nosso artesanato e a gente começou a fazer a peça de artesanato no barro, e 
aí a gente passou a trabalhar também com palha da costa, sisal, foi 
modificando, aí fizemos um box no Mercado Modelo onde fazíamos a 
exposição das nossas peças também, e a coisa foi complementando. (E Staff 
Administrativo 4, 26.10.12) 

 

 O setor já não tem tanta influência no que é oferecido para os internos na unidade, 

recebendo pacotes prontos vindos da SJCDH/SEAP, nem sempre condizentes com o que vai 

beneficiar de fato os internos ou o que a unidade comporta, principalmente com relação a 

espaço e horários. 

 A CAEL nesta unidade é responsável pelas atividades laborativas, profissionalizantes, 

lúdico-esportivas e algumas atividades pontuais vinculadas à educação, como a aplicação das 

provas do ENEM e do ENCCEJA, mas as atividades escolares cotidianas são executadas pela 

Escola que tem sua sede na unidade, portanto, mesmo a supervisão e controle de frequência, 

que em outras unidades é do setor da CAEL, são realizadas por funcionários da Escola.  

A grande dificuldade do setor é a falta de recursos humanos, espaço físico para 

trabalhar e recursos materiais como mais computadores. Em agosto de 2013, eram 1224 

internos divididos em três pavilhões. Então, pensar em como executar os projetos, que 

pavilhão beneficiar com o que, como e quem transferir para o pavilhão I para que este possa 

trabalhar, ou trazer para a área livre, ter uma boa relação com a segurança para poder 
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viabilizar isso, são alguns dos desafios cotidianos. Além disso, deve cumprir as demandas da 

Vara de Execuções Penais - VEP de emissão dos atestados de remição de pena e de conduta, 

manter o SINALE em dia, o pagamento dos internos em dia, fazer o levantamento do pecúlio 

quando autorizado pela VEP, negociar com Empresários a respeito de faltas pelas quais os 

internos não tiveram culpa29, negociar a questão do corte30 dos internos, verificando os 

motivos, cuidando para com isso não colocar em risco a integridade física do preso31, 

negociar a realização de festas comemorativas, fazer a inscrição e aplicação do ENEM e 

ENCCEJA, entre outras atribuições.  

 
Dificuldades, às vezes é que o lugar é pequeno, o setor é pequeno então há 
uma dificuldade de pessoas, agentes pra tomar conta, agentes para 
implementar para fazer com que isso aconteça, e as oficinas o local também 
é pequeno, então não tem como colocar muitas pessoas nas oficinas, aqui 
nos pavilhões tem como fazer algumas coisas, mas outras não podem ser 
feitas, e aí as vezes a gente fica como é que vai colocar atividade no lugar, 
uma atividade em outra, pra que venha acontecer e o projeto fluir, mas o 
negócio é mão de obra humana. (E Staff Administrativo 7, 23.08.12) 

 
(...) geralmente nós passamos os internos antes para as oficinas e o pessoal 
do pavilhão fica separado naquele espaço ali, as vezes teve o último baculejo 
mesmo ninguém passou, que foi realmente bem planejado, não passaram 
porque seria até melhor não passar, para preservar a integridade física deles, 
porque aqui é um campo de informação, isso aqui ajuda também a 
administração as informações, que esse tratamento que alguns de nós dá 
também não é atoa, tem um retorno e ajuda muito a administração, e essa 
polêmica que CAEL está aí, porque [os empresários] descontam, e ela veio 
conversar com eles para que justamente eles flexibilizem isso, porque os 
proprietários das empresas não entendem isso e tem situações que o interno 
não pode se expor tanto, a vida dele está em jogo, os outros [empresários] 
dá pra gente conversar, só esse que... Aí ela vem conversa com um e com 
outro para entender a situação, a inteligência deveria trabalhar com isso aqui 
também, o que eu tenho de informações aqui também, não sei como não me 
mataram ainda, porque eu sou destemido mesmo, já recebi ameaças aí, mas 
não tenho medo. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

Hoje, trabalham no setor quatro pessoas, uma é cargo de confiança, as demais são 

agentes penitenciários – AP que foram convidados para fazer parte da CAEL. A trajetória 

deles é a seguinte: um passou pelas oficinas de trabalho antes de vir para o setor, outro ajudou 

nos primeiros anos de implementação da Escola, e outro já foi chefe de segurança. 

                                                           
29 Quando, por exemplo, há greve dos APs, ou procedimentos de revista onde os APs não passam os internos 
para as oficinas.  

30 Demissão dos internos/funcionários. 

31 Os internos que trabalham nas empresas são, muitas vezes, considerados caguetes/delatores pela “massa 
carcerária”. Esse fato será discutido com mais detalhe em outra seção. 
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 Dois deles apontaram que há uma mudança no olhar quando se deixa de trabalhar 

‘batendo cadeado’32 para trabalhar nas atividades laborativas e educacionais. Enquanto AP 

eles prezam quase exclusivamente pela segurança, e na sua visão todo preso é ‘ladrão’, é 

igual, mas quando eles passaram a trabalhar com as atividades laborativas e educacionais eles 

perdem esse olhar de que todos são iguais e passam a ver que existem pessoas que querem 

mudar, ou que são trabalhadores, mas simplesmente cometeram um crime e estão pagando 

por isso, mas não são do mundo do crime.  

 

Olha mudou a forma de compreender, de pensar, porque é um mundo 
totalmente diferente, do portão pra cá eu me vejo como agente penitenciário, 
então quando eu estava lá no pátio eu via de uma forma totalmente 
diferente, pra mim aqueles não tinham recuperação, eles estavam ali porque 
infringiram a lei e tinham que estar ali realmente, todos eram iguais, ou 
seja, todos que estavam ali eram ladrão, tudo pra mim era igual, (...) Mas 
quando o tempo começa a passar, aí eu fui trabalhar nas oficinas hoje eu 
estou aqui na parte laborativa eu vejo a diferença, as pessoas que 
verdadeiramente você precisa lutar pra que verdadeiramente ela venha ter 
uma ajuda. Que ajuda é essa, tem pessoas que é do interior que está aqui 
dentro não é vagabundo, que não é marginal, mas que aconteceu uma briga 
no bar, aconteceu até na roça matar uma outra pessoa a desavença, mas 
está aqui dentro, e aí eu pensava que pra mim tudo era igual e aí eu entrava 
do portão pra cá eu sou um agente penitenciário eu tenho que cumprir a 
minha função. Mas do portão pra fora eu sou uma pessoa como qualquer 
outra e aí eu tinha essa tese, do portão pra cá quando eu vim pras oficinas eu 
comecei a ver diferente, as pessoas que estavam ali trabalhando, eu dizia 
poxa realmente naquelas oficinas tem pessoas que estão trabalhando é sinal 
que verdadeiramente mudou e muitos que estão trabalhando aqui é porque 
já trabalhava lá fora, já tinha sua vida e aqui ia ficar doente ia ficar triste 
na cela, ia ficar deprimida, e aí a gente vê a diferença aí quando eu fui 
chamado pra vim pro setor laborativo eu vi agora realmente uma outra 
diferença, que diferença é essa, de ter certeza que verdadeiramente agora as 
pessoas podem mudar, poder ter uma mudança de vida, não só nós ajudando, 
como também os seus parentes, que os parentes se achegam mais em ver que 
aquela pessoa está sendo ajudada, e nós estamos lutando para que aquela 
pessoa venha voltar pra sociedade aí seus parentes vai lutar mais ainda 
também pra mostrar para ele que a gente não abandonou que estamos ali 
com eles e que ele pode mudar e voltar novamente para a sociedade, (...) (E 
Staff Administrativo 7, 23.08.12) 
 
O que muda basicamente é que enquanto você está na segurança, você vai 
focar basicamente na segurança e integridade física, e outros conceitos 
pontuais, ou seja, quando você está na segurança e precisa levar algum 
interno para fazer algum exame fora que vai ser útil para a ressocialização 
dele, se for colocar a segurança em cheque a segurança não deixa não, não 
vai não, e acaba travando o processo de desencarceramento, e aí quando 
você está já do lado de cá, na parte laborativa, a parte que trabalha 

                                                           
32 Trabalhar no plantão. 
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basicamente com o processo de desencarceramento da pessoa a gente pode 
até negligenciar algum item de segurança a depender do perfil que a gente 
acaba conhecendo mais do interno, porque enquanto segurança, enquanto 
agente a gente conhece o interno que dá o nome no confere e bate o cadeado, 
tranca, abre, tem uma dor de dente leva, a gente não conhece a pessoa do 
interno, a gente sabe que é mais um interno. Quando você está nas atividades 
laborativas você vai analisar um por um pra saber quem é a pessoa, quem é 
sua família, saber os processos dele, e aí você começa a diferencia o 
criminoso do bandido, é nesse processo, enquanto está no pátio como agente 
não, no pátio todo mundo é ladrão e acabou, essa diferenciação, não tendo 
essa diferenciação você acaba prejudicando muito o processo de 
desencarceramento do sentenciado. (E Staff Administrativo 6, 11.07.12) 
 

 Essa diferenciação do bandido e do criminoso está presente no discurso de muitos 

entrevistados do staff prisional, e será analisado de forma mais aprofundada quando falarmos 

sobre as peculiaridades do trabalho prisional. Aqui só é importante frisar a mudança no olhar 

do AP ao mudar sua função. Quando este está trabalhando no plantão, seu olhar é de 

segurança, e, quando passa a trabalhar na CAEL o AP passa a ponderar certas posturas mais 

rígidas e deterministas, e a considerar a ressocialização como uma possibilidade.  

 
 
 

4.2.4 Os Agentes Penitenciários - AP 

 
 

 

Segundo Carvalho (2013), que realizou sua pesquisa na mesma unidade prisional aqui 

analisada, havia no ano de 2013, 161 APs, sendo que 20 trabalhavam no regime 

administrativo, e os outros 140 em regime de plantão em escala de 24 horas (trabalho) por 72 

horas (descanso) (p.61). Os AP se dividem entre as seguintes funções: diretor adjunto de 

pavilhão33, coordenador de segurança34, coordenador de vigilância35, chefe de equipe36, 

                                                           
33 Como apontado na descrição da unidade há um diretor por pavilhão, este é sempre um AP, sendo que o diretor 
geral da unidade não necessariamente o é. Estes diretores adjuntos estão subordinados ao diretor geral 
(CARVALHO, 2013).  

34 É o “responsável pelas questões de segurança da unidade prisional além de supervisionar as atividades das 
equipes plantonistas, incluindo aquelas relacionadas às atividades laborativas/educacionais, ele deve 
supervisionar o recebimento e a liberação de sentenciados. O Coordenador de Segurança será acionado para a 
resolução dos conflitos relacionados aos internos, relacionadas aos agentes e aos demais servidores (...)” 
(CARVALHO, 2013, p.62). 

35 Há um por pavilhão, subordinado ao Diretor Adjunto e ao Coordenador de Segurança, responsável pela 
administração e supervisão do pavilhão prisional ao qual está vinculado. (CARVALHO, 2013) 
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equipe feminina de revista37, equipe plantonista masculino38. Aos Agentes Penitenciários – 

AP cabe grande parte de todas as funções da instituição prisional. Na verdade, eles estão 

presentes em todos os processos desde a entrada do preso à unidade até sua saída, convivendo 

cotidianamente com os presos de forma intensa. Carvalho (2013) aponta os seguintes 

procedimentos operacionais dos APs: abertura da casa; vigilância e manutenção da ordem; 

fiscalização e acompanhamento da distribuição das refeições; encaminhamento e escolta para 

às assistências setoriais; escolta externa; controle e fiscalização da assistências 

socioeducativas prestadas dentro dos pavilhões; controle e garantia das atividades laborativas 

nos pavilhões; controle e revista  dos visitantes quando em dia de visita; inspeção, fiscalização 

e controle dos pertences dos visitantes; fechamento da casa e rondas noturnas (p.81).   

Segundo um dos entrevistados, com relação à tendência quanto ao trabalho 

desempenhado, os APs, em geral, priorizam a segurança em detrimento das políticas de 

ressocialização.  

 

P: Como os agentes veem o punir e humanizar? 

R:.Entre o punir e humanizar eles se concentram mais na linha da punição, 
nas rotinas de segurança e de disciplina. O discurso da instituição é que a 
pena ela além da punição ela tem que resgatar o indivíduo encarcerado, esse 
discurso está aí, o que nós vemos é que a função primeira da pena é punir 
mesmo, mas esse discursos da humanização perpassa todas as funções, 
diretrizes e políticas prisionais do país. A nossa Lei Estadual 7209/97, 
institui as atribuições do agente penitenciário, ela tem algumas atribuições 
que na minha concepção essas atribuições caracterizam a dimensão 
pedagógica da função do agente penitenciário, quais sejam: incentivar no 
preso hábitos de higiene, ressocialização, coordenar atividades laborativas... 
Tem uma dimensão pedagógica nessa atribuição, não há outra 
intermediação entre o preso e o resto se não for mediado pelo agente 
penitenciário, ele é uma figura emblemática. Não começa nele, nem termina 
nele, mas ele participa de qualquer objetivo de reintegração social, ele é o 
fluxo disso, então ele tem uma dimensão pedagógica. A questão que se 
coloca: isso está claro para o agente penitenciário? (C Sala CAEL 4, 
23.08.12) 

 

                                                                                                                                                                                     
36 Tem por função realizar a escala de serviço dos AP plantonistas, “fazer a comunicação com a guarda externa 
da passarela da PM, cadenciar o fluxo dos encaminhamentos dos internos às assistências, realizar as 
comunicações das decisões referentes ao pavilhão através do registro oficial nas ocorrências.” (CARVALHO, 
2013, p.62)  

37 Elas têm a função de acolher, orientar e encaminhar as queixas das visitantes revistar as visitantes e os 
materiais que entram nos pavilhões nos dias de visita. (CARVALHO, 2013) 

38 São os AP que cumprem o plantão de 24h X 72h e têm o maior contato com o cotidiano dos presos.  
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Assim, o AP é a personificação do conflito entre o punir e o ressocializar, cumprindo 

papeis contraditórios, entre manter a ordem, a disciplina, mantê-lo preso e ao mesmo tempo 

facilitar as atividades que possam contribuir para a reinserção social. De fato, por trabalharem 

em uma instituição prisional, custodiando indivíduos privados de liberdade por infringir a lei, 

normalmente de forma violenta, acabam por prezar pela segurança em detrimento da 

ressocialização. Há compreensões muito distintas do que é ser AP e sua função.  

 
(...) o pessoal vai dizer babá de ladrão, pode dizer quem quiser, mas acho 
que se a minha função é tentar trazer esse indivíduo pra sociedade tem que 
tratar ele com o mínimo de dignidade.  
P: Você então considera essa a sua função? 
R: Exato, a minha função eu sei que é essa, eu jamais vou fazer como eu já 
vi aqui logo quando cheguei do interno bater na janelinha do corpo IV, uma 
janelinha de vaivém, perguntou alguma coisa, aí o agente que abriu a janela 
disse “vai roubar ladrão”  e bateu na cara dele. Pow como é que esse cara 
vai sair daqui se o Estado que somos nós, chega pra ele e diz “vá roubar, 
ladrão!” e bate a porta na cara dele, aí o paxara abraça ele e diz “você é 
família” e pronto. Já usei muito esse exemplo, se o interno está passando 
mal como esse que eu levei da UED que realmente estava com a pressão 
muito alta, não morreu por um triz, se o Estado não socorre ele, num 
extremo desses, quando ele tomar uma topadinha no pátio, o pátio carrega 
ele, diz “bora, ajuda, ajuda”, ele se sente abraçado por quem? Pela 
malandragem, ele vai ser cada vez mais malandro porque a malandragem é 
o que eles chama de família, quem se preocupa com ele, quem dá um 
sabonete pra ele, se o Estado não faz isso, o Estado vai ser sempre um 
inimigo. Então, se a gente não fizer o que tem que fazer, se não abraçar cada 
individuo como tem que ser abraçado, enquanto não separar o bandido do 
criminoso também a gente não consegue repor ninguém na sociedade com 
dignidade. (E Staff Administrativo 6, 11.07.12) 
 
Eu vou ser sincero, que eu não gostaria de ser, eu faço parte de uma 
sociedade, uma sociedade que está sujeita a sofrer as consequências do ato 
dessa pessoa que está aqui, então eu acho que não deveria ser assim, como 
sociedade, mas como profissional eu tenho que agir dessa forma, eu estou 
em dois campos, a sociedade que me paga, e a clientela que eu tenho que 
cuidar.  
P: Qual o papel do agente penitenciário?  
R: O papel não é de ressocializador, o agente penitenciário está no sistema 
justamente para fazer como se fosse uma extensão da sentença do juiz, para 
fazer com que a sentença do juiz, e não ressocializador, a parte de 
ressocialização pertence a outros profissionais, nós estamos aqui para 
manter a disciplina, a ordem e a disciplina, não de forma violenta, mas de 
forma através de palavras de convencimento, para que este indivíduo possa 
ser moldado. (E Staff Administrativo 8, 08.11.12) 

 
 A primeira fala demonstra que há aqueles que trazem como diria o autor da segunda 

fala, a visão da sociedade – sociedade que sofreu e pode voltar a sofrer as consequências da 

existência desse indivíduo – para o trabalho, que tratam o preso enquanto indigno de 
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tratamento humano (“vai roubar ladrão” ), enquanto menos que humano, e, portanto, tem 

atitudes quase que de vingança contra os presos. O autor da primeira fala aponta a função de 

reintegrar esse indivíduo à sociedade, e que o tratamento digno tem muito a ver com isso, com 

a possibilidade desse indivíduo se sentir abraçado pelo Estado, e coloca atitudes contrárias 

como fortalecedora do mundo do crime. Já a segunda fala aponta uma função mais neutra, não 

enquanto vingança, mas enquanto mantenedor da ordem e da disciplina, para ele a função de 

ressocialização é de outros profissionais, muito embora se contradiga quando argumenta que 

através de palavras pode moldar o preso.   

 
(...) ele fica muito preso só para a área da contenção, abrir a casa, fechar a 
casa, botar para almoçar, evitar rebelião, botar no castigo, rezando para a 
casa fechar logo para que ele possa descansar, destencionar e quando vem 
pra ele a proposta de ter que abrir uma cela para colocar um grupo para 
estudar, essa proposta ele refuta, não por que é reacionário, mas porque 
aquilo para ele já é um outro problema psicológico, que agora ele estava 
pensando em descansar e não mais tensão para ele, ele é reativo a isso 
porque isso é uma defesa para ele também. Se eu pensar na humanização 
sem pensar primeiro esses profissionais, sem que eles se percebem dentro 
dessa... (E Staff Administrativo 3, 25.09.12) 

 

Como demonstra esse outro entrevistado, além de muitos APs não acreditarem que 

essa seja sua função – ressocializar –, mais atividades demandam mais trabalho, e mais 

trabalho significa mais momentos de tensão. A função de AP é uma função extremamente 

estressante. Conforme aponta Monteiro (2013a) são várias as razões para isso  

 
Os agentes são participantes e ao mesmo tempo, os mais profundos 
observadores do ambiente prisional, vivenciando valores muitas vezes 
diferentes dos seus, atitudes inaceitáveis dentro dos parâmetros legais e dos 
seus parâmetros morais, fazendo parte diariamente da vida dos presos e, 
além disso, sendo responsáveis pela manutenção da ordem e disciplina 
naquele local, sob a mira constante dos presos (BARANAUSKIENE et al, 
2010). E assim, os efeitos da vivência cotidiana no contexto prisional 
também os afetam. As dores do aprisionamento também são sentidas pelos 
agentes na privação de autonomia, liberdade, impossibilidade de expor 
plenamente suas emoções para que não sejam vistos como fracos (...) (p. 49)  
 

 Somando-se a isso, a autora ainda aponta os efeitos relacionados à prisionização39 - 

interiorização de uma cultura peculiar à cadeia, o estigma sofrido pela profissão que exercem, 

as relações tensas estabelecidas não só com os presos, mas com colegas e com os demais 

profissionais da unidade, a desvalorização da sua profissão,  as ameaças que sofrem e 

                                                           
39 Processo de socialização que ocorre dentro da prisão, de assimilação dos valores e normas da cultura prisional. 
Conceito utilizado pela primeira vez por Donald Clemmer (1940) no livro The Prison Community. 
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consequentes mudanças de hábitos, principalmente com relação a opções de lazer, bem como 

as condições precárias e insalubres de trabalho. Nesse sentido essas situações de tensão 

acabam embrutecendo os AP. Ainda considerando que 64% dos APs da unidade têm mais de 

20 anos de serviço, portanto já viveram muito de sua vida dentro da unidade prisional e, 

segundo relatos havia mortes quase cotidianamente dentro dos pavilhões, rebeliões, onde 

alguns já foram reféns. 

P: Como você entende o papel do agente penitenciário hoje? 
R: Olha só, isso é muito complexo porque ainda tudo que é dito aqui no 
sistema não é executado, por quê? Porque decorre de muita demanda, acho 
que o pior de tudo é que o governo não investe em presídio porque eles 
acham que isso aqui é dinheiro jogado fora, por mais que eles preguem que 
tem um trabalho de ressocialização está muito aquém do que se pode ser 
feito, e a contramão disso tudo é que eles querem falar que o agente 
penitenciário também tem um papel de agente ressocializador, mas isso fica 
no discurso, até porque é complicado o agente fazer o papel de agente 
ressocializador porque num local desses onde existe muita maldade fica 
complicado fazer o papel de ressocializador porque as pessoas veem isso 
como uma situação um pouco meia contraditória. Um exemplo muito forte 
aqui é o papel que Fulano exercia aqui, Fulano foi proibido de pregar, por 
ele ser agente penitenciário. Ele não estaria fazendo um papel social? (...) o 
irmão Fulano, por ser agente penitenciário teve uma época que ele foi 
proibido de fazer esse papel, aí eu pergunto a você aonde está o papel de 
ressocialização, cadê o papel social nisso aí? Então é complicado, muitas 
vezes você porque a gente acha que todo bandido é bandido, claro que tem 
suas exceções, mas acontece o seguinte o nosso papel aqui não é ver o que o 
preso fez lá fora e sim o que ele é aqui dentro, o comportamento dele, e se 
ele busca dentro do sistema penitenciário estudar, se busca trabalhar, se 
busca fazer alguma outra atividade a gente tem mais o que? Dar condições 
pra isso, mas se não fosse aqui eu vejo, algumas instituições da Igreja, 
algumas instituições sociais que vem praqui fazer esse trabalho, ficaria 
difícil só o Estado fazer porque ele não quer ter gastos aqui, e a gente vê 
isso aqui, nas condições de trabalho já dá pra ver isso aqui, imagine (...) 
então essas condições todas, armário velho, tudo jogado, aí quando você vê a 
escola ajeitou tudo direitinho lá, colocou ar condicionado, aí não tem 
dinheiro na nossa secretaria fica no lixo, ou então a igreja toda arrumadinha, 
porque não tem nada aqui.  
P: Eles estavam falando que o campo de futebol tá todo pintado e que foram 
os próprios internos que pintaram...  
R: Ainda tem isso que é complicado, o preso fazer uma reforma dentro do 
presídio que é obrigação do Estado, e aí? (...) Aí como é que você vê a gente 
trabalhar num local desses e dizer, se pra gente que somos servidores está 
assim, como é que a gente pensa em ressocializar o preso se a gente não está 
trabalhando em um lugar adequado, num local que dê ânimo pro trabalho? A 
gente vai buscar força onde não existe. (...) (E Staff Segurança 3, 12.06.13) 
 

As duas falas desse AP, demonstram algumas das angústias quanto ao papel dele. O 

papel dele é dar condições para que as atividades aconteçam, mas aponta que o que se exige 

do AP é contraditório, e que, quando algum AP escolhe desempenhar um papel social eles 
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acabam barrados pelo próprio sistema, seja por outros colegas ou pela direção ou Secretaria. 

Além disso, ele questiona a possibilidade de desempenhar bem o seu papel quando as 

condições de trabalho oferecidas são mínimas. Os ambientes onde os APs passam a maior 

parte do seu plantão são sujos, degradados, com fiações improvisadas, somente há água 

quando ela é liberada para os internos, o que acontece duas vezes ao dia – uma vez que é a 

mesma caixa d’água para todo o pavilhão. Qualquer melhoria no espaço de trabalho é devido 

à vaquinhas40 feitas entre os APs para comprar um micro-ondas, um ar-condicionado ou 

qualquer coisa que precisem. Muitas vezes o telefone não está funcionando, não há 

equipamentos tecnológicos – principalmente detectores de metais funcionando e em boas 

condições de uso, muitas vezes não há camburão para fazer a escolta, por vezes não há 

algemas, e principalmente não há APs em número suficiente para desempenhar todas as 

funções exigidas. Assim a atuação acaba sendo um eterno improviso e acaba influenciando no 

desenvolvimento das outras atividades. 

 
(...) antes quando eu cheguei aqui ainda tinha uma viatura, hoje não tem, era 
só o pavilhão III e IV, hoje tem cinco pavilhões e uma cadeia que é do 
tamanho de muitos complexos que tem aí e não tem um carro, você fica 
exposto e preso pressionando para dar socorro, você não tem carro, vai pra 
central médica não tem médico tem que levar o preso para fora você tem 
que ir com escolta militar, leva um ofício pra o batalhão desses e diz que 
não tem contingente, como você vai levar o preso, aí o preso morre, de um 
lado os presos acham que você deixou o preso morrer, por outro lado o 
Estado vai dizer que você foi omisso que você negou socorro, mas como vai 
executar isso se não tem o material, os equipamentos pra fazer, não tem 
carro, não tem médico, não tem nada e não tem nem contingente pra levar, se 
for praqui ainda leva escoltado, mas se for pra rua tem que ter escolta da 
polícia militar, ‘ah mas é emergência você pode levar colocar no seu 
carro...’, sim, e as consequências, se o preso fugir, se acontecer algo com o 
preso lá, o seu envolvimento vai estar muito maior, aí se parar para analisar 
os pós e os contras é melhor você responder até por omissão, porque não foi 
omissão, você não tinha, se você tenta fazer da sua forma você acaba se 
complicando mais, então é complicado, ‘o agente não quis fazer’, ele não 
pode fazer, porque não é o querer, porque o não querer é você ter todas as 
condições pra exercer sua função, (...) (E Staff Segurança 3, 12.06.13) 
 
Uma coisa emenda na outra, porque se a gente não tem uma estrutura não 
vai poder dar uma condição melhor pro seu trabalho lá dentro, uma coisa 
depende da outra, porque essas coisas não são isoladas, são amarradas e 
tudo isso repercute no próprio preso, porque não adianta você fazer um 
trabalho bom, não só trabalho religioso, como educacional, como esportivo, 
mas o preso chega nessa grade aí e busca um atendimento médico, procura 
um dentista, atendimento jurídico, dentre outras condições básicas, tem 

                                                           
40 Juntar dinheiro de diferentes pessoas para poder comprar algo coletivo.  
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interno aqui que não tem visita, não tem um sabonete, não tem uma pasta de 
dente não tem nada, então o que acontece, de um lado você está fazendo um 
trabalho, de outro ele está sofrendo uma consequência porque o Estado não 
está dando condições (...) uma coisa depende da outra, é como estudar 
matemática, se não tem a base não vai dar prosseguimento, porque a base, o 
que vai precisar mais avançado vai depender da base, se não tem a base você 
não anda, então de uma certa forma, meu trabalho eu estou fazendo direito, 
mas será que está tendo uma eficácia, porque se as outras coisas não andam 
repercute no seu também. Muitas vezes o seu poderia ser bem melhor se 
tivesse tudo isso, você ia conseguir um resultado melhor. (E Staff Segurança 
3, 12.06.13) 

 

 Apesar das condições de trabalho não terem se alterado com o passar dos anos, 

algumas mudanças foram apontadas pelos entrevistados com relação à convivência entre os 

presos e os agentes, à aceitação das atividades e no apoio às atividades laborativas e 

educacionais. Um dos motivos apontados para tal mudança é a mudança do perfil do AP. 

Antigamente não era necessário nenhuma formação educacional formal, até analfabetos 

poderiam trabalhar como APs, hoje em dia é necessário ter o ensino médio completo, e muitos 

estão cursando ou já cursaram o ensino superior.  

Houve uma mistura em 1990 que havia muita gente na cadeia que não tinha 
escolaridade que poderia ser agente penitenciário, não tinha escolaridade 
nenhuma, chegava na rua e perguntava se queria trabalhar e pronto, depois 
passou a ter concurso a coisa foi melhorando, pessoas de outro nível, com 
outra mentalidade, isso não impediu que alguns baixassem o nível, outros 
não, subiram o nível ou mantiveram, aí trouxe o interno pra gente. [a 
mudança] é paulatino, é lento, é imperceptível, agora passados dez anos que 
está se percebendo. (...) Era aquela coisa de caverna.  Aquele tratamento de 
choque mesmo, hoje há o choque, mas é bem menos, hoje é mais suave, hoje 
a palavra quando é colocada não é colocada de forma bruta, é colocada de 
maneira mais suave e isso atenua o conflito, se você levantar a voz a outra 
pessoa levanta também, se você usa a voz moderada, a outra vai aumentar e 
você vai continuar com a voz moderada, ela vai perceber e vai ter que recuar 
ou não. Hoje tem menos conflitos entre agentes e internos, entre os internos 
que o conflito é maior. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

Ao longo desses 22 anos tem mudado muito, hoje o agente penitenciário é 
participativo, é mais ativo na função de ressocializar, antigamente o agente 
penitenciário era muito mais resistente por achar que o interno por ter 
delinquido não merecia nenhum crédito, nenhum benefício, hoje esse olhar 
mudou, porque mudou inclusive o critério de admissão. Antigamente você 
tinha agentes penitenciários que eram completamente analfabetos que eram 
agentes penitenciários, hoje não, hoje você tem que ter no mínimo um 
segundo grau completo, e já está se brigando para que haja o crivo de só 
trabalhar com nível superior, e hoje no seio do grupo você já tem advogados, 
sociólogos, muita gente já com nível superior e aí, consequentemente muda 
o comportamento do agente, com relação ao interno, ele já participa 
ativamente da ressocialização dos internos (...) Uma diferença enorme, 
quando eu cheguei no sistema há 22 anos atrás, o núcleo de pessoas que 
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trabalhavam na secretaria nos viam como torturadores, como corruptivos, 
como dissociados, analfabetos e hoje não, a própria secretaria onde a gente 
trabalha já nos abraça como gente, já nos abraça como funcionários, isso 
contribui para que a mudança aconteça, isso contribui para que o agente se 
torne realmente um agente ressocializador, ele não é hoje um agente 
repressivo, embora exista a necessidade de haver uma certa distância entre 
agente e interno, agente e sentenciado, mas já mudou muito, hoje o agente 
se preocupa em trazer o interno para receber assistência jurídica, trazer 
para ter uma aula, tivemos vários casos aqui de aulas de informática sem 
reação negativa, ele está participando muito mais do que participava antes 
e a tendência é melhorar, acredito eu. (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 

 

 Já na percepção de um interno a relação entre os internos e os APs melhora a partir do 

momento que o interno está inserido nas atividades laborativas e/ou educacionais. Ele não 

percebe mudanças quando não relacionadas a estes contextos. Mas, da mesma forma que o 

AP acima, ele percebe que a relação entre AP e interno melhora a partir do momento há um 

respeito no tratamento do outro. 

 

Não, o guarda que trabalha na parte de ressocialização, ele muda junto com 
nós, porque se nós formos obedientes, formos educados eles vão ser 
educados com a gente, mas se formos ignorantes o mesmo guarda 
ressocialização vai ser ignorante também, a mudança está a partir do 
momento que se está enquadrado num programa de ressocialização, só nós, 
eles já é outra parada, só mudou para quem está no programa. (E IO 1, 
26.10.12) 

 
 Pode-se perceber que há APs embrutecidos, mais hostis às possibilidade de reinserção 

social da população carcerária, e, portanto, menos receptivos quando se fala em atividades 

laborativas e educacionais, e outros que desempenham sua função de forma que respeitam os 

direitos dos presos e fazem a mediação entre os presos e os setores, que se importam de certa 

forma com a situação dos presos. Esses APs são os APs que são pelo preso, conforme 

nomenclatura dada por um AP entrevistado. Já os primeiros seriam os APs que não são pelos 

presos.   

 

Quando o agente é pelo preso, para não dar uma distorção é que é que faz o 
jogo, o agente que é pelo preso, faz justamente esse corre, CRC, sabe da 
vida dele como está, pro médico, pro defensor, serviço social, isso atribuísse 
o agente que é pelo preso. Todo agente deveria trabalhar uniformemente, 
mas nem toda pessoa tem a mesma disposição, que é muito desgastante, a 
gente leva uma carga muito pesada para a nossa família, quando a gente sai 
de casa, eu mesmo que agora estou fazendo faculdade e quando vou pra 
faculdade minha cabeça está assim [pesada] mesmo estando nesse ambiente 
[oficinas]. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
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 Outro aspecto muito presente no cotidiano da relação entre os APs e os presos é a 

comparação que os primeiros fazem com relação aos segundos. Principalmente por conta das 

péssimas condições de trabalho, há uma tendência a comparar os benefícios que os internos 

recebem (cursos profissionalizantes, atividades esportivas e lúdicas, bem como bens materiais 

ou alimentos que são levados pelos visitantes) ao que eles não recebem.  

 

É eu costumo dizer que no nosso quadro tem muito guarda que tem um certo 
recalque, começa do básico, que se chega uma visitante e traz pro interno 
dela algum lanche que seja permitido entrar, mas com embalagem de alguma 
grife, de alguma, o guarda vai dizer “o que que o ladrão quer essa marca X, 
tem que usar esse negócio caro”, ou seja, ele não tem condição porque não 
se programa, ele não administra a vida pessoal dele a contento, então ele não 
tem condições de comprar uma coisa cara, se a visita traz uma coisa cara aí 
já começa a dizer que é ladrão, que tá roubando e que é pra trazer conforto 
desnecessário pro preso, e quando é um curso eles dizem assim “a porque 
que o ladrão quer curso e não tem curso pra gente?”. Quer dizer, isso é o 
guarda se colocando na posição do interno, isso dificulta muito, teve um 
curso de informática aqui e tem um monte de guarda que não sabe nem ligar 
o computador, não sabe por que não quis, porque curso de graça aqui fora 
tem um bocado, aí quando tem curso de informática “pra quê que ladrão 
quer saber mexer em computador?”, então tem uma boa parte dos meus 
colegas que pensam dessa forma, (...) Tem muitos que pensam assim mesmo 
que aqui é um depósito de presos mesmo, por conta da negligência do 
Estado com relação à condição dos agentes. Nós somos negligenciados e 
achamos que temos que negligenciar o preso também. (E Staff 
Administrativo 6, 11.07.12) 

Se nós pegamos a cultura do agente penitenciário, culturalmente ele foi 
preparado para tomar conta de preso, que a pouco tempo atrás chamava-se 
lixo da sociedade, então ele veio com essa função. Também não vamos 
querer hoje - já mudamos - chegar para o agente mais velho e falar “olhe, a 
partir de hoje você vai pegar esse preso e vai levar pra aula de informática”. 
Na cabeça dele não é assim que funciona, ele não foi preparado para isso, ele 
foi, ele trabalhou 10, 15, 20 anos com aquela formatação, “você tá aqui pra 
bater cadeado, pra tomar conta do preso no cárcere”, então nos primeiros 
momentos de nós inserirmos o esporte, a capoeira e o coral, houve sim, até 
eu coordenadora compreendia essa revolta do agente, porque não pode 
querer transformar uma coisa sem dar uma base, sem dar o alicerce, e dar o 
acesso, (...)  precisa também trabalhar ele, mas quem conduz a ordem e 
disciplina da unidade é o agente penitenciário, então você querer que de uma 
hora para a outra falar “preso que era preso como você tinha antigamente, 
não é mais desse jeito é outro, viu”, ele se sente o babá, “eu não sou aqui 
babá do preso”, “o preso vai aprender capoeira e bater no guarda”, “o preso 
tem tudo e eu não tenho nada”, então ele em determinado momento ele se 
põe na situação de igualdade do preso “por que o preso tem aula de 
informática e eu não tenho aula de informática?”, “por que que o preso tem 
esporte e eu não posso jogar o bába depois do expediente?”, então ele se 
colocava sempre em igualdade, porque preso, mas isso também porque não 
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foi feito um estudo para o agente penitenciário, então foi doloroso nos 
primeiros momentos, foi assim muito tenso pra gente mudar esse agente de 
uma hora pra outra, o curso tinha que acontecer, a ação tava ali para ser 
efetivada e o agente?! Que que ele fazia? A gente tinha que trabalhar as duas 
vertentes, tanto o preso quanto o agente penitenciário, aí você tinha que ir 
trabalhando aos poucos, mostrando (...)  hoje é diferente lidar com a 
população carcerária, e o agente, aí ele começou a ver que não adiantava ele 
bater de frente porque a nossa retaguarda tava protegida. Aí entrou a VEP, 
entrou o Projeto Começar De Novo, entrou a Secretaria, então a imprensa 
entrou nesse circuito e fez a divulgação de valorização, veio a secretaria com 
cursos de capacitação para o agente penitenciário, as ações de intervenção 
mesmo com o agente penitenciário. Então isso foi mudando a cabeça do 
agente penitenciário, então hoje a gente ainda encontra resistência, encontra 
sim, mas de um de um número muito pequeno. (...) 
P: Assim, o agente já era acostumado a levar para a oficina para trabalhar... 
R: Isso já tá focado, fazia parte do trabalho deles. (...)  
P: Então de certa forma levar professores para dentro do pavilhão não era tão 
novo porque já tinham os professores da escola, mas porque essa dificuldade 
para outras atividades? Porque fugia do normal? 
R: Fugia do normal, porque a escola era a escola, pronto, (...) já tá ali, agora 
curso de informática, atividade física, palestras, cinema, então essas ações 
que não eram corriqueiras pra eles era uma afronta pra eles, então o agente 
se sentia assim, “poxa pro preso tem tudo”, “quando termina o meu 
trabalho que fecha todos pavilhão, o que que eu tenho? Não tenho água pra 
tomar direito, banho direito, não tenho uma alimentação adequada, não 
tenho uma televisão, então ele não tinha nada enquanto o preso tinha tudo”. 
Então se criou um outro problema, mas hoje eu acho que a gente avançou 
bastante.” (E Staff Administrativo 4, 26.10.12) 

  
 Então, além de ter o AP que não é pelo preso, aquele que traz para o trabalho, na sua 

atuação cotidiana o desejo de vingança, há aquele que se compara ao preso, aquele que, 

devido às precárias condições de trabalho, ou às suas condições de vida, compara a 

inexistência de benefícios na sua vida (comida boa, cursos, valorização pessoal, etc.) com os 

benefícios recebidos pelos presos. Esses dois tipos ideais de APs – o que não é pelo preso e o 

que tem inveja do preso – são contrários aos que são pelo preso, ou aqueles considerados 

babá de preso. Consequentemente esses têm visões e atuações diferentes com relação às 

atividades de ressocialização.  

 

4.2.5 Os Empresários 

 
 

A partir do final dos anos 2000, como apontado na seção anterior, empresários 

começaram a ser convidados a abrir suas empresas dentro das unidades prisionais com o 

objetivo de empregar mão de obra dos presos.  
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P: Vocês precisavam de um processo burocrático pra vir ou não precisava?  
R: Na época não, foi mais tranquilo porque na verdade foi um convite da 
unidade através do Estado, da Secretaria da Justiça, a algum tempo o Projeto 
mudou, antigamente era “Menos Presos, Mais Cidadãos”, hoje é “Começar 
de Novo”. Na verdade não tinha nem o projeto quando nós viemos para cá, 
era uma coisa que eles estavam criando, e aí quando nós viemos tinham duas 
empresas aqui que já trabalhavam aqui, nesse período não direto, um ano 
eles trabalhavam 4 meses, cinco meses. (E Empresário 2, 31.07.12) 

 

Com isso se inicia a privatização dos postos de trabalho oferecidos aos presos e o 

Estado deixa aos poucos de promover atividades laborativas através de parcerias com 

instituições públicas ou voluntárias, bem como deixa de pagar atividades antes pagas pelo 

Estado (como a faxina nos pavilhões que deixou de ser paga para somente receber remição). 

Nesse sentido, os empresários passaram a fazer parte do rol de atores sociais envolvidos na 

implementação das atividades laborativas. 

Segue abaixo tabela mostrando quando e como as diferentes empresas se instalaram no 

ambiente prisional.  

Tabela 4 – As Empresas 

Empresa 
Ano de 

Entrada no 
Sistema 

Convite 

Marcenaria/Padaria 1999 (14 anos) Conhecia alguém na unidade que através do Estado o convidou. 

Trapos e Estopas 2002 (11 anos) 
Conhecia o dono da Marcenaria/Padaria que falou sobre seu trabalho e 

o indicou para iniciar sua empresa na unidade também. 

Empresa Rodos e Vassouras 
(atualmente caixas de luz)41 

2003 (10 anos) Conhecia amigo que trabalhava no governo que o convidou. 

Pré-moldados 2004 (9 anos) 
Filha evangélica, conheceu um preso e se apaixonou, os diretores 
conhecendo sua história e sabendo que ele tinha uma empresa o 

convidou para montar a sua empresa lá.  

Reciclagem de Plástico 2005 (8 anos) 
Trabalhava na manutenção da unidade, construiu máquina e começou a 

trabalhar junto com outro empresário depois montou sua própria 
empresa. 

 

 

Quatro dos empresários eram conhecidos de servidores da Secretaria ou da unidade 

prisional. E estes os convidaram para vir trabalhar na unidade. O primeiro empresário dos que 

ainda estão no sistema, não precisou realizar nenhum procedimento burocrático para começar 

                                                           
41 A empresa mudou recentemente seu ramo de atuação.  
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a trabalhar no sistema, já outros tiveram que fazer um projeto que passou pelo crivo da 

Secretaria, a partir do Projeto “Menos Presos, Mais Cidadãos”. 

Tive que apresentar projetos, documentação da empresa tudo em dia, a área, 
foi quando surgiu logo essa área livre, foi liberado pelo Dr. Secretário, já 
existiam os farda azul que trabalhavam para a casa e não era remunerado, 
então a ideia foi tirar mais farda azul para ser remunerado, então eles me 
deram essa área livre. (E Empresário 1, 18.07.12)  

Com a chegada das empresas privadas no sistema prisional, aos poucos se viabilizou 

um melhor cumprimento dos ditames da LEP – principalmente no que concerne a 

remuneração (75% do salário mínimo), mesmo que, conforme o Técnico da SJCDH/SEAP, 

até poucos anos atrás algumas empresas pagavam por produção (isto foi corrigido com a 

implementação do SINALE em 2011 e do PCN) – e que as atividades se tornaram mais 

constantes no cotidiano prisional – visto que antes as atividades eram desenvolvidas por 

parcerias esporádicas, material conseguido e recursos existentes.  

Segundo argumento apontado no folheto de propaganda do Programa “Menos Presos, 

Mais Cidadãos”, a entrada das empresas privadas é importante, pois a sociedade como um 

todo tem responsabilidade com a questão penitenciária. 

A questão penitenciária não pode ser vista como um problema apenas de 
governo, Somente uma ação integrada, que reúna esforços de toda a 
sociedade e promova a reflexão e discussão de seus diversos aspectos, 
permitirá a descoberta de soluções. 

Eis as razões para sua empresa participar do moderno e eficiente programa 
de ressocialização de presos, já desenvolvido pelo Governo do Estado da 
Bahia. Menos Presos, Mais Cidadãos tem mostrado excelentes resultados no 
processo de ressocialização, pois educa, treina e prepara os presos para o 
exercício de modalidade privada para utilização da mão-de-obra carcerária. 
(PROGRAMA MENOS PRESOS, MAIS CIDADÃOS, MP-BA, S/D) 

Passados alguns anos de sua atuação dentro do sistema prisional, há visões diferentes a 

respeito da sua inserção dentro do sistema. Para alguns os empresários exploram a mão de 

obra barata que é o trabalho dos presos. Conforme um AP entrevistado que trabalha nas 

oficinas, os empresários dão pouca assistência psicossocial ao interno, não entendem as 

particularidades do sistema e exploram a mão de obra barata dos internos. 

Eu vejo essas atividades laborativas mais como um ato de exploração do 
empresariado para com o interno, porque não há um suporte psicossocial, 
os empresários não dão esse suporte, quem dá é a casa, mas ainda é muito 
pouco, os empresários deveriam contratar um profissional justamente para 
assistir esse povo, e quem faz essa parte somos nós, é quem recebe esse povo 
que vem de lá, ainda viciado em drogas, com os vícios do pátio, que lá é uma 
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outra sociedade, aqui a gente tenta moldar, na maioria das vezes nós 
conseguimos. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 

 
Conforme exposto na apresentação da SEAP, quanto a sua relação com os 

empresários, alguns argumentam que estes fazem pouco o papel social, embora sua atuação 

seja importante. Já os empresários contestam que o Estado não dá suporte suficiente ao seu 

trabalho e não reconhece o esforço do trabalho.  

Então, se por um lado alguns entrevistados argumentam que há pouco apoio social, no 

sentido de profissional pago pela empresa para atender aos internos/funcionários nesse 

sentido, e se não há atividades que complementem a atuação meramente de funcionário de 

uma empresa privada, os empresários contestam que não é simples trabalhar com esse público 

pelo contexto de aprisionamento e pela falta de experiência profissional dos internos – como 

será abordado de forma mais aprofundada em no próximo capítulo dessa dissertação. Para a 

CAEL há também diferentes perfis de empresário, aqueles que têm uma visão mais 

empresarial, e aqueles que têm uma visão mais social.  

(...) como tem aqui do pré-moldados, um empresário bom que ele vê o lado 
bom da pessoa, ele segura o interno o máximo que ele puder, ele dá 
conselho, conversa por que ele já teve, ele entrou no sistema mais ou menos 
desse jeito, o genro dele cumpriu pena, não sei exatamente, mas ele entrou 
com esse intuito, então ele está aqui dentro mesmo independente de ser a 
sobrevida dele, o sustento financeiro, (?), mas não são todos tem empresário 
aqui que se ele puder tirar do interno e colocar no bolso ele tira, a visão 
dele é só empresarial, é só lucro, (...) se ele vim pra cá trabalhar só com a 
visão de lucro ele não vai entender as particularidades da cadeia, ou seja, lá 
fora se o salário atrasa, um dois três dias não dá nada, aqui se o empresário 
não deposita na hora certa ele não quer nem saber se dentro do pátio o cara 
vai morrer ou não porque o interno lá teria que pagar no dia, ele não tá nem 
aí. Essa semana veio um empresário aí já sabendo que o pagamento do 
pessoal atrasou, não até por culpa deles, ele já veio perguntar se podia 
adiantar 100 reais para cada interno como vale, quer dizer ele está 
preocupado com o lado social, que o cara tem dívidas a pagar, que a família 
vem, que está sem dinheiro, preocupado com isso, não é somente o salário. 
A gente autorizou ele deu o vale para o pessoal e os presos ficam mais 
satisfeitos de saber que o empresário se preocupa com ele. (E Staff 
Administrativo 6, 11.07.12) 

 

Ou seja, segundo este entrevistado e outros, os empresários que têm uma visão mais 

social seriam aqueles que têm uma preocupação com o contexto prisional, que além de 

empregar os internos, tem a preocupação em conversar, dar conselhos, apoiar, indicar para 

trabalhos fora quando este ganha liberdade, com datas festivas como o Natal e pensar em 

confraternizações. Já aqueles que têm uma visão mais empresarial são aqueles que pensam, 
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principalmente, no lucro, e procuram meios de conseguir uma produção maior, e mais 

facilmente consideram cortar os internos/funcionários por faltas e outras questões 

comportamentais, que por outros empresários seriam relevadas. Estes não têm uma 

preocupação quanto à consideração do contexto onde estão.  

 Há um conflito muito claro também entre a visão empresarial e a visão prisional que 

se apresenta na relação dos empresários com a direção e os APs. Por um lado o APs 

argumentam que os empresários só tem a visão do lucro e desconsideram o contexto prisional, 

já os empresários contestam que os APs, enquanto funcionários públicos, não tem tanto 

compromisso com os horários e, que isso dificulta o dia a dia das empresas, atrasando por 

vezes a entrada dos presos. Nesse sentido, os empresários ponderam que eles vivem do lucro 

das empresas então precisam da produção e precisam do cumprimento dos horários para assim 

cumprir as metas. 

P: como é a relação com os empresários, dos agentes com empresários e 
internos com empresários... 
R: Já foi conflituosa essa relação com os empresários, porque aqui existe 
uma rotina, e quando eles assinaram o contrato eles sabiam dessa rotina e 
durante muitos anos eles tentam mudar essa rotina, eles não vieram pra cá 
pra se tornar mais ricos do que já são, eles vieram aqui pra fazer um 
trabalho social em contrapartida ter lucro, não aquele lucro que deveria, aí 
eles estão tentando mudar toda a rotina que estava estabelecida por 
contrato para que esse lucro fosse maior, então sempre houve esse conflito 
para que esse lucro fosse maior, então sempre houve esse conflito de nós 
agentes e os empresários, e também estaria no meio os internos, que também 
estariam penalizados se essa rotina fosse mudada, porque os internos tem 
visita, tem os feriados que também tem que respeitar, que está na LEP, e isso 
eles queriam quebrar, visto que na LEP também tem a questão da 
previdência social que os empresários não cumprem essa parte, a secretaria 
até tentou ver isso aí, mas eles perrearam aí.... acidente aqui é constante, 
recentemente o interno aqui perdeu o dedo, até agora não chegou a nosso 
conhecimento, simplesmente ele está lá dentro, provavelmente não trabalha 
mais porque perdeu o dedo. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

  
As empresas aqui funcionam da seguinte forma, a gente produz, compra 
produz, emprega, paga o salário paga tudo, e a gente sobrevive da empresa 
também agora o funcionário que abre aqui ele é funcionário do governo, 
então ele abrindo ou não, vindo ou não o dele está garantido, o nosso não, 
então a nossa briga com relação a isso é por causa disso do horário, que 
precisa, que tem uma carga horária, já teve épocas que fluíram bem, mas de 
um tempo pra cá, são administrações diferentes de diretores de chefes de 
segurança e cada um tem uma forma de administrar, fica sobrando pra gente, 
que a empresa tem um horário limitado de funcionamento. (E Empresário 3, 
10.10.12) 

  
 Portanto, a presença das empresas, embora naturalizada através dos anos, é quase 

anômala enquanto funcionamento junto a uma unidade prisional, também por esta ser pública. 
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O papel enquanto viabilizador de vagas de trabalho dentro da unidade prisional, considerando 

que o trabalho se tornou parte da lógica prisional enquanto uma das políticas responsáveis 

pela ressocialização é muito claro. Mas, sua atuação, ou a forma que se quer que aconteça 

destoa do funcionamento de uma prisão e os empresários acabam tendo que se adequar a essa 

condição. Esse tema será aprofundado em outra seção.  

 

 

4.2.6 Os Professores 

 

Alguns professores estão na escola desde sua fundação na década 1990, e alguns são 

novos, contratados após a abertura das turmas de Ensino Médio em 2011. Há 19 professores 

que atuam nessa unidade prisional, destes, 4 são homens, o restante são mulheres. Além dos 

professores da Escola, adentram os pavilhões os professores de esportes, de capoeira, do 

coral, dos cursos profissionalizantes e eventualmente de algum evento programado como um 

aulão de preparação para o ENEM.  

Como será abordado em seguida, a Escola não tem um espaço conquistado ainda, no 

seu sentido literal e figurativo. É uma atividade que disputa com as outras, sem um espaço 

físico adequado para suas atividades cotidianas de sala de aula, e como em todo país ainda 

não consolidou sua forma de existir dentro de um espaço prisional.  

No tocante a questão educacional o grande problema hoje é na realidade o 
compromisso dos professores, porque na realidade a educação do preso não 
é igual a educação de um aluno de escola pública, a educação do preso tem 
especificidades e o professor tem que estar preparado para a especificidade 
da educação desses presos, dificuldade no aprendizado, ambiente insalubre, 
dificuldade de concentração, trabalho psicológico, desestímulo em relação 
as ocorrências prisionais, revista, rebelião, uma série de outros fatores, 
então é necessário fazer um trabalho muito mais intenso aqueles professores 
que atuam no sistema prisional do que aqueles que atuam na escola pública, 
apesar do conteúdo programático ser o mesmo, mas a metodologia 
apresentada tem que ser completamente diferente, tem que ser estimulante, 
tem que ser provocativa, tem que permitir que o preso saia da sua cela e 
tenha interesse em ir pra sala de aula, caso contrário ele vai preferir 
permanecer dentro da sua comarca, porque o acesso a droga, a violência, o 
aspecto psicológico e ao mesmo tempo as condições insalubres acabam 
impedindo que ele vá pra sala de aula, então isso é um grande dificuldade, 
mas há um direcionamento muito forte por parte de um entendimento do 
Estado de que a educação é vital, não é atoa que os professores atualmente 
recebem uma gratificação para ensinar dentro das prisões, o que acaba 
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atraindo melhores profissionais para dentro da unidade prisional, então isso é 
muito importante. (E Staff Administrativo 1, 21.09.12) 

 

As demais atividades dependem de projetos e parcerias e, mesmo que se tornem 

rotineiras por um período, não são atividades que precisem de uma frequência e uma 

continuidade42, no sentido de alcançar o objetivo de finalizar os estudos e certificar-se, 

portanto, são menos desafiadoras quanto a conquista de alunos e a garantia de sua 

permanência.  

Enquanto isso as atividades escolares acontecem, como disse um dos entrevistados, 

em forma de mensagem.  

(...) fica aquela rotatividade, o aluno que começou aqui, no meio sai depois 
vem outro e tal, esse esforço nosso é quase que uma mensagem dada em 
algumas aulas e depois vão pra outra e que na outra não se matriculam e há 
uma quebra de sequencia é uma coisa que, é um ponto meio frágil da escola 
que quebra sequencia do conteúdo, (...) (E Escola 3, 20.07.12) 

Como em qualquer sala de aula, o carisma é importantíssimo, cativar os alunos e 

mostrar que aquilo é importante para ele é uma arte, principalmente por ser um público que, 

em geral, abandonou os estudos muito novos, por n motivos (necessidade de trabalhar, não 

viu importância na escola, envolvimento com atividades criminosas, etc.). Uma das 

características que os internos valorizam em qualquer profissional que adentre os pavilhões é 

a ausência de medo. Eles percebem o medo e percebem quando a pessoa não tem medo. Em 

dois momentos esse aspecto foi ressaltado por eles para mim. O primeiro momento foi 

quando em uma visita que o Arcebispo fez a um pavilhão da unidade, alunos de direito 

entraram no pátio para o evento, na saída destes, um interno comentou que os estudantes 

estavam amedrontados (Diário de Campo, 13.04.11). Em outro momento durante o estágio 

docente alguns internos disseram ter percebido que um dos professores estava nervoso no 

primeiro dia de aula, que ele até havia derrubado uma caneta na mesa, aparentando 

nervosismo, e que nós não, que nós vínhamos tranquilas, que foi diferente (Diário de Campo, 

13.06.11). Aparentemente, a ausência de medo, significa que não foram vistos como 

monstros, e isso é valorizado por eles, por assim não se sentirem rejeitados, conforme já 

                                                           
42 A exceção das atividades profissionalizantes, que como a Escola formal exigem frequência para certificação. 
Mas, diferente das atividades escolares, os cursos tem curta duração. 
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apontado por Sykes (2007) como uma das dores da prisão, a privação de liberdade que, além 

da privação do ir e vir, representa a rejeição da sociedade.  

O espaço educacional seja escolar ou de outras atividades tem uma peculiaridade que é 

a de oportunizar um espaço de escuta. “O interno que havia falado sobre seu processo, disse 

que a escola era diferente, pois os professores os escutavam, davam espaço para eles se 

manifestarem, e nós os escutávamos.” (Diário de Campo, 24.05.11). Vários momentos, tanto 

em sala de aula, quanto no acompanhamento das atividades lúdico-esportivas, se tornaram 

espaços para compartilhar histórias, opiniões, levantar discussões. São vários que 

compartilham suas histórias de vida, os crimes praticados, as consequências, o querer ou não 

querer continuar nessa vida. 

Outra percepção a respeito do papel do professor é a de que ele se torna uma 

referência, ligada à questão da afinidade, do espaço da escuta, um professor argumenta que os 

presos preferem quando a turma só tem um professor, que é o caso só do Tempo Formativo I 

(Eixo I, II, III referente ao 1° ao 4° ano do Ensino Fundamental). Nas demais turmas há uma 

rotatividade de professores, e estes só encontram com os alunos uma vez por semana ou de 15 

em 15 dias, o que diminui esse vínculo. 

(...) Não fica muito fácil ver o resultado desse trabalho por conta disso, a 
rotatividade, quase não há aluno que comece o ano e termine, tem poucos e 
eu vejo resultados, sempre numa sala tem um ou dois ou três a gente vê que 
eles entenderam a mensagem, vê que eles mudaram de comportamento de 
perspectiva em certos aspectos... e porque são vários professores dando aula, 
5 e 6 série são professores de geografia, história, matemática, inglês, 
ciências, 5 ou 6 professores, cada um com sua perspectiva de ciência e que 
eu soube que eles estranham com tantos professores, soube que eles gostam 
mais quando tem um só professor, aí eles tratam como ícone, pessoa 
referencial, se apegam mais e parece que nessas turmas há mais número de 
pessoas e eles tem mais gosto, quando tem mais professores eles não se 
habituam a essa nova coisa. Isso impacta, aí mostra também o grau de 
fragilidade, de carência que tem, eu tenho essa perspectiva (...) e se tem 
vários os professores lá aparecem de semana em semana, ou de 15 em 15 
dias no caso aí perde esse referencial, embora admitem ah ele dá uma aula 
boa, mas também aquele que diz “aquele professor aperta muito a minha 
cabeça” já ouvi isso, (...) (E Escola 3, 20.07.12) 

  

Com relação à percepção dos professores dos educandos presos, estes percebem essa 

carência conforme visto acima, mas também percebem um interesse e uma disciplina não 

encontrados nas escolas fora do sistema prisional. A receptividade dos internos aos 

professores, sejam os escolares, ou os demais, é caracterizada pelo respeito e cordialidade, 
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mesmo que estes aspectos sejam, talvez forjados pelas regras impostas dentro dos pavilhões 

pelas lideranças prisionais.  

Encontrei no sistema uma outra relação de aprendizagem que não muitas 
vezes, enquanto professora da escola regular e diretora eu tinha 
encontrado, a vontade de muitos em aprender, e isso claro não vai 
generalizar, isso fez com que eu pesquisasse mais, estudasse mais, tivesse 
mais vontade, mais motivada a trabalhar, embora a gente saiba o seguinte, 
aparentemente alguns até pela situação de aprisionamento eles precisem e 
seja necessário que eles tenham atenção, aí vem a questão da remição. (...) 
(E Escola 2 – 2, 09.10.13) 

 

Mas é perceptível esse interesse, principalmente em momentos, como de aplicação da 

prova do ENEM, em que os internos, na sua maioria, visivelmente se dedicaram a prova, 

finalizando a prova já no final do tempo permitido para a sua realização, se preocupando em 

entregar com todas as informações corretas, pouquíssimos entregando a prova em branco ou a 

redação em branco.  

 

4.2.7 Os Internos 

 

Conforme Sykes (2007) a linguagem de prisão é usada para ordenar e classificar a 

experiência intramuros em termos que lidam especificamente com os maiores problemas da 

vida na prisão. Os grupos tendem a colocar nomes distintos a papéis sociais típicos. Nesse 

sentido a linguagem de prisão faz um mapa do sistema social dos internos (SYKES, 2007). 

Conforme Carvalho (2013) a hierarquia da população carcerária é a seguinte: o Xerife (ou o 

líder), o grupo de frente, o contador, o monitor e o carteiro, os soldados e os fariseus. Essas 

são as categorias utilizadas na organização social nos pavilhões dessa unidade, que apontam o 

grupo de poder e as funções para manutenção dessa organização, bem como aqueles que estão 

na base dessa pirâmide. 

Segundo Carvalho o Xerife é “Aquele que tem voz determinante nas ações e decisões 

referente ao pátio e aos internos que nele reside.” (2013, p.71). Ainda segundo esse autor 

normalmente estes são internos que praticam assalto à mão armada (art. 157), tráfico de 

entorpecentes (art.33) e sequestro (art.148). Nem sempre esse líder se faz muito visível no 

cotidiano do pavilhão, por vezes há um assessor que o representa nas atribuições de 
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coordenação das atividades cotidianas. Esse é o que o autor chama de monitor, mas além 

deste monitor – representante do líder, há os monitores designados por eles e de sua confiança 

que ficam encarregados cada um por uma atividade específica, monitor da escola, monitor da 

saúde, monitor do CRC, monitor do psicossocial, monitor da Defensoria Pública. Estes 

auxiliam os professores, tanto na escola, quanto nas demais atividades profissionalizantes e 

lúdico-esportivas a cuidar dos espaços, fazer a lista dos interessados, acompanhar o professor 

até o espaço de trabalho, chamar os internos/educandos; e os demais monitores fazem as listas 

dos que precisam de cada um dos atendimentos oferecidos pela unidade. 

(...) tem um monitor escolhido por eles, esse monitor ele cuida da higiene da 
sala de aula, a escola manda material de limpeza, mensalmente a gente 
manda vassoura, material, eles limpam a sala de aula e eles preservam a sala 
de aula, eu creio que isso é uma situação importantíssima pro nosso trabalho, 
então há uma cooperação desse monitor, e alguns que dizem que são líderes, 
a gente percebe que há um incentivo com relação ao estudo, e eles estão ali, 
eles limpam, eles cuidam, eles fecham a sala, apagam o quadro, entregam a 
merenda, eles distribuem a merenda que a merendeira não pode entrar nos 
pavilhões, então a gente vê uma colaboração dessas pessoas que dizem estar 
a frente, escolhidos por eles mesmo, então isso contribui muito pro nosso 
trabalho dentro dos pavilhões, principalmente aqui na PEB que não tem, que 
nas outras unidades, os internos eles saem e vão pra sala de aula, são 
conduzidos e muitas vezes fica um agente próximo, e aqui não fica. (E 
Escola 2 – 2, 09.10.13) 

Conforme Carvalho, 

O Contador é o responsável pela contabilidade de tudo (aí incluído material 
lícito e ilícito) que é negociado ou negociável sobre controle da frente. [E] O 
Carteiro  é o responsável por toda correspondência escrita, inclusive as 
convocações de escolta judicial e escolta médica para os internos. Sempre 
que for necessário o deslocamento do interno para fora do pavilhão deverá 
haver o controle do carteiro. (2013, p.72).  

O Carteiro também é o que atende a qualquer pessoa que entre no pavilhão, procura 

saber com quem quer falar ou qual é o assunto ou recado que deve ser dado e aí procura essa 

pessoa responsável e passa essa mensagem adiante.  

Além do Xerife, os monitores, o contador, o carteiro, também os soldados fazem parte 

do grupo da frente da cadeia. Estes acompanham o líder pelo pavilhão, fazendo sua proteção. 

Principalmente, nos pavilhões onde não há um líder/xerife bem estabelecido, estes andam 

acompanhados, muitas vezes, com mais de cinquenta soldados ao seu redor. Nos pavilhões, 

onde a liderança está bem estabelecida, não se vê essa postura, e o líder é mais presente em 

todas as atividades, por vezes até participando das diferentes atividades intra-pavilhão. Além 
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dos soldados que acompanham os líderes, há os que ficam no posto de vigilante. Esses 

sempre na entrada e na saída de quem for entrar no pavilhão e de internos que são escoltados 

para algum atendimento. Conforme a fala abaixo, a função é proteger a portaria para nenhum 

interno tentar fugir quando o portão é aberto para entrar ou sair alguém.  

Aquele mundão que tem as normas deles lá dentro, e uma delas é tomar 
conta, eles dizem que é pra proteger o guarda, a gente sabe que na verdade 
não é nada disso, mas eles dizem que é, são dois homens, dois soldados de 
posto de vigilante, supostamente quando você abre a porta só sai aquele que 
é chamado e informado lá o que ele vai fazer. (E Staff Segurança 1, 
20.07.12)  

[1] Tem o contato direto com a administração, com o diretor, [2] com a 
defensoria, a gente pode ir lá fazer um corre, aqui com a coordenadora, e lá 
pra eu chegar até aqui a tem que se humilhar ao guarda, tem que tá pedindo, 
tem que discutir.. [1] Só ao guarda??? Tem que humilhar até pros próprios 
internos para a gente poder conversar com algum de vocês aqui. [2] Você 
não pode chegar no portão sozinho, porque existe uma regra dentro da 
cadeia que não pode ser passada por cima, são os linhas de frente, que 
alguma coisa tem que comunicar a ele primeiro [1] Então tem um monte de 
diferença, um monte de contraste que tem aqui que lá dentro a gente não tem 
esse privilégio. (E IAL 1, 18.07.12) 
 

O que fica subentendido é que estes monitoram as comunicações de internos com os 

APs, pois nem todo interno tem autorização para se aproximar do portão que os separa da 

entrada do pavilhão onde ficam os APs ou do que é conversado ao telefone, pois o orelhão 

fica nessa entrada do pavilhão. Esses existem, pois a figura já apontada por Sykes (2007) – o 

caguete/rato – continua sendo o indivíduo mais repudiado da massa carcerária43. Ao mesmo 

tempo este é importante para a administração da cadeia por parte do staff prisional.  

(...) porque aqui [oficinas] é um campo de informação, isso aqui ajuda 
também a administração, as informações, que esse tratamento que alguns de 
nós dá também não é atoa, tem um retorno e ajuda muito a administração 
(...) (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

A ameaça da caguetagem ou delação para o staff prisional que venha prejudicar outros 

internos é, talvez, a maior contravenção que um interno possa cometer contra a massa 

carcerária, mas, apesar disso, muito comum. Por isso há estratégias por parte da massa 

carcerária para evitar que isso aconteça, como, por exemplo, ter soldados que vigiam o 

portão. Assim como tem outros internos que tem que lidar com a desconfiança por parte da 

                                                           
43 Termo utilizado por Ramalho (2008) para definir a população carcerária que segue as leis da massa, ou seja, 
as leis definidas pelas lideranças da população carcerária. “A massa implicava em um ‘proceder’ que, na maioria 
das vezes, se chocava com o comportamento prescrito pelas regras da cadeia e as leis da justiça penal.” (p. 37) 
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massa carcerária ao ser beneficiado com alguma vaga de trabalho fora do pavilhão, ou 

qualquer outra atividade fora do pavilhão.  

R: Existe uma coisa muito interessante, quando um interno milita muito na 
frente do gradeado, ele tem mais acesso, ele tem mais intimidade com o 
guarda, ele conversa com o guarda, mas normalmente isso não acontece, 
quando eles militam muito ali no gradeado cria uma relação de confiança, e 
eles conversam, se abrem, contam, brincam, mas os demais são arredios, 
dificilmente eles chegam perto, mesmo porque eles são proibidos de 
conversar com o guarda.  
P: Houve dificuldade em executar um dos cursos de pedreiro, porque eles 
saiam e entravam e lá dentro eles não gostavam desse trânsito... 
R: Eu te explico porque, existe esse comportamento realmente, porque eles 
acham que o indivíduo que sai por várias vezes, ele sai e está caguetando, 
então eles acham que o indivíduo vai começar a fazer isso, porque gera 
aquele laço de confiança e existe a probabilidade dele fazer as entregas 
realmente. (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 
 
De boa, eu tenho jogo de cintura, paciência, muitos me calunia, porque se 
você tem dois anos numa firma e tem um monte de novato, você é alvo, “ih 
cara esse cara é mais velho, esse cara deve ser um caguete, deve ser um 
passarinho”, são as formas que eles tem de interpretar, tenho dois anos aqui, 
a maioria é novato então eles me têm como caguete, como leve e trás, que eu 
trabalho nessa firma aqui, mas trabalho também administrando a rampa 
aqui de acesso da refeição, organizando, quando tem evento aqui eu to 
sempre na cabeça para organizar, encher as bolas, falo muito, essas coisas, 
tenho um convívio diário com os guardas, tem que ter porque dois anos aqui 
tem que expressar com o guarda, coisas que no passado não passava pela 
mente de ninguém, o interno jamais se expressava com o guarda, mas 
estamos no século XXI e eu tento sempre passar pra eles lá dentro que tem 
que existir um contato direto, o guarda faz parte da minha ressocialização, 
porque ele me olha, ele me vigia, tem muitos que querem meu bem, mas 
você sabe que essa coisa de guarda com interno nunca foi agradável, é como 
polícia e ladrão, a polícia nunca vai dar valor ao ladrão e o ladrão nunca vai 
dar valor ao polícia, (...) (E IO 1, 26.10.12) 

 

Na base da pirâmide da hierarquia da população carcerária, estão os fariseus ou couro 

de rato, que ainda podem ser subdivididos em correria e viciados (CARVALHO, 2013). Os 

primeiros também são chamados de faxina, são os que não têm visitas ou recursos financeiros 

para sobreviver dentro da cadeia – tema que será abordado na próxima seção – e por isso 

desempenham funções como faxina do pavilhão, além de transportar e escamotear “a droga 

como serviço remunerado” (CARVALHO, 2013). Já o viciado é o usuário de substâncias 

psicoativas que está sempre em dívida com a frente da cadeia e sua vida vive sob ameaça. No 

papel inverso do fariseu, com relação a situação econômica, está o paxára, que possui alto 

poder aquisitivo dentro da cadeia, que pode ser por movimentar algum comércio, legal ou 
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ilegal, dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou porque sua família tem um poder 

aquisitivo maior, ou por ter feito uma reserva antes de ser preso.  

Essa organização influencia muito em como as atividades acontecem, principalmente 

dentro dos pavilhões. Além destes papeis sociais que encontramos dentro dos pavilhões 

considerando a distribuição hierárquica, há uma divisão quanto ao trabalho desempenhado 

dentro da unidade. Aqueles que trabalham em funções legítimas dentro dos pavilhões são os 

faxina, ou os que trabalham no artesanato. A primeira função já apresentada acima, e a 

segunda referente àqueles que trabalham nos pavilhões com a produção de artefatos 

artesanais. Fora dos pavilhões há os farda amarela – que são os que trabalham no espaço 

denominado oficinas, que abrigam empresas privadas que oferecem trabalho para a mão de 

obra carcerária – e os farda azul que são os que trabalham na área livre, ou seja, na área 

externa dos pavilhões ou nas empresas privadas instaladas nesse espaço, ou na manutenção da 

unidade.  

Haverá outras análises sobre a população carcerária nas próximas seções. Essa 

primeira parte serve somente para apresentação inicial e contextualização da população 

carcerária e como ela se divide do ponto de vista da hierarquia interna aos pavilhões e do 

ponto de vista formal quanto à ocupação laborativa dos internos. 

*** 

Há outros atores sociais importantes para o cotidiano prisional, que também 

influenciam nas atividades laborativas e educacionais, mas de forma mais indireta. E, que, 

portanto, não serão analisados com detalhe nesse trabalho, mas apontados na medida do seu 

envolvimento. São eles: a Coordenação de Atendimento à Saúde, que incluem os médicos, 

enfermeiros, dentistas, assistentes sociais e psicólogos; a Defensoria Pública, os advogados 

privados, a Coordenação de Registro e Controle – CRC; e o atendimento religioso prestado 

por representantes de diversos credos.  
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5. O ESTUDO DO CASO: SOBRE O TRABALHO NA UNIDADE PRISI ONAL 

 

No contexto prisional aqui analisado é impossível pensar o trabalho sob uma única 

perspectiva. O trabalho se apresenta de diversas maneiras, desde atividades informais às 

formais, passando por atividades ilegais, buscando entre os improvisos uma melhor condição 

de vida dentro do sistema ou para a família. Aqui serão apresentadas e discutidas as atividades 

legais, ou seja, as que têm o aval da unidade prisional para serem desenvolvidas e as 

atividades pelas quais os internos que nestas trabalham recebem remição de pena. Após 

realizar a descrição destas, será discutida a categorização desses tipos de trabalho e analisado 

como elas acabam se relacionando com as atividades ilegais, ou seja, aquelas que não são 

autorizadas pelo estabelecimento prisional. Em seguida, será apresentada a semelhança e a 

diferença entre o trabalho prisional e o trabalho externo, para então discutir aspectos que 

interferem no como as atividades acontecem no cotidiano prisional e, por fim, como, através 

da percepção de quem é criminoso e quem é bandido são escolhidos os internos para trabalhar 

vagas de trabalho das empresas. 

Conforme o SINALE, as atividades legais são divididas entre atividades remuneradas 

(com renda) e atividades não remuneradas (sem renda), e é a partir dessa divisão que as 

atividades serão apresentadas.  

Descrevo primeiramente os trabalhos com renda – segundo denominação utilizada no 

documento que é enviado mensalmente para a SEAP com os nomes de quem está trabalhando, 

faltas, e a remuneração devida a cada interno – o SINALE. Estas atividades ainda são 

divididas em trabalho nas oficinas e trabalho na área livre, segundo o espaço físico onde elas 

são desenvolvidas. Nessas atividades a remuneração é depositada em uma conta mãe do 

Estado, onde parte dessa remuneração é separada para o pecúlio44, e o restante, 75% da 

remuneração, é retirado, e distribuído para os internos pela CAEL45. Em seguida apresentarei 

                                                           
44 Pecúlio é “dinheiro acumulado por trabalho ou economia”, e conforme a LEP “Art. 29 §2 Ressalvadas outras 
aplicações legais, será depositada a parte restante [da remuneração, ou seja, 25%] para constituição do pecúlio, 
em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.”. (FERREIRA, 2000). 

45 O pagamento dos internos funciona da seguinte forma: 1 - a lista de frequência dos internos/folha de 
pagamento, o SINALE, é encaminhado à SEAP, a pessoa responsável pelo SINALE na SEAP valida essa folha 
de pagamento e encaminha de volta para a CAEL e para a empresa; 2 – as empresas depositam os pagamentos 
numa conta mãe do governo, nessa conta somente duas pessoas da SEAP são autorizadas a movimentar; 3 – o 
valor devido (pecúlio + salário) é transferido para uma conta vinculada ao CPF da coordenadora de atividades 
laborativas; 4 – ela saca, todo mês com apoio de escolta (pois os valores são altos), o valor do salário dos 
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as atividades sem renda, ou seja, as que não são desenvolvidas através de convênio ou 

contrato com o PCN e com a SEAP, e, portanto, a remuneração, se existe, não passa pela 

SEAP.   Nesse item serão apresentadas as atividades sem renda desenvolvidas dentro do 

pavilhão e em seguida as que são desempenhadas na área livre. 

Na unidade prisional estudada pode-se destacar quatro tipos de atividades laborativas 

legais: 1 - o trabalho nas oficinas46 – que são as atividades desenvolvidas pelos farda amarela 

nas empresas privadas; 2 - o trabalho na área livre – que são as atividades desenvolvidas 

pelos farda azul em empresas privadas e no trabalho com a manutenção da unidade; 3 - o 

trabalho externo – em repartições públicas ou empresas privadas; 4 - o trabalho nos pavilhões 

– que são as atividades de faxina/monitoria e artesanato. Todas estas atividades recebem 

remição de pena, ou seja, três dias trabalhados diminuem um dia da pena a ser cumprida47, 

mas só quem trabalha nas empresas privadas recebe remuneração conforme estabelecido pela 

LEP.  

A tabela abaixo demonstra a quantidade de internos por atividade e sua 

representatividade dentro da população carcerária. 

Tabela 5 – Número de Internos por Atividade Laborativa 

Atividade Laborativa Quantidade de 
internos por atividade 

Porcentagem de 
internos por Atividade 

Porcentagem de internos pela 
população carcerária da unidade 

Artesanato 41 16,9 3,3 

Faxina 66 27,3 5,4 

Empresa de fabricação de 
trapos e estopas 

34 14,0 2,8 

Empresa de Reciclagem de 
Plástico 

12 5,0 1,0 

                                                                                                                                                                                     

internos; 5 – é feito o pagamento dos internos, um a um; 6 – quando o interno ganha liberdade condicional ou 
definitiva, se tornando egresso, ela então retira o valor do pecúlio, mediante autorização expedida pela Juíza da 
Vara de Execuções Penais.  

46 Galpão, onde estão hoje, estabelecidas as empresas privadas que empregam mão de obra de presos. Antes 
abrigava as oficinas de marcenaria, artesanato e costura, como anteriormente apontado que existia na unidade, 
oficinas estas mantidas pelo Estado, e passaram aos poucos a ser ocupadas pelas empresas. Pela ocupação 
anterior o local ainda recebe a nomenclatura de oficinas nas falas cotidianas.  

47 Esse é o caso para as atividades de trabalho, as atividades educacionais recebem remição de pena, mas sua 
contagem é diferente. 
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Empresa Rodos e Vassouras 
(atualmente caixas de luz) 

18 7,4 1,5 

Padaria 13 5,4 1,1 

Empresa de Pré-moldados 21 8,7 1,7 

Manutenção da unidade 37 15,3 3,0 

Total 242 100 19,8 

População carcerária 1224 - 100 

Dados: SINALE Agosto de 2013 

 

5.1 AS ATIVIDADES COM RENDA 

 

Todas as empresas estabelecidas nas unidades prisionais funcionam mediante 

convênio de cooperação técnica com a SEAP, e, de acordo com a Resolução n° 96, de 27 de 

outubro de 2009, com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA, no PCN. Nos 

convênios está posto que o objetivo do convênio é  

utilizar mão-de-obra de internos da Penitenciária Estadual da Bahia, visando, 
através do desenvolvimento de atividades laborativas, a capacitação técnica 
e social dos internos, obedecendo as finalidades educativas e produtiva. 
(BAHIA, SEAP, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA)  

O PCN busca estimular uma maior quantidade de parcerias que disponibilizem vagas 

de emprego e cursos profissionalizantes para presos e egressos do sistema prisional. É um 

programa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e na Bahia vem atuando através do TJBA, e 

apesar da resolução datar de 2009, é somente a partir de 2011 que vem estabelecendo uma 

série de parcerias com diferentes instituições, ONGs, secretarias e empresas. Dessa maneira, 

todas as empresas que atuavam no sistema prisional estabeleceram parcerias com o programa, 

bem como empresas e instituições públicas fora do sistema também assinaram convênios com 

este, assim possibilitando a contratação de alguns internos do sistema prisional. Segundo um 

diretor entrevistado, apesar dos esforços, da centralização dos parceiros através do Programa e 

do maior número de parceiros, ainda não se alterou muito o número de internos e egressos em 

vagas de emprego ou em cursos. 
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E o Começar de Novo, não é nada mais, nada menos que a ajuda do 
judiciário para dinamizar os projetos que já existiam educacionais e de 
trabalho para que o judiciário acelerasse, de fato, a sua parte que é, da 
chancela da saída desses presos, o que já tem judiciário também entrar nesse 
processo. Algo que já existia, sempre existiu, e os números não mudaram, 
não se alteraram, não dinamizou. Pensar que o preso vai trabalhar com os 
empresários, isso já existia há muito tempo, não começamos nada de novo. 
É o trocadilho, começar de novo é a ideia do preso que está preso vai 
começar de novo uma nova vida, mas não temos nada de novo do ponto de 
vista do que já existia. Continuamos com o problema do judiciário para 
liberar os presos para sair para trabalhar. (E Staff Administrativo 3, 25.09.12) 

Nos convênios assinados entre a SEAP, o PCN e as empresas localizadas dentro dos 

estabelecimentos prisionais, fica estipulado a área a ser utilizada, a quantidade mínima de 

internos trabalhando em cada empresa, as obrigações de cada uma das partes (SEAP, 

empresa, internos).  

Entre as obrigações do Estado estão: selecionar os internos aptos para trabalhar; 

apresentar os internos ao local de trabalho, nos horários previamente estabelecidos; informar 

ao interno, por escrito, que o trabalho, embora remunerado, não gera relação de emprego com 

a convenente; comunicar a convenente o nome dos internos excluídos do programa de 

trabalho; permitir a utilização pela convenente de eventuais equipamentos de sua propriedade 

situados na unidade prisional, mediante prévia assinatura de Termo de Responsabilidade por 

esta; informar nome de representantes da SEAP que irão acompanhar e supervisionar a 

execução do convênio (BAHIA, SEAP, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA).  

Entre as obrigações da Convenente estão: ofertar treinamento periódico e continuado 

aos internos contratados de acordo com suas aptidões e capacidades; respeitar por si, seus 

empregados e prepostos, as normas de segurança interna da Unidade; o pagamento das 

despesas relacionadas ao consumo de água e energia elétrica despendida em relação às 

atividades desenvolvidas pela convenente; suspender as atividades, caso ocorra qualquer fato 

perturbador da ordem, comunicando imediatamente a Direção do Estabelecimento; aplicar à 

organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene na 

atividade laborativa exercida pelo interno; efetuar o desconto da contribuição previdenciária 

devida aos internos incluídos no programa de trabalho e promover o respectivo recolhimento 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; realizar o pagamento da remuneração definida 

neste Convênio, quando houver paralisação das atividades por sua culpa; descontar os dias de 

faltas não justificadas dos internos ao trabalho; contratar seguro de acidentes pessoais; 

fornecer aos seus empregados e aos internos a seu serviço, os equipamentos necessários à 
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segurança individual; fornecer matéria prima, materiais secundários e de consumo necessários 

à fabricação dos artigos; etc (BAHIA, SEAP, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA).  

Parte das empresas na PEB está localizada em um galpão, local chamado de oficinas, a 

outra parte se encontra na área externa da unidade, espaço chamado de área livre. A cor dos 

uniformes identifica em que local trabalham, se nas oficinas ou na área livre. Entre as 

atividades com renda também está a oportunidade de trabalhar em empresas ou órgãos 

públicos fora do ambiente prisional, que também é oportunizado mediante convênio de 

cooperação técnica com a SEAP e o PCN. Essa oportunidade era dada aos internos do regime 

semiaberto, com a transferência desses para unidades específicas para esse público, as 

colônias penais, não há mais internos da PEB trabalhando fora do estabelecimento prisional.  

 A tabela abaixo mostra o número de internos trabalhando em cada uma das empresas 

conveniadas com o PCN. Somente 8% da população carcerária trabalham em atividades com 

renda em cinco empresas convenentes, ou seja, que recebem conforme os ditames da LEP.   

 

 Tabela 6 – Número de Internos por Atividade Com Renda 

Atividades Com Renda 
Quantidade de 

internos por atividade 
Porcentagem de internos 

por Atividade (%) 

Porcentagem de 
internos pela 

população carcerária 
da unidade (%) 

Empresa de fabricação de 
trapos e estopas 

34 34,7 2,8 

Empresa Rodos e Vassouras 
(atualmente caixas de luz) 

18 18,4 1,5 

Empresa de Reciclagem de 
Plástico 

12 12,2 1,0 

Padaria 13 13,3 1,1 

Empresa de Pré-moldados 21 21,4 1,7 

Total 98 100 8 

População Carcerária 1224 - - 

Dados: SINALE Agosto de 2013 

 

Para a seleção dos internos para o trabalho ou para atividades profissionalizantes que 

são realizadas fora dos pavilhões são feitas fichas de seleção. A lista de sugestões de internos 

para o direcionamento ao trabalho é realizada, muitas vezes, a partir de pedidos dos familiares 
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diretamente à CAEL ou ao serviço social. Nesse sentido, considerando a fala de um interno 

que trabalha nas oficinas com relação a quem é escolhido para trabalhar na função faxina – 

função esta que será abordada em seguida quando discutidos os trabalhos sem renda –  

(...) realmente é escolhido aqueles que não têm uma família que não tenha 
ninguém que venha representar por eles, e eles são colocados nessa função, 
toma conta de fazer uma lista de quem quer ir pro médico esses tipos de 
coisa (E IO 1, 26.10.12)  

a família é muito importante nesse contexto, pois é ela que representa por eles, quer 

dizer, é a família que vai correr atrás da Defensoria Pública ou do Advogado para ver a 

situação do processo, para pedir benefício (progressão de pena, indulto, remição, etc.), que 

traz alimentação, vestuário, material de higiene, que pede trabalho na CAEL, enfim é a 

família que pode buscar garantir que seus direitos sejam respeitados. Na visão da CAEL e da 

segurança esse elo do interno com a família também é sinal de que ele tem um vínculo, um 

algo a perder, um algo a respeitar e um lugar para retornar, o que, segundo eles, aumenta as 

chances deste interno não reincidir, conforme falas como a seguinte: 

(...) é importante que tenha a presença da família, porque a família é que te 
dá uma estabilidade emocional lá fora, se a família abandona o cara é 
muito mais difícil se recompor, mas isso não deve ser regra, por quê? (...) 
Ajuda muito no perfil dele social. Tem gente que não tem família nenhuma, 
mas é trabalhador, cometeu um crime, mas não é um cara delituoso, então 
independente da família estar por trás ou não, se ele for um homem que a 
gente percebe através do psicossocial que quer se restabelecer na sociedade, 
então não tem muitos problemas não, agora que família ajuda, sem dúvida 
ajuda.  (E Staff Administrativo 6, 11.07.12) 

Pelo mesmo motivo, ser evangélico é uma característica que também é levada em 

consideração para ser selecionado para trabalhar. Questionando um chefe de segurança sobre 

a relevância da religiosidade para a inserção nas atividades de trabalhos com renda ou na área 

livre, este argumentou que o interno que segue uma religião tem o apoio dos fiéis, tem um 

vínculo.  

Apesar de ser mais fácil conseguir trabalhar se tiver família e/ou religião, no caso 

religiões que demandem um alto grau de coesão de grupo, as solicitações podem partir 

também dos próprios internos. Estes solicitam inscrever seus nomes para as vagas de trabalho 

nas empresas e na área livre quando os funcionários da CAEL passam nos pavilhões, através 

dos APs, ou ainda através de outros internos que trabalham que levam suas solicitações aos 

empresários ou à CAEL. Muitas vezes são entregues bilhetes ou cartas contando o porquê do 

desejo de trabalhar, que normalmente está atrelado ao sustento da família. 



120 

 

Todas as solicitações para trabalhar na farda amarela ou azul, são levadas para a 

CAEL que elabora as fichas destes internos, que então passa para os diferentes setores: CRC – 

que verifica se responde a algum processo ou inquérito ou se cometeu infrações disciplinares 

nos últimos 12 meses; psicossocial – que analisa as motivações para o desejo em se inserir em 

uma atividade laborativa, o que aquela oportunidade representa no cumprimento da pena, se 

tem apoio familiar, qual a reflexão acerca do delito praticado;  coordenação de segurança e, 

por fim é dado o parecer da direção. Na ficha também estão os dados pessoais, o crime 

praticado, quando ingressou na unidade e quando termina a pena.  

 

5.1.1 Farda Amarela – entrando no meio formal de trabalho 

 

São chamados de farda amarela, quem trabalha nas oficinas. Essas oficinas estão 

localizadas em um galpão que tem acesso ao pavilhão I. Se, anteriormente, internos de todos 

os pavilhões poderiam trabalhar nas oficinas, a dificuldade de transporte desses internos para 

as oficinas acabou limitando as vagas para internos do pavilhão I. Assim para trabalhar nas 

oficinas é necessário estar ou ser transferido para esse pavilhão, e isso pode não ser possível, 

se ele tiver algum problema com os internos do pavilhão. Um dos entrevistados comenta o 

fato, afirmando que dessa forma muitos internos são excluídos da possibilidade de trabalhar, 

até porque o processo de transferência pode não ser fácil, devido às rixas entre as facções, ou 

até mesmo por não ter espaço no pavilhão I.  

Hoje aqui na penitenciária tem uma falha grande que só um pavilhão é 
beneficiado com oficinas, isso é uma falha e foi visando a segurança, porque 
se tira do pavilhão e leva escoltado. Tinha que ter agente para escoltar, era 
inseguro, iam querer fugir, mas o negócio é o que lhe disse, enquanto 
visualizar só a segurança a gente não vai conseguir ser justo. (E Staff 
Administrativo 6, 11.07.12) 

Então, quando um interno passa para as oficinas ele se torna um farda amarela. Ele, 

todo dia, passa para as oficinas e no final da tarde retorna para o pavilhão. No pavilhão não 

são todos que trabalham na farda amarela. Por conta disso há conflitos tanto com relação a 

internos que exigem atividades ilícitas48 por parte daqueles que estão na farda amarela, por 

ser mais fácil o seu acesso ao mundo externo quando nas oficinas, quanto pela desconfiança 
                                                           
48 Facilitar a entrada de facas, celulares, chips, drogas ou qualquer outro material proibido pela unidade, no 
pavilhão. 
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que os internos que não trabalham têm dos que trabalham com relação à possibilidade de 

caguetagem para os agentes penitenciários. E, de fato, ambas as situações acontecem. 

 Com relação à rotina de trabalho, os empresários mencionaram, principalmente, a 

dificuldade em lidar com a troca constante de internos e com a falta de experiência 

profissional destes. Um dos entrevistados argumenta que existem internos que não tem 

conhecimento profissional algum e ele tem toda a paciência de ensinar, mas,, quando eles já 

estão utilizando bem as máquinas eles são transferidos ou para a área livre ou saem em 

liberdade condicional ou alvará de soltura. 

 
Geralmente eles aqui eles tão sempre indo embora, estão aprendendo a 
profissão, a gente já está mais aliviado e de repente ele ganha a área livre, 
não sei se você reparou que têm os farda azul. Às vezes eles vão pra farda 
azul ou então vão embora. Aí a gente pede, eles fazem a ficha e trazem ele lá 
de dentro de dentro pra cá, de lá do pavilhão e vem pra cá e começa tudo de 
novo. Tem que ensinar de novo, é uma dor de cabeça retada. Trabalho 
complicado. (E Empresário 4 26.10.12) 
 

  

 Outro empresário também menciona a falta de experiência profissional dos internos 

nas funções ofertadas. Segundo ele, a grande maioria tem experiência em área de construção 

civil, ou são trabalhadores rurais ou nunca trabalharam, mas pouquíssimos tem experiência 

com máquinas, que é o que as empresas precisam. Nesse sentido o treinamento é essencial no 

cotidiano dos empresários e internos/funcionários.  

Conforme um agente penitenciário que trabalha nas oficinas, se o interno não se 

adequa a uma empresa ou a uma função, mas tem um comportamento, como ele diz “mais ou 

menos”, ele continua trabalhando nas oficinas, na parte de faxina ou passa para outra empresa. 

Ainda, segundo este entrevistado, quando na faxina os agentes tem a oportunidade de 

trabalhar seu comportamento, “Quando ele vem pra faxina o contato com a gente é maior, e 

aí fica mais fácil, no caso explorar mais aquele potencial de comportamento e aí é aproveitado 

em outra empresa” (E Staff Segurança 2, 08.11.12). Considerando esta entrevista e outras, 

com agentes penitenciários, internos, empresários e demais funcionários da unidade - 

trabalhar o comportamento – pode significar trabalhar a questão de respeito à hierarquia, de 

cordialidade, de confiança na instituição, de responsabilidade com a família e seu futuro, 

todos estes aspectos aparecendo em falas diversas.  

Aquele tem um comportamento arredio e melhorou muito, tirar essa... vai 
sumindo aos poucos, a questão do bom-dia, do respeito do olhar no olho, são 
essas coisas que mudam, (...) (E Staff Segurança 2, 08.11.12)  
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O trabalho ressocializa, o trabalho modifica o comportamento das pessoas 
aqui dentro... percebemos muito bem isso, porque, principalmente os 
internos do pavilhão I, onde eles laboram e estão alojados, lá eles têm uma 
conduta diferente, são pessoas mais maleáveis, mais compreensivas, a 
conduta deles. (E Staff Assistencial 1, 31.10.12) 
 
(...) nós hoje temos um pensamento que nós não tinha, que nós temos que 
respeitar a vida, respeitar o ser humano como a nós mesmos, e mudar, 
mostrar a sociedade que nós realmente queremos mudança de vida e não 
tem mudança de vida melhor do que chegar já trabalhando na sociedade e 
amostrando serviço, mostrando que quer realmente. (E IAL 1, 18.07.12) 

 

Conforme o autor da primeira fala aqui exposta, este é um momento – quando ele 

passa a ser mais cordial, disciplinado e respeitoso quanto a hierarquia prisional – em que é 

possível conseguir informações importantes dos internos.  

A remuneração que os internos que trabalham nas oficinas recebem é destinada, 

segundo os entrevistados - tanto empresários, agentes, internos, - para o pagamento das 

dívidas, principalmente com droga dentro do pavilhão, ou para se manter dentro da unidade 

(alimentos e materiais de higiene), ou para auxiliar a família.  

São três as empresas que estão instaladas nesse galpão, todas elas, como argumenta a 

CAEL, desempenham um papel social e de responsabilidade ambiental, pois trabalham com 

reciclagem. Duas com reciclagem de plástico e outra com reciclagem de panos, toalhas, 

lençóis e linha.  

A carga horária diária de trabalho nas oficinas é de 6 horas e 30 minutos de segunda a 

sexta-feira, e um sábado sim e um sábado não. O sábado é de 15 em 15 dias, pois há dois 

finais de semana de cada mês em que o dia de visita cai no sábado e eles têm direito a visita e 

ao descanso nos domingos e feriados. Já nos dias de visita íntima, que são nas sextas-feiras, 

eles são autorizados a faltar, mas o dia é descontado da folha de pagamento.   

 

 

5.1.1.1 Empresa de Trapos e Estopas 

 

Esta empresa trabalha com duas linhas de produção, ambas da indústria têxtil. A 

primeira linha de produção são os trapos. Para a produção dos trapos são comprados em 

leilões de hotéis os lençóis e as toalhas. O trabalho de uma parte dos internos é cortar os panos 

em tiras, e de outra parte é a costura dos trapos. A outra linha de produção é a fabricação de 

estopa, onde é utilizada a linha que engancha no momento da costura, a linha que não pode 
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mais ser usada para a costura. Essa linha passa por um processo de lavagem com a utilização 

de muito cloro e secagem para ser transformada em estopa. O processo é demorado por conta 

do tempo que a linha leva para secar. A produção é vendida para oficinas e empresas 

automotivas. 

É a empresa que emprega o maior número de internos. Recentemente ocupou um 

espaço ocioso da área livre, reformando-o, para, assim, manter os internos que passaram pela 

oficina e são transferidos para a área livre.  

 

5.1.1.2 Empresa de Rodos e Vassouras (Atualmente trabalha com caixas de 

luz) 

 

A empresa de rodos e vassouras mudou recentemente seu ramo de atuação e passou a 

produzir caixas de luz, tubos eletrotubo flexível corrugado e sacos plásticos. Essa produção é 

feita a partir da reciclagem de plástico, utilizando material polietileno em grãos que são então 

transformados, através do manuseio de máquinas específicas em caixas de luz, tubos e sacos 

plásticos de lixo. Os sacos plásticos têm alguns clientes fixos; mas as caixas de luz e os 

eletrotubos flexíveis corrugados são vendidos através de um vendedor que leva os produtos 

para empresas diversas. Um funcionário contratado via regime celetista de fora da unidade 

prisional é quem ensina sempre aos internos como manejar as máquinas.  

 

5.1.1.3 Empresa de Reciclagem de Plástico 

 

Essa empresa produz sacos plásticos para mercados. Diferente da empresa acima, essa 

trabalha desde a separação dos plásticos, transformação destes em grãos para então, serem 

transformados em sacos plásticos. Nesse sentido são seis passos: 

1 – Cata dos materiais, separação do material; 

2 – Trituração de todo plástico, através de trituradora; 

3 – Transformação em grãos, através de máquina recuperadora; 

4 – Aquecimento dos grãos; 

5 – Fabricação da bobina; 

6 – Corte dos sacos plásticos em retângulos e depois corte das alças das sacolas. 

 

São seis processos, e seis máquinas diferentes que são utilizadas. 
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Há somente dois clientes fixos. Os empresários dessa empresa preferem não pegar 

mais clientes fixos, pois não há como garantir a produção, tanto pela rotatividade dos 

funcionários/internos – visto que nem sempre sua substituição é imediata – quanto pela 

possibilidade de quebra de alguma máquina – pois, seu conserto, por vezes, é demorado.   

 
 

5.1.2 Farda Azul – um passo para liberdade 

 

Se trabalhar em qualquer atividade é uma vontade de muitos, trabalhar na área livre é 

o posto mais almejado pelos internos dentro do sistema prisional, mesmo se este não for 

remunerado como será argumentado adiante. Há duas empresas na área livre, uma de pré-

moldados e a padaria. Alguns ainda trabalham para a empresa da cozinha, outros trabalham na 

manutenção da unidade, principalmente na faxina dos diversos setores – funções estas que 

serão analisadas na seção sobre atividades sem renda. 

(...) trabalhar na área livre nos dá uma sensação maior de liberdade e eu fico 
observando que quando nós estamos sob uma vigilância constante ou entre 
quatro paredes, o nosso cérebro registra constantemente a questão cadeia, é 
reprovação, nadificação, incapacidade, mas quando você realmente é anuído 
uma confiança maior você tem uma responsabilidade de você se policiar, de 
buscar ter uma postura verdadeiramente trazer uma consideração, respeito 
que foi lhe dado de confiança, isso ajuda porque seu cérebro registra que na 
sua mente há a sensação de ser mais gente, ser humano, mais pessoa, lhe dá 
uma sensação de bem estar, é muito melhor porque o indivíduo tem que 
provar que é verdadeiramente capaz de se reagrupar de estar em 
coletividade. (E IAL 3, 26.06.12) 

 
Quando a unidade dispunha de internos do regime semiaberto, um dos critérios para 

trabalhar na área livre era o número de saídas judiciais e o seu retorno no período certo. 

Como a unidade não abriga mais internos do regime semiaberto, ou abriga muito poucos, os 

critérios são: comportamento, na maioria das vezes, o crime praticado, e o tempo de pena. Se 

a pena for muito longa a probabilidade, segundo a CAEL, é que este terá mais anseio a fugir 

que um que tenha uma pena curta. Como nas oficinas, a ficha passa pelo setor psicossocial, de 

atividades laborativas, de segurança e sindicância, sendo a seleção muito mais criteriosa. 

Alguns dos problemas enfrentados por estas empresas da área livre são semelhantes 

aos problemas enfrentados nas oficinas: a inexperiência profissional dos internos, a 

rotatividade deles, por vezes, o não querer aprender e sim só estar ali pela remuneração e 

remição de pena, etc. Mas os empresários entrevistados também apontaram alguns outros 
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problemas específicos da área livre: como quando internos do regime semiaberto eram os que 

trabalhavam na área livre, nas saídas judiciais, eles precisavam contratar pessoas de fora para 

suprir a ausência dos internos/funcionários, pois não se pode parar com a produção; bem 

como pelo critério rígido de seleção, às vezes é difícil atender as necessidades dos 

empresários do número de internos para trabalhar. 

 

(...) hoje a gente trabalha 100% regime semiaberto, tá mudando novamente 
agora, vão tirar os semiabertos e voltar a trabalhar com o regime fechado. 
Não tem problema pra gente porque, principalmente aqui na indústria da 
panificação, temos grandes dificuldades com as saídas programadas, que 
acaba saindo até 100% dos internos, e não tem uma confirmação de que ele 
vai sair, infelizmente fica tudo em cima da hora e a gente acaba ficando sem 
mão de obra, só com o pessoal de fora e tem que chamar as pessoas de fora 
pra suprir a falta que eles vão fazer durante uma semana. (E Empresário 2, 
31.07.12) 
 
Nós temos 1800 detentos, a dificuldade é a escolha, porque é área livre, e 
quando acontece de fugir um, como eu soube que fugiu um agora, não 
trabalhando comigo, aí complica mais, a dificuldade é dobrada, a casa tem 
que ver o perfil dele, o movimento de saída dele, se já saiu um ano, dois 
anos sempre retornando no horário certo, tudo direitinho, então o perfil é 
esse, então quando eu peço 10 homens, eu to pedindo dez, mas eu sei que 
vem cinco, oportunidade eu dou, “não confio, não”, você tem que confiar pra 
saber com quem está lidando, então a dificuldade é essa, lá em baixo ele 
ouve muito, muito, muito para pegar uma farda, acho que não é, não sei se 
existe esses empresários “aqui, vai trabalhar...”, o primeiro passo sempre tem 
a entrevista comigo, todos que passam lá, entram na sala lá, no escritório, 
meus sócios saem, quando quer ficar ele fica.” (E Empresário 1, 18.07.12) 

 

Se existe um cuidado maior na seleção de quem passa para a área livre, também existe 

o cuidado para não cortá-lo por qualquer motivo, uma vez que o retorno ao pavilhão pode 

colocar em risco a integridade física desses internos49. Então os empresários ficam, por vezes, 

amarrados a presos que não tem um comportamento exemplar (principalmente com relação a 

produção), mas que não chegam a cometer infrações que podem ser punidas com o retorno ao 

pavilhão (porte de drogas, celulares e chips por exemplo).  

 
[Empresário 2] (...) diante da situação do que vem acontecendo, que 
terminou a produção não faz limpeza sai, é o pessoal da rua, eu estou 
olhando constantemente nas câmaras ao vivo e gravado, pessoal da manhã 
também a mesma coisa, passa a vassoura assim e joga a sujeira pra debaixo 
do tapete e sai, e me disse ontem, eu chamei conversei, Interno Fulano “ah 
Empresário, é porque a gente está cansado, não dá mais pra fazer” como é 

                                                           
49 Os internos da farda azul passam a dormir no alojamento, e mais recentemente nas celas reformadas do antigo 
pavilhão IV.  
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que tá cansado, tá cansado por que?, tá fazendo a mesma coisa que você faz 
quando o padeiro está aqui, o padeiro está de férias, quem está no lugar do 
padeiro é Fulana “ah to cansado e tal e eu não posso fazer sozinho, os outros 
vão embora eu não vou fazer o trabalho de ninguém” Eu disse que “você tem 
que fazer o seu trabalho”, então isso eu venho olhando durante duas semanas 
e diante do que aconteceu hoje, deles saírem para trabalhar, com a farda e 
não vieram trabalhar com farda ficaram zanzando rodando, rodando, 
rodando, eu realmente tomei uma decisão e queria teu apoio em cima disso, 
a minha intenção é esses internos chegarem semana que vem [da saída] e 
todos cortados, eu preciso muito do seu apoio em cima disso, sabe porque, a 
gente que está vivendo lá dentro hoje estamos nas mãos deles, eles fazem o 
que querem, quando querem a hora que querem, esse esquema que a gente 
está fazendo aqui agora, o que que vai acontecer, se eu tiver o seu apoio, vou 
ter que trazer gente de fora para produção não ser afetada, eu vou ter uma 
despesa maior durante dois, três meses, porém a gente vai estar com os 
internos dando curso para ser contratado, terminou vão ser contratados. 
[CAEL] Entendo sua posição, mas estou vendo a posição do empresário e 
do capitalista, tem que ouvir a parte de Fulana enquanto coordenadora e 
Fulano enquanto diretor com responsabilidades amplas para com o interno, 
nós estamos lidando com mão de obra carcerária, como tal temos... vocês 
quando entram aqui vocês sabiam que haviam limitações, então esse 
momento agora se a gente aceita que o interno ao retornar da saída 
temporária todos estejam desempregados, você resolve um problema seu, 
(...) e cria um problema de forma de segurança e no âmbito totalmente 
jurídico que é Dra. Fulana. Nós temos o compromisso para com o interno, 
nós temos o compromisso para com a visita do interno, nós temos um 
compromisso com a justiça, peço a você um pouco de paciência. Qual a 
minha sugestão: gradativamente vamos neutralizando e enxugando, (...) 
então já está tirando gente pra ir embora, já melhora o trabalho da gente, se 
agora eu afasto todo mundo eu não posso retornar esse pessoal para dentro 
do pavilhão, a integridade física dele tem que ser mantida, eu vou fazer com 
esse povo todo na área livre, fuja. 
[Empresário 2] Eu estou desgastado, se não dá pra tirar todo mundo, tira pelo 
menos os cabeças  
[CAEL] eles já vão sair para outros lugares. (C Sala CAEL 3, 31.07.12)  

 
 A carta de um interno, desesperado por ter sido recolhido, ou seja, levado de volta ao 

pavilhão por castigo, demonstra o quanto esse retorno é complicado para o interno.  Minha 

mãe, uma vez ‘farda azul’, é sinônimo de delator e descarado. Eu não quero voltar para o 

pátio, por favor me ajude.   
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Figura 1 – Carta de um interno pedindo para não ser cortado do trabalho. 

 

 Como argumenta Salla (1995),  

A obtenção parcial destes benefícios [remuneração, remição, postos 
melhores de trabalho,...], destas gratificações, ao invés de servir de estímulo 
para um empenho maior no trabalho, como ocorreria no mercado livre, 
costuma acarretar <<problemas>> para os beneficiários diante da massa 
carcerária, que pode julgá-los como colaboradores, coniventes e submissos à 
autoridade (constituída e que dirige a prisão). (p.105) 

 

Também em sua carta, enfatiza o apoio que foi dado pela coordenação de atividades 

laborativas e por outro interno, que provavelmente o indicou, demonstrando um pouco da 

dinâmica de saída do pavilhão para a área livre. Ainda utiliza a argumentação da mudança 

que teve ao trabalhar na área livre, apresentando a área livre como um espaço de passagem 

para a liberdade, quiçá para a ressocialização. Traz para seu discurso sua família, seja esta por 

ser quem o apoia, quanto pelo sentimento de dever essa mudança a ela. 

Para os internos, são as proibições do que não podem carregar, como celulares, chips e 

drogas, assim como a farda e as rotinas que os fazem não esquecer que são presos ainda, 

apesar de concordarem que a área livre é um passo importante para a liberdade.  

(1) Nós não andamos com roupas normais, só com azul, somos chamados de 
roupa azul e não pode ser pego com celular, com drogas com coisas que não 
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podem entrar no pavilhão, nós não podemos ter aqui, coisas que não entram 
lá, nós não podemos ter aqui, então nós estamos aqui mas estamos presos, 
nós não podemos esquecer que estamos presos. (2) Sermos submissos a lei. 
(1) Sermos submissos. E não esquecendo que estamos ainda sobre prisão, 
não física, mas a gente retorna pro alojamento, tem todo um processo que 
nós temos que obedecer e se for pego desobedecendo essa regra é punido 
com recolhimento, volta pra dentro do pavilhão e vai viver tudo a mesma 
coisa. (E IAL 1, 18.07.12) 

 
 Como apresentado acima são duas empresas na área livre, uma de pré-moldados, e 

uma padaria. 

 

5.1.2.1 Empresa de Pré-moldados 

  

Na empresa de pré-moldados a carga horária de trabalho é de 8 horas, mas está 

atrelada a produção, se a meta de produção for atingida antes, os internos ficam liberados. Só 

trabalham de segunda a sexta-feira, por isso também a carga horária é maior que as outras 

empresas nas oficinas, e isso foi discutido e acordado com os próprios internos que preferiram 

trabalhar mais durante a semana e não trabalhar no final de semana para poderem  estar com 

as visitas.  

São produzidos pré-moldados para construção civil e blocos de diversos tamanhos. 

Para a produção há primeiro a mistura da massa utilizando a betoneira, depois a massa é 

colocada nas formas e passa por um processo de secagem que demora dois a três dias nos 

quais os blocos e pré-moldados são curados, por fim os blocos são empilhados nos paletes e 

embalados em filme, ficando prontos para o transporte. A empresa possui alguns clientes 

fixos. 

 

5.1.2.2 Padaria 

 

O trabalho na padaria é em turnos, e desenvolvido de segunda a domingo, com uma 

folga semanal. Os internos iniciam trabalhando na limpeza da padaria, para então passar pelos 

outros setores – embalagem dos pães; moldagem e arrumação do pão na forma; aprendizagem 

das receitas; em seguida, do funcionamento do cilindro; da parte de massaria e por fim do 

forno – assim se passar por todos os setores sai da padaria com habilitação para padeiro. 

A produção é vendida para a empresa de alimentação da unidade, para o Colégio 

Paulo Freire, e outros clientes da rua, bem como para os visitantes, funcionários da unidade e 
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os próprios internos que trabalham na área livre. Há uma pequena lanchonete onde os 

produtos produzidos na padaria – pão, doces diversos, salgados diversos – são vendidos.   

 

5.1.3 Trabalho externo – uma possibilidade almejada 

 

Os principais parceiros que assinaram convênios com o PCN fora dos estabelecimentos 

prisionais foram a Arena Fonte Nova50, o TJBA e o Estádio Manoel Barradas51. Foi através 

dessa parceria que internos da penitenciária puderam realizar um curso de construção civil do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (também parceiro do PCN), e, após o 

curso serem encaminhados para trabalhar nas obras da Arena Fonte Nova. Tanto o curso 

quanto o trabalho foram desenvolvidos fora do estabelecimento prisional. Aos poucos 

internos foram mandados também para o Estádio Manoel Barradas e para o TJBA, 

principalmente para trabalhar com serviços gerais. Não há um controle de quantos foram 

encaminhados para esses locais, visto que, assim que começavam a trabalhar fora da unidade 

prisional, eram transferidos para unidades de regime semiaberto. Mas, conforme a CAEL, há 

uma estimativa de que aproximadamente 12 foram encaminhados para a Arena Fonte Nova, 

16 para o Estádio Manuel Barradas, e 5 para o TJBA, desde o início da parceria com o PCN 

em 2011.  

Embora esta seja uma grande conquista, ela veio acompanhada de alguns entraves. 

Como nesse caso, além dos procedimentos normais de seleção dos internos, que devem ser 

ainda mais cuidadosos, para poder trabalhar fora da unidade prisional, é necessária a liberação 

por parte da juíza da VEP, e esta é uma das maiores dificuldades, pois o processo é demorado. 

Segundo os entrevistados, vagas existem, mas a demora faz com que alguns empresários 

desistam de contratar a mão de obra deles. 

(...) fazem uma propaganda enorme do trabalho na Fonte Nova, dos presos 
que saem pra trabalhar, enquanto que o preso já preparado para sair a gente 
passa dois, três meses mendigando a saída desse interno pra trabalhar, no 
papel tá bonito, abriu vaga vai trabalhar, e na prática, ninguém quer 
colocar no processo dele “eu assino para ele sair”.(...) exatamente, faz um 

                                                           
50 Estádio de futebol, que sediará alguns jogos da Copa do Mundo de 2014, localizado no bairro Nazaré, no 
Dique do Tororó, na cidade de Salvador. 

51 Estádio de futebol, localizado no bairro de Canabrava, na cidade de Salvador.  
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propaganda bonita na TV, mas na prática, vamos colocar 200 presos para 
trabalhar, aí alguém tem que assinar “vai sair pra trabalhar, estou assinando”, 
e na hora de assinar “e se fugir, e se acontecer...”, então porque faz a 
propaganda, então ninguém quer assinar não, ninguém quer colocar o braço 
na seringa. (E Staff Administrativo 6, 11.07.12) 

Conversando com dois internos que estavam prestes a trabalhar na Arena Fonte Nova, 

eles disseram que estavam com medo de serem rejeitados pelos colegas de trabalho se 

descobrissem que são presos. Um desses internos, inclusive, encontrou com um familiar da 

vítima na Arena Fonte Nova e por medo não ficou, evadindo e, após o retorno, foi transferido 

para uma unidade de regime semiaberto. 

(1) O medo é a sociedade, porque a sociedade ela sabe que nós somos 
internos e ela quer que o indivíduo venha pra sociedade transformado, mas 
não faz com que o indivíduo realmente se transforme, então como a 
coordenadora chegou com a gente lá, a moça foi falar alto, “ahh chegaram os 
meninos da penitenciária”, e a coordenadora “fique quieta e tal”, foi até a 
assistente social da outra unidade. “ahh esses meninos são da penitenciária” 
falando alto, e a coordenadora pedindo para não comentassem em relação a 
isso que não pode, aí, já que não pode é por isso mesmo, que quando sabem 
rola desconfiança, medo de labutar com a gente, o medo é só ser 
discriminado, mais do que nós já somos, pela própria sociedade. (E IAL 1, 
18.07.12) 

 

 Apesar das dificuldades para liberação dos internos para trabalhar fora da unidade 

prisional, da falta de confiança por parte da justiça, e do medo de enfrentar a sociedade com o 

estigma de ser um preso ainda, os ainda poucos exemplos de internos que saíram e saem para 

trabalhar em empresas fora da unidade prisional influenciam na credibilidade do Programa e 

na vontade de fazer parte destes que saem para trabalhar.  

(...) eu vi que houve algumas mudanças, eu vejo que graças a Deus também 
a mentalidade de alguns diretores de presídio, nem todos, tem havido uma 
mudança, os governos junto com os coordenadores do sistema prisional tem 
conseguido parceiros para agrupar outros, como nós estamos já no regime 
semiaberto para trabalhar na área externa, fora da prisão como na Fonte 
Nova, trabalhar em empresas lá fora, então isso tem ajudado bastante, 
trabalhar em contrapartida já dentro da sociedade, interagindo, isso é muito 
importante e tem sido um reflexo muito bom lá dentro, as pessoas têm visto, 
nós sabemos que não é fácil essa tarefa, mas tem havido um esforço de 
algumas pessoas para que possa mudar a cara desse lugar, para que esse 
lugar não seja só estampado nas paginas policiais como um lugar de terror, 
um lugar de não transformação, um lugar de nadificação, mas um lugar, 
que tem também verdadeiramente buscado, ajudado algumas pessoas, até 
porque isso é pouco até divulgado (...) (E IAL 3, 29.06.12) 
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 Outro grande entrave desses projetos é que quando os internos passam a ser egressos, 

ou seja, estão em liberdade condicional ou definitiva perdem as vagas, pois estas são 

destinadas a presos. Da mesma forma os que estavam trabalhando nas obras da Arena Fonte 

Nova ficaram desempregados após a finalização das obras. Alguns desses voltaram à CAEL 

solicitando ajuda para conseguir vagas em outras atividades. A coordenação, por vezes, entrou 

em contato com conhecidos para ver a possibilidade de estes empregá-los.   

 

5.2 ATIVIDADES SEM RENDA  

 

As atividades Sem Renda, assim apresentadas no documento do SINALE, são as 

atividades que não recebem remuneração segundo determina a LEP. São atividades que 

recebem remição de pena, mas não há uma renda garantida pela unidade ou por algum 

empresário que tenha contrato firmado com o PCN. O que não significa que não recebem 

remuneração alguma, mas, sim que esta não advém dos meios formalizados e de acordo com a 

LEP e estabelecidos por contrato ou convênio, vem através de formas diversas, seja das 

lideranças dos pavilhões, da venda do artesanato, ou do pagamento de qualquer serviço 

prestado feito pelos próprios funcionários da unidade ou visitantes (nos casos da manutenção 

da unidade). Essas atividades são o artesanato, a faxina e a manutenção da unidade. Juntas 

elas garantem a remição de pena de mais de 10% da população carcerária do estabelecimento 

(11,8% - 144 internos), e representam quase 60% (59,5%) dos internos que se dedicam a 

alguma atividade laborativa conforme primeira tabela apresentada. Isso ajuda a demonstrar o 

quanto faltam oportunidades de trabalho com renda, e, que a forma encontrada para manter 

mais internos ocupados em atividades minimante produtivas e que garantam algum benefício 

é incentivar as atividades sem renda. Por exemplo, seguindo a argumentação de um dos 

entrevistados, um dos motivos para a liberação da produção do artesanato intra-pavilhão é que 

não há como transferir todos para o pavilhão I – que tem conexão com as oficinas de trabalho, 

muito embora, mesmo neste pavilhão a produção do artesanato é liberada.  

[P] E no caso tem muitos casos de internos que não podem ser transferidos 
para o pavilhão I?  

[R] Também. Aí o que se faz, se libera a produção de artesanato, aqui você 
tem dentro do próprio pavilhão I fábrica de tapete, aqueles tapetes, aqueles 
tapetes emborrachados, marcenaria no pavilhão V, ele fazem móveis, peças 
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menos trabalhadas, a gente tenta liberar as coisas. (E Staff Segurança 1, 
20.07.12) 

Fora o artesanato, as atividade de faxina e manutenção da unidade não exigem e não 

oferecem qualificação alguma, a exceção de algumas funções onde há exigência de domínio 

da leitura e da escrita. 

Tabela 7 – Número de Internos por Atividade Sem Renda 

Atividades Sem Renda Quantidade de internos 
por atividade 

Porcentagem de 
internos por Atividade 

(%) 

Porcentagem de 
internos pela 

população carcerária 
da unidade (%) 

Artesanato 41 28,5 3,3 

Faxina 66 45,8 5,4 

Manutenção da Unidade 3752 25,7 3,0 

Total 144 100 11,8 

População Carcerária 1224 - 100 

 Dados: SINALE Agosto de 2013. 

Abaixo separo as atividades sem renda de dentro dos pavilhões e a que é desenvolvida 

fora dos pavilhões, na área livre.  

 

5.2.1 Sobreviver no pavilhão - entre a Faxina e o Artesanato 

 

Existem atividades laborativas que são desenvolvidas dentro do pavilhão e que são 

organizadas pelos próprios presos. Elas têm o apoio e autorização da unidade para funcionar, 

mas são mantidas pelos presos.  

Segundo o Art.10 da LEP “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” Dentre as 

assistências que deveriam ser garantidas pelo Estado está a assistência material. Esta 

                                                           

52 Seis desses internos trabalham na empresa de fornecimento de alimentação da unidade, recebem remuneração 
conforme a LEP, e remição por estarem na manutenção da unidade, mas, como a empresa ainda não assinaram 
convênio com o PCN, não é possível recolher o pecúlio destes internos, e, portanto, não estão na folha de 
pagamento que segue para a SEAP.  
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“consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas” (Art.12, LEP). 

Se, por um lado, esse artigo estabelece as obrigações do Estado quanto ao fornecimento 

material o Art.13 abre brechas para que haja outras formas de fornecimento desses materiais: 

“O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas 

necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e 

não fornecidos pela Administração.”. Nesse sentido, em todos os pavilhões há pequenos 

mercadinhos que vendem desde refrigerantes, água, macarrão instantâneo, outros alimentos, 

materiais de higiene – papel higiênico, pasta de dente, sabonete, absorvente (para as 

visitantes), dentre outras coisas. Para ter acesso a esses materiais é necessário ter dinheiro. 

Dinheiro entra no pavilhão através dos visitantes, que podem levar até R$100,00 por visita; 

ou, no caso do pavilhão I, através dos internos que trabalham nas oficinas que recebem sua 

remuneração mensal. A partir daí, o dinheiro passa a circular pagando os internos que 

trabalham na faxina ou os visitantes comprando o artesanato ou trazendo o pagamento do 

artesanato vendido, ou financiando o tráfico de drogas intramuros.  

Ter dinheiro dentro do pavilhão é ter acesso a uma alimentação melhor e aos materiais 

de higiene básicos. No pavilhão há aqueles que têm ajuda dos familiares toda semana, aqueles 

com maior poder aquisitivo, e há aqueles que chegam a separar a comida que recebem do 

Estado para que a família leve no final de semana para ter algo que comer em suas casas. 

Conforme visto na apresentação dos atores sociais, aqueles internos que têm um maior poder 

aquisitivo dentro dos pavilhões, e que, normalmente financiam as diferentes atividades são os 

paxáras, normalmente também fazem parte da linha de frente, e aqueles que não têm visitas 

ou tem um poder aquisitivo muito baixo são os fariseus. Ter dinheiro dentro do pavilhão 

significa ter uma qualidade de vida melhor, e, portanto, as atividades que garantem uma 

remuneração, qualquer que seja, já possibilitam o acesso a bens materiais que melhoram o dia 

a dia dentro da unidade, bem como possibilitam que estes internos possam ajudar sua família 

financeiramente. É isso que denomino sobreviver no pavilhão, porque é para isso que muitos 

internos trabalham na faxina e no artesanato.  

 

 

5.2.1.1 A faxina  

 

A faxina é uma atividade desenvolvida principalmente por aqueles que não têm 

familiares, ou recursos financeiros, pelos chamados fariseus, conforme descrição na seção 
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anterior. É uma forma de o interno ter as mínimas condições de sobrevivência no pavilhão, 

visto que as necessidades básicas, principalmente no que concerne a higiene, não são 

supridas. Portanto, ao desenvolver essa atividade, o interno recebe uma remuneração, e dessa 

forma ele também pode se alimentar melhor, podendo comprar um alimento diferente nos 

mercadinhos que existem nos pavilhões.  

 
[I7] O que se espera do trabalho da faxina é correria53, serviço, quem 
compra os materiais somos nós mesmos, cada um dá o dinheiro, rodo, 
vassoura... a gente faz a lista, cada um dá uma contribuição junta e compra 
vassoura, compra rodo, compra sabão, quiboa, os baldes...” (GF 1, 07.08.13) 

 
[R] Faxina é um período que está todo mundo na tranca, que tá ali pros 
companheiros para servir alguma coisa que necessita, como pegar um 
geladinho, pegar um gelo, comprar uma margarina, comprar uma (?) de 
milho e assim é um horário de duas horas de relógio, seria bom se fosse um 
horário mais elevado, que duas horas de relógio... 
[P] Que ele fica a mais fora da cela para suprir... 
[R] É, no caso que ele ficasse mais fora, (...)  
[P] São escolhidos?  
[R] Ele se prontifica para ser e aí a determinação da frente da cadeia do 
pavilhão.  
[P] Eles ganham alguma coisa?  
[R] Remição de pena, aí ganham pagamento, mas não do governo, mas sim 
da frente da cadeia. Geralmente os faxineiros são aqueles que não têm visita 
e aí é uma forma de ganhar o dia a dia deles, alimentação, de suprir um 
calçado, uma roupa, realmente é escolhido aqueles que não têm uma família 
que não tenha ninguém que venha representar por eles, e eles são colocados 
nessa função, toma conta de fazer uma lista de quem quer ir pro médico 
esses tipos de coisa. 
[P] e eles têm a confiança dos líderes também...]  
[R] claro, com certeza. (E IO 1, 26.10.12) 
 

Conforme as falas acima, os materiais para fazer a faxina são comprados pelos próprios 

internos (os linha de frente dos pavilhões54), assim como o serviço de faxina é pago por eles 

mesmos, seja em dinheiro, em materiais de higiene, roupa, alimentação, ou, até mesmo em 

drogas. O que se percebe através das falas e da observação é que a função da faxina é 

dividida, principalmente, em duas funções, há a faxina de fato, ou seja, a limpeza dos 

pavilhões, e há a correria, que é um pouco diferente. Fazer a correria, implica em uma 

mediação entre pessoas – diferentes internos que cumprem diferentes funções, entre internos e 
                                                           
53 Correria é um termo bastante utilizado nas falas entre os presos, que significa alguém, que pode ser preso, 
agente penitenciário ou funcionário, que procura resolver diversas situações, fazendo mediação entre pessoas, ou 
agilizando demandas diversas dos presos.   

54 São os líderes, ou o líder e seu grupo, os que “comandam” o pavilhão, o grupo que impõe as regras e mantêm 
a ordem dentro dos pavilhões e ao mesmo tempo comandam o tráfico de drogas dentro dele, conforme descrição 
na seção anterior. 
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funcionários, sejam agentes ou servidores diversos – para resolver situações e agilizar 

demandas diversas – fazer a lista dos que precisam acessar os diferentes setores da unidade 

(CRC, Defensoria Pública, CAEL, Direção, Psicossocial, atendimento médico), acompanhar 

professores, vigilância do portão de saída do pavilhão, bem como nos períodos de fechamento 

da casa55, onde alguns ficam duas horas a mais fora das celas, conforme fala acima, levando 

alguma alimentação para os internos já fechados nas celas, ao mesmo tempo em que finalizam 

a faxina do dia. São duas funções distintas – mediação entre setores, presos, funcionários e a 

faxina no sentido literal –, mas não necessariamente exercidas por pessoas diferentes, e como 

demonstrado nas falas elas se confundem. Alguns desses que fazem a correria são os 

monitores. 

Os monitores exercem função importante dentro dos pavilhões para que as atividades 

funcionem e para que os internos tenham acesso aos diferentes serviços da unidade.  Há os 

monitores de saúde, do setor jurídico, do CRC, do setor educacional, do setor psicossocial. 

Estes fazem as listas dos presos que precisam ter acesso a cada um desses setores, e, também 

são os que acompanham os professores às salas de aula ou ao pátio para realizar as atividades, 

limpam as salas, e conseguem qualquer material que eles precisarem.  

Como monitor de saúde eu colhia o nome das pessoas que estavam com 
problemas de saúde, querendo ir ao médico que tinham maior urgência, e eu 
selecionava e passava essa lista para o posto de saúde da unidade prisional, 
como monitor do CRC, selecionava o nome de todas as pessoas que 
precisavam verdadeiramente de solicitação de atestado de conduta, atestado 
de reclusão, e que precisavam ser atendidos pelo CRC e suas prioridades e 
trazia da mesma forma ao setor de coordenação de registro e cadastro que é 
o CRC para que elas pudessem ter o seu atendimento, tudo de acordo com a 
prioridades, com o que era de maior urgência. Cada pavilhão existia 
monitores tanto do serviço social, do serviço médico, do serviço de CRC, 
cada pavilhão havia de um a dois ou três monitores. (E IAL 3, 29.06.12) 
 

Segundo este entrevistado a direção da unidade anunciou a necessidade desses 

monitores. O pré-requisito era saber ler e escrever. A frente do pavilhão então verificou quem 

estava interessado em exercer essa função. O entrevistado, ainda informou que não foram 

muitos que quiseram, pois só receberiam remição e não remuneração, mas que ele quis, pois 

era uma forma de ocupar o tempo, saindo da ociosidade, podendo sair do pavilhão por alguns 

instantes. Pode-se inferir que essa função passou a existir quando da retirada dos agentes do 

                                                           
55 Quando se encerra o período de abertura das celas e os presos voltam a elas, e são trancados até o próximo dia.   
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pátio dos pavilhões no início dos anos 2000, conforme demonstrado na fala de um diretor 

entrevistado. 

Em 2000 se consolida essa coisa do agente penitenciário fora do pátio e uma 
gangue única mandar lá dentro. São vários elementos, esse é um dos 
elementos, o agente sai, existe vácuo de poder, então quem ocupa o lugar 
para mediar e organizar aquele grupo, aquelas pessoas ali dentro, então 
começa a ter uma figura de destaque com um papel de estabelecer a ordem 
e isso aliado a uma tendência nacional porque esse xerife não é mais do 
assalto a mão armada, ele é um patrão ele está articulando o tráfico de 
drogas também, como um grande negócio. (E Staff Administrativo 3, 
25.09.12)  

 Sem os agentes dentro do pátio, quem passou a organizar o pavilhão foram as 

lideranças que foram se estabelecendo a partir de então, como visto anteriormente.  

   

 

5.2.1.2 O artesanato  

 

O artesanato é, talvez, uma das atividades mais comuns dentro do sistema prisional. No 

trabalho de Trindade (2012), logo na introdução, ela apresenta uma carta que um preso 

escreveu em protesto contra o guarda para o qual havia vendido umas peças artesanais para 

revender na cidade e não o havia pagado. Esta carta data de 1872, do estudo da Casa de Prisão 

com Trabalho.  O artesanato aparece também nos trabalhos de Braga (1972) e Valente (1998) 

como atividade que era exercida dentro dos pavilhões, principalmente, mas também no espaço 

das oficinas e era mantida pelo Estado. O conhecimento de como fazer as peças artesanais – 

que são as mais variadas desde lembranças feitas de piaçava, a outras de madeira, caixas, 

pinturas, tapetes, cadeiras, mesas, abajures, cômodas – é passado entre os internos. Em cada 

pavilhão existem as oficinas de artesanato ou marcenarias, onde há todos os instrumentos 

necessários para a produção do material – serras, lixas, etc. – em um dos pavilhões além da 

marcenaria existe a loja onde são executadas a parte da produção que não necessita dos 

instrumentos perfuro-cortantes e para a exposição do artesanato.  

Um dos internos explica por que esse tipo de trabalho é tão comum no sistema prisional: 

 
[I5] O artesanato, veja bem, na cadeia, nas penitenciárias, você pode arrumar 
um motor de carro? Você não pode arrumar um motor de carro, você pode 
fazer serviço de ventilador, arrumar ventilador? Não pode, então o 
artesanato se dá porque são coisas que a gente faz aqui mesmo, que possa 
vender, então outras coisas tipos de trabalho a gente não pode fazer por que 
a gente está privado, eu acho como resposta seria a facilidade da gente 
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fazer isso aqui dentro, nós não podemos exercer outro tipo de trabalho (...) 
(GF 1, 07.08.13) 
 

Mas o artesanato, embora expressivo dentro do sistema, é de difícil manutenção, 

segundo os internos: 

[I4] (...) sabe por que continua o artesanato? Não é por causa da casa não, é 
esforço pessoal nosso.  
P: Como vocês fazem?  
R: [I4] Através de recursos próprios, os familiares compram e trazem, aí tem 
dificuldade por que o material só entra dia da semana não entra dia de visita, 
o material do artesanato é autorizado a entrar quarta-feira, minha mulher não 
pode vim quarta-feira por motivos na rua, veio sexta-feira na visita me ver, o 
material disseram que iam entregar segunda-feira, hoje já é quarta-feira e 
não entregaram ainda, aí quer dizer eu estou parado de sexta-feira até hoje 
porque a casa ainda não me entregou o material, da onde que saiu recursos 
para investir no material? Do nosso bolso, a casa não dá nada, a única coisa 
que malmente a casa dá é condição da gente colocar o material para dentro. 
(GF 1, 07.08.13) 

 
 Para a realização do artesanato a coordenação de atividades laborativas faz uma 

carteira para que os visitantes possam trazer o material necessário, mas o dia de trazê-lo é 

quarta-feira, e, por isso, familiares que tem compromisso durante a semana não conseguem 

trazer o material. Alguns familiares conseguem deixar com a segurança no final de semana 

para ser entregue durante a semana, depois da revista específica feita nesse material.  

Outro grande problema é a fiscalização do trabalho. Se, segundo o SINALE de Agosto 

de 2013, havia 41 presos que recebiam remição de pena pelo trabalho com artesanato, 

provavelmente há outros que realizam a atividade e não recebem a remição, pois não há um 

visitante cadastrado para entregar-lhe material. O que dificulta a comprovação de sua 

participação na atividade. Como outro funcionário da coordenação de atividades disse, há um 

empresariado, aqueles que financiam os insumos e pagam a mão de obra de outros, aqueles 

que têm visitantes e dinheiro para poder trazer a matéria prima do artesanato (piaçava, 

madeira, tinta, cola, telas, etc.), e estes, por vezes, pagam a outros internos que não tem essas 

condições, mas que sabem e querem desenvolver o artesanato. Assim existem coordenadores 

de cada tipo de artesanato, responsáveis por ele. Braga (1972) já havia registrado esse tipo de 

empresariado, onde os que estavam no artesanato há mais tempo pagavam aos demais pela 

produção, valores abaixo do que recebiam (p.97). Muitas vezes, são esses coordenadores que 

ensinam aos outros internos a arte de produzir artesanato, e dividem as funções (por exemplo: 

um corta a madeira, outro lixa, outro monta a cadeira, outro pinta a cadeira, assim 

sucessivamente). 
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O principal motivo para nem todos que produzem o artesanato estar inclusos na lista 

do artesanato é que não há como fazer uma fiscalização efetiva do trabalho realizado, pois não 

há pessoal para fiscalizar isso, uma vez que o artesanato é produzido dentro dos pavilhões e 

não há um horário específico para a produção. O interno pode estar produzindo o artesanato 

na sua cela durante a noite e desenvolver outras atividades durante o dia (lavar roupa, jogar 

bola, jogar capoeira, dama, cartas, pool, igreja, escola, etc.). Nesse sentido a única forma de 

comprovação da produção do artesanato é a entrada do material que é trazido por um visitante 

vinculado a um interno, portanto, teoricamente este recebe a remição. Embora outros peçam 

através de carta, através do monitor ou de pedidos para serem inclusos na lista de remição de 

pena, como demonstra a carta abaixo: 

 

 

Figura 2 – Pedido de Inclusão na Lista de Remição 
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 As dificuldades apontadas acima para a fiscalização são apontadas tanto pelo AP da 

CAEL como por um técnico da SEAP: 

A atividade intra-pavilhão é voluntariado, eu quero trabalhar, beleza e aí 
eles começam a trabalhar dentro do pavilhão e essa filtragem de artesanato 
é intramuros, é uma coisa que nós temos pouquíssimo controle, porque o 
interno chega lá e eles mandam uma lista dizendo que o interno já está no 
artesanato, só que a gente ainda não descobriu um mecanismo, existir 
existe, mas não tem pessoal para isso, não tem subsídio pra isso pra gente 
saber se aquele nome mesmo que veio como fabricante de artesanato 
realmente ele fabrica artesanato, ou se essa pessoa está sendo beneficiada 
porque vendeu algum tipo de benefício no pátio e coloca o nome dele na 
lista, então tem pessoas que nunca pegaram na vassoura e de repente é 
faxina, e quem sou eu pra dizer que não varre pavilhão, se eu não estou lá 24 
horas por dia, (...) (E Staff Administrativo 6, 11.07.12) 

O artesanato em si, o interno não tem controle, faz o artesanato na própria 
cela, faz a hora que quer e tem remição. A remição é muito maior que na 
sala de aula, então ele prefere estar fazendo artesanato do que estar 
estudando. Não é monitorado, era para ser monitorado, mas não é, era para 
ter um galpão específico para o artesanato e os internos deveriam fazer o 
artesanato nesse galpão e não nas celas, é a mesma coisa que ocorre com a 
costura de bola56. A costura de bola é feita na cela e não tem um controle, 
não sabe se o interno trabalhou 8 horas, se ele costurou só uma bola no dia, 
se ele não trabalhou mais. (...) No artesanato a mesma coisa, porque na 
verdade ele deixa de estudar, não tem controle, ele diz que faz uma casinha 
aí por mês e aí fica com a remição. (E SEAP 1, 02.12.11) 

 

Com relação à entrada do material há um controle também. O material, salvo 

exceções, é trazido na quarta-feira entregue na segurança – passado o processo de autorização 

por parte da CAEL que faz uma carteirinha específica para quem traz o material – que passa o 

material por um scanner e é então entregue aos internos. Tem materiais que os APs controlam 

a quantidade que pode entrar semanalmente, conforme fala abaixo: 

A gente fiscaliza o que entra, o que é utilizado, a gente monitora, cola, por 
exemplo, libera em doses homeopáticas, então o material que é ele nocivo, 
que é perigoso, que pode ensejar em perigo pra gente a gente monitora, 
90% do material é todo ele monitorado. A maioria do trabalho deles é feita a 
base de máquina, a serra elétrica é feita em bancada fixa, as peças são feitas 
em bancada fixa, são peças fixas, então não tem muito risco com o material 
perfuro cortante, quase nenhum. (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 

Por vezes, os internos reclamam da dificuldade para a entrada do material, e ainda 

apontam que tem vezes que algum material entra, mas após um tempo a entrada dele passa a 

ser proibida, o que acaba dificultando a finalização dos trabalhos, ou fazendo com que tenham 

                                                           
56 Essa atividade não é mais realizada nessa unidade prisional. 
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que mudar os artesanatos produzidos. Esse foi o caso da entrada de espelho que seria utilizado 

em uma caixa/baú e de lâmpadas para pequenos altares.  

Apesar das dificuldades e implicações que estes trabalhos têm ao serem exercidos da 

forma que são, como analisado acima, o fato de que eles estão desempenhando alguma destas 

atividades demonstra o interesse em estar desenvolvendo uma atividade produtiva, ou como 

dizem na linguagem de cadeia57 que querem uma melhoria, como comentou um dos 

funcionários da coordenação de atividades educacionais e laborativas: 

 Se ele faz a faxina, se ele estuda, se ele está participando de cursos, como a 
gente até o meio desse ano não teve, isso tudo é mostra de que a pessoa está 
procurando uma melhoria, procurando sair sabendo alguma coisa. (E Staff 
Administrativo 6, 11.07.12) 

A expressão melhoria pode estar simplesmente atrelada a querer algum benefício, seja 

remuneração ou remição, como pode significar que querem mudar de vida, é utilizado nos 

dois sentidos, não que estes sejam opostos, mas pode ser os dois ou somente o primeiro.  

*** 
 

Se para trabalhar fora dos pavilhões a segurança e o corpo administrativo da unidade, 

ou seja, o staff da unidade, fazem a seleção de quem vai trabalhar segundo perfis de bom 

comportamento, criminais, tempo de prisão, tempo para finalizar a pena, etc.; dentro dos 

pavilhões, para trabalhar, os internos passam pelo crivo, principalmente, dos linhas de frente. 

Conforme falas expostas acima, os critérios de seleção para esses trabalhos incluem ausência 

de apoio familiar (seja com relação a sua ausência, ou as necessidades financeiras desta) – no 

caso da faxina, saber ler e escrever – no caso dos monitores, experiência profissional na área 

de artesanato ou pelo menos afinidade, ter visita que possa trazer os insumos para a produção 

do artesanato ou alguém que financie estes e o contrate para produzir artesanato com ou para 

ele – no caso do artesanato. 

 
 

5.2.2 A liberdade sem a renda – a manutenção da unidade prisional  

 

                                                           
57 Linguagem peculiar utilizada no cotidiano prisional, principalmente pelos presos, mas também pelos 
funcionários, que acabam sendo influenciados por essa linguagem que permeia o viver prisional. 



141 

 

Uma das funções mais comuns em todos os estabelecimentos penais, mesmo aqueles 

que não possuem empresas, é a função de manutenção da unidade. Dependendo da unidade 

estes recebem uma cor de uniforme diferenciada. Na PEB, o uniforme é de cor azul, e é uma 

das funções exercidas pelos farda azuis. A farda os identifica como internos, facilitando a 

vigilância, nesse sentido funcionários e visitantes do sexo masculino devem evitar usar roupas 

azuis para não serem confundidos com os internos. O trabalho na manutenção na unidade se 

resume basicamente à limpeza dos diferentes setores da administração e de conservação dos 

entornos. Mas, também inclui alguns trabalhos em eletricidade, hidráulica ou construção civil 

exercidos por alguns que possuem qualificação e auxiliam nessas áreas, visto a demora ou a 

desassistência por parte do Estado na manutenção da unidade.  Alguns deles, ainda,  

desempenham funções informais – discussão que será aprofundada na próxima seção – pelas 

quais recebem remuneração. São como bicos -, um exemplo é a criação de um lava-jato, 

assim lavando os carros dos funcionários da unidade, serviço pago por eles. Outro exemplo é 

o transporte dos mantimentos trazidos pelos visitantes utilizando carrinhos improvisados ou 

carrinhos de mão58, e esse serviço é pago pelos visitantes. Qualquer outra demanda existente 

eles se prontificam a realizar também. 

Recentemente a empresa de alimentação da unidade, que garante o café da manhã, 

almoço e jantar tanto dos funcionários, quanto dos internos da unidade, tem contratado seis 

internos da área livre para servir as refeições nos pavilhões, ou seja, no linguajar da cadeia, 

pagar a rampa para os internos. Antes esse serviço era desempenhado por pessoas 

contratadas conforme o regime celetista e que não eram internos. Consideradas as vantagens 

de contratar internos para desempenhar esse serviço, bem como a possibilidade de beneficiar 

alguns internos, este passou a ser desempenhado por eles, sendo remunerados no valor de 

75% do salário mínimo, R$508,50. Porém, visto que ainda não assinaram a convênio com o 

PCN, não é possível fazer o recolhimento do pecúlio, e, portanto, estes seguem no SINALE 

como internos que desempenham a atividade de manutenção da unidade, assim garantindo a 

remição de pena.  

Um dos pavilhões não aceitou que internos servissem suas refeições, e, portanto, ainda 

para este, quem as serve são funcionários. Nos demais pavilhões são os internos da farda azul 

                                                           
58 O caminho percorrido entre a entrada principal e os pavilhões é um pouco longo, e, devido a quantidade de 
alimentos, vestimentas e outros materiais trazidos pelos visitantes, que, por vezes é grande, fez com que esse 
serviço se tornasse importante.  
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que agora distribuem a alimentação. Estes trabalham seis dias na semana, cada um com um 

dia de folga, conforme determina a LEP. Um dos problemas disso é que eles acabam 

recebendo ameaças e xingamentos com relação à comida servida, visto que, segundo a CAEL, 

o que vira cadeia59 é comida e visita.  Conforme as falas em uma reunião com dois internos 

que estão trabalhando na distribuição das refeições, embora a qualidade ruim das comidas nas 

prisões seja conhecida, isso, levado ao extremo, pode ser desencadeador de rebeliões, e é alvo 

de enormes críticas sempre. Nesse sentido são estes internos que trabalham nesse serviço que 

estão recebendo essas reclamações e ameaças, e como são internos eles têm dificuldade para 

levar os problemas apontados para os setores responsáveis, visto que o papel deles é somente 

servir as refeições. Conforme mencionaram, tentaram passar para as responsáveis pela 

cozinha sobre problemas com a comida (comida azeda) e foram reprimidos pelo diretor do 

pavilhão que informou que o trabalho deles não era esse. A Coordenadora orientou que eles 

devem passar qualquer problema para os agentes penitenciários e são eles que devem mediar 

a situação (Diário de Campo, 16.12.13).  Também há o problema da rivalidade das facções, e, 

por isso, é preciso ter o cuidado em enviar para o pavilhão internos que não tenham rivalidade 

com os internos deste. 

*** 

Mesmo que a função de manutenção da unidade não seja remunerada, ou pelo menos 

não remunerada conforme os ditames da LEP, estar na área livre é um dos postos mais 

almejados da unidade, mesmo que este interno tenha passado por uma empresa nas oficinas, 

tendo remuneração e a garantia do pecúlio quando sair da unidade. Entre os motivos para isso 

estão: a liberdade de acesso a todos os setores da unidade, o contato com as pessoas que 

circulam pela unidade, os familiares não passam por revistas vexatórias para visita-los, a 

confiança que ganham e o afastamento das pressões existentes nos pavilhões.  

Porque poxa é uma área livre, é o contato direto com a sociedade, eu vejo a 
juíza passar, eu vejo o médico passar, a psicóloga passar, eu estou 
interagindo meu diário com as pessoas da sociedade, então ali vai me dar 
mais recursos de dizer, verdadeiramente eu estou ressocializado, eu estou 
preso lidando com o povo de boa, minha mente é essa aqui, eu vou viver lá 
fora, atualmente eu to tendo uma mente da casa pro trabalho, do trabalho pra 
casa, não vejo ninguém, não falo com ninguém, só mesmo os internos. (...) 
Não, independente do dinheiro estar na área livre, tá no paraíso, 
independente que venha ganhar dinheiro, ele está livre vendo todos que 
passam por ele “bom dia, boa tarde”, muitos que tão lá até falam desse 

                                                           
59 Causa rebelião.  
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dinheiro, mas o cara que realmente quer se ressocializar ele não precisa 
desse dinheiro, ele está livre, ele não tem algema para levar ele no médico, 
ele não tem algema pra ir no defensor público, ele não tem algema para ir 
na central médica, ele vai por livre e espontânea vontade, quem não quer 
uma oportunidade dessas... acho que não tem cadeado na cela onde dormem, 
fica tudo aberto, fica tudo de boa, eu mesmo almejo muito essa área aí.  (E 
IO 1, 26.10.12) 

P: E a diferença do pavilhão e aqui fora, como vocês sentem? 
(1) Ah bem melhor, não tem nem comparação, bem melhor mesmo, mudou 
bastante. Lá dentro a gente não tem a liberdade que aqui fora tem o preso, 
mas a gente já vê alguém passando, o carro, e lá não vê nada disso. (2) Aqui 
a gente já pega uma fruta, chupa um caju, uma manga lá da pré-moldados 
mesmo, e lá não, não tem esse privilégio. (1) Tem o contato direto com a 
administração, com o diretor, (2) com a defensoria, a gente pode ir lá fazer 
um corre, aqui com a coordenadora, e lá pra eu chegar até aqui a tem que 
se humilhar ao guarda, tem que tá pedindo, tem que discutir.. (1) Só ao 
guarda??? Tem que humilhar até pros próprios internos para a gente poder 
conversar com algum de vocês aqui. (E IAL 1, 18.07.12) 

 

O interno que passa para a farda azul, já não fica mais no pavilhão. Para os internos, 

está é uma das vantagens. Mas, conforme um dos entrevistados, a questão do alojamento 

desses internos é um dos grandes entraves, pois, não existe um local específico para eles. No 

trabalho de Braga (1973), ela comenta que os roupa azul moravam em casinhas do lado de 

fora da unidade junto com suas famílias. Hoje, a família não tem mais essa autorização de 

morar junto aos internos e as casinhas foram demolidas, mas o alojamento continuou 

improvisado até meados de 2013, quando os empresários reformaram celas do pavilhão 

desativado para que estes pudessem ser alojados lá.  

 
(...) o grande entrave para a nossa área livre não é nem o processo de 
seleção, são as condições de alojar esse pessoal aqui fora, teve uma época 
que teve um diretor aqui, tem mais de dez anos, que aqui disseram que tinha 
uma favela, porque os áreas livres faziam os barracos aqui fora, errado é, 
colocamos lá dentro na antiga marcenaria, mas a condição é sub-humana é 
um amontoado de homens para dormir um por cima do outro, muito 
insalubre, então acho que nosso maior entrave é esse (...) (E Staff 
Administrativo 6, 11.07.12) 

 

5.3 AS ATIVIDADES LABORATIVAS PRISIONAIS E SUAS IDIOSSINCRASIAS 
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REFORMA PRISIONAL JÁ!! Os presos tem que trabalhar para sustentar 
suas despesas nos presídios e suas famílias. CHEGA DE SUSTENTAR 
VAGABUNDOS!! Compartilhe se você concorda!!! (Post Facebook60) 

Esse post publicado no Facebook representa uma entre tantas ideias do senso comum a 

respeito do sistema prisional, a ideia de que o Estado gasta em demasia com a população 

carcerária, e que, na verdade, esta que deveria pagar os custos de seu encarceramento. E, para 

além da crítica do excessivo gasto do Estado com pessoas que “não merecem tal gasto”, 

também reforça a ideia de que há uma oposição entre o mundo do trabalho e mundo do crime. 

Dicotomia, esta, trabalhada já por autores como Ramalho (2008) e Salla (1991, 1995). 

Estar no mundo do crime (ou na vida do crime) significa estar ilegitimado 
em virtude da acusação de infração aos códigos e leis. Neste contexto, 
trabalho representava a via de retorno à legitimidade social, possibilidade 
(teórica) de ‘recuperar-se’. À trabalho estavam associados família, amigos, 
visitas, esforço de alfabetização e instrução, espaço ocupado na cadeia. 
(RAMALHO, 2008, p.69) 

Considera-se que o caminho trilhado pelo criminoso tenha sempre como pré-
condição e complemento necessário o ócio, a desocupação, a vadiagem 
como terrenos férteis onde germinam as sementes da desordem, dos vícios, 
da transgressão e consequentemente do crime. Na ocorrência deste, o 
combate a esse viveiro de desvios só poderia se fazer modelando os 
indivíduos condenados aos <<bons e saudáveis>> hábitos da disciplina do 
trabalho. Ali, na prisão, eles seriam <<pacificados>>, <<ressocializados>>, 
<<reeducados>> e estimulados a uma vida de virtude por meio de exercícios 
cotidianos nas atividades laborativas. (SALLA, 1995, p.97) 

Portanto, são duas as afirmações nesse post que podem ser refutadas a partir de uma 

análise do trabalho prisional. A primeira afirmação de que os internos não trabalham, vivem 

ociosos e de que não sustentam seus gastos e a manutenção da sua família. Mesmo que os 

gastos com cada preso sejam altos, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na 

Bahia, em 2012, foram gastos R$ 288.359.861,39 com o sistema prisional baiano, o que, de 

acordo com a população carcerária do mesmo período (13.105) representa um gasto de R$ 

1.833,65 por mês por preso. Mas estes, embora não discriminados os gastos no anuário, 

subentende-se, incluem todos os gastos com estrutura prisional, folha de pagamento dos 

servidores, empresas de alimentação e outros gastos de infraestrutura. Portanto os gastos por 

presos são indiretos e, provavelmente, não cobrem o que seria necessário para garantir todos 

os direitos dos presos. 

                                                           
60 Rede Social lançada em 2004. 
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Conforme os presos entrevistados, e outras reportagens sobre a situação precária das 

unidades prisionais do Brasil a exemplo do artigo de Fernandes (2013) que denuncia que 

familiares é que devem comprar o kit de higiene para os seus presos nas unidades prisionais 

em São Paulo, os materiais básicos para higiene e para limpeza dos pavilhões não são 

garantidos pelo Estado. Realidade esta que, provavelmente, se repete em diversos 

estabelecimentos prisionais do país. 

[I7] O que se espera do trabalho da faxina é correria, serviço, quem compra 
os materiais somos nós mesmos, cada um dá o dinheiro, rodo, vassoura... a 
gente faz a lista, cada um dá uma contribuição junta e compra vassoura, 
compra vassoura, compra rodo, compra sabão, quiboa, os baldes... (GF 1, 
07.08.13) 

Analisando como as atividades laborativas acontecem no sistema prisional é fácil 

perceber que através das diversas atividades laborativas, seja as com renda ou sem renda os 

internos ganham os meios para sustentar suas despesas dentro da unidade e/ou ajudar sua 

família. Essas atividades aparecem como importantes justamente pelo Estado não garantir o 

básico para a sobrevivência do interno no pavilhão.   

(...) Aqui nós continua no artesanato por quê? É uma fonte de renda pra nós 
independente, e outra, uma ocupação de mente e nossa remição de pena, 
sempre vemos desse jeito, aprender pra poder tirar recursos pros nossos 
filhos, nós não estamos soltos (...) nós temos que estar nos virando daqui. (E 
IP 1, 07.08.13) 
 
O artesanato é uma forma de passatempo, porque ele é dentro do pavilhão, 
ele é na hora que tá com a cadeia fechada61, tá com cadeia aberta62 você está 
ali fazendo ele, é uma forma de, muitos que estão no artesanato de suprir as 
necessidades diárias, o que são as necessidades diárias, ahh fiz uma bolsa, 
já dá pra comprar meu macarrão, minha carne do sertão, meu feijão pra 
mim comer no final de semana, então, artesanato é que supri as necessidades 
diárias dentro do pavilhão que é bom também... (E IO 1, 26.10.12) 

A segunda afirmação a ser refutada é a de que há uma oposição lógica entre o mundo do 

trabalho e o mundo do crime (Ramalho, 2008). Segundo as considerações de Valente (1998) a 

respeito da pesquisa de Brant (1994): 

BRANT (1994), numa pesquisa exaustiva sobre o trabalho nas prisões 
paulistas, demonstra que entre o crime e o trabalho não há um abismo, mas 
apenas uma fronteira muito tênue e fácil de ser ultrapassada. O dado que 

                                                           
61 Quando as celas estão fechadas (na Penitenciária isso acontece entre 17h até as 7h). 

62 Quando as celas estão abertas e os internos podem circular pelo pavilhão (na Penitenciária isso acontece entre 
7h e 17h). 
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confirma essa conclusão é de que a quase totalidade dos presos recolhidos às 
instituições penais trabalhava antes de ser preso. Ou seja, o mundo do 
trabalho não lhes era estranho ou desconhecido. A imensa maioria deles 
laborava, seja no mercado formal de trabalho, seja no mercado informal, 
exercendo atividades como autônomo. (VALENTE, 1998, p.154) 

Da mesma forma todos os entrevistados tinham experiências de trabalho pré-cárcere, e 

como apontado na relação de qualificações, somente 7,1%63 não possuem qualificação 

alguma. O que se percebe é que muitos já sobreviviam de trabalhos formais e informais antes 

do contexto de prisão, portanto, a ocupação, seja ela através de bicos ou empregos formais já 

faz parte do cotidiano dessas pessoas, e elas levam isso para o ambiente prisional. Muitos não 

querem e não gostam da ociosidade.  

 

Natural de Salvador-Ba, 31 anos, ensino médio incompleto. (...) O apenado 
refere experiência profissional na área de Construção Civil, na função de 
Ajudante de Pedreiro e como Auxiliar de Mecânica de Auto (grifo nosso). 
(Trecho Relatório Psicossocial, S/D) 
 
Sua profissão é motorista da categoria D, todavia, já trabalhou de 
eletricista e ajudante de mecânico. Iniciou sua vida laborativa entre os 15a 
e 16a na empresa em que seu pai abriu após aposentar da Petrobrás e 
quando a respectiva foi à falência trabalhou com carteira assinada na OAS 
como motorista no período de quatro anos (grifo nosso) (...). Associa sua 
escolha pelo ‘mundo do crime’ por conta da perda de status. Condenado por 
infringir o Artigo 157 por busca de dinheiro para financiar seu sonho – abrir 
uma empresa de ônibus.  No entanto, ao se deparar com a facilidade do 
retorno financeiro optou por tal vida, mas atualmente, traça um percurso 
onde possa ser exemplo para seus filhos e na busca por construir alicerces 
sólios para uma vida profissional em respeito a si e a Deus. (...). (Trecho 
Relatório Psicossocial, 20/06/12) 

 

A partir da análise mais descritiva das atividades e dessas primeiras ponderações a 

respeito da expectativa quanto ao trabalho prisional (manutenção dos seus gastos e de sua 

família e se ressocializar a partir da ocupação laborativa que se opõe ao ócio) é interessante 

aprofundar algumas particularidades do trabalho na unidade prisional. Portanto, nessa seção 

proponho analisar o que designo de trabalho formal/informal e legal/ilegal e ilícito, 

discutindo o bazar prisional64, para em seguida discutir as semelhanças e dessemelhanças 

                                                           
63

 Segundo dados de um documento que seria enviado para a alimentação do InfoPen Jan/2013.  

64 Fazendo referência ao conceito utilizado por Telles e Hirata (2007) de ‘bazar metropolitano’: esse 
embaralhamento do legal e do ilegal, esse permanente deslocamento de suas fronteiras lógicas sob a lógica de 
uma forma de mobilidade urbana, “mobilidades laterais”, de trabalhadores que transitam entre o legal, o informal 
e o ilícito, sem que por isso cheguem a se engajar em “carreiras delinquentes”. (TELLES e HIRATA, 2007, 
p.174) 
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entre o trabalho no contexto prisional e o trabalho no contexto livre, e o conceito confiança 

que permeia a realização de todas as atividades laborativas e, que, muitas vezes está atrelado á 

permissividade que também faz parte do porque as atividades acontecem como acontecem. 

Para, por fim, analisar quem são os internos que são beneficiados pelas atividades nas oficinas 

e área livre, a partir da categorização dos internos em bandidos e criminosos. 

 

5.3.1 Trabalho informal/formal, legal/ilegal e ilícito 

 

Como demonstrado acima, há uma variedade de atividades laborativas desenvolvidas 

na unidade, com características bem distintas. Se, por muitos motivos, como será discutido 

adiante, o trabalho prisional se distingue do trabalho fora da prisão, podemos verificar que, 

como fora dos estabelecimentos prisionais, atividades formais, informais, legais, ilegais e 

ilícitas se misturam no contexto estudado, através dos quais também se busca a sobrevivência 

e uma melhor ‘qualidade de vida’. Conforme o artigo de Noronha “a compreensão da 

‘informalidade ou dos contratos atípicos depende antes de tudo da compreensão do contrato 

formal predominante em cada país, região, setor ou categoria profissional.” (2003, p.111).  

Se esse conceito adquiriu algum significado claro foi devido a certa 
abordagem econômica que vinculava a ‘informalidade’ (ou melhor, o 
subemprego) a atividades periféricas não rentáveis. Contudo, o uso coloquial 
do termo no Brasil está ligado à legislação: o trabalho é formal se, e somente 
se, o trabalhador possui carteira assinada ou registro de autônomo ou, ainda, 
status de empregador. (NORONHA, 2003, p.115) 

Da mesma forma na prisão, avaliando a conceituação que leva em consideração a 

questão da legislação que rege as atividades, existe o trabalho “com renda” que segue todos os 

preceitos legais, e a estas podemos chamar de atividades formais e legais. Já as demais 

atividades desenvolvidas dentro do pavilhão ou na AL “sem renda”, aqui podemos denominar 

de atividades informais, muito embora legais, visto que são consideradas como atividades 

legítimas e como tais recebem remição de pena. São estas também funções não tão claras 

quanto ao horário, cumprimento de metas, atribuições, principalmente nos casos do 

artesanato, que dependem de material, e da possibilidade da visita trazer este. Já no caso da 

faxina as atividades são mais rotineiras, sendo orientadas pelos próprios internos.  
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No caso das atividades de manutenção da unidade na AL, para além da limpeza dos 

diversos setores, que são atividades rotineiras, há os bicos diversos que os internos têm a 

possibilidade de realizar. Nesse sentido desempenham atividades informais legais e ilegais, 

considerando que os bicos não são considerados pela legislação, não fazem parte das 

atribuições legitimadas, porém não são ilícitas.  

Embora não seja foco desse trabalho, as atividades informais estão relacionadas às 

atividades ilícitas dentro do pavilhão de forma direta e as atividades formais e informais fora 

do pavilhão de maneira indireta. O mercado ilícito acaba exercendo uma grande influência em 

toda a organização cotidiana do pavilhão e indiretamente da unidade. Este mercado 

comandado por uma gangue prisional (LOURENÇO e ALMEIDA, 2013) dentro do pavilhão 

acaba movimentando dinheiro de diversas formas. Para compreender como e porque essas 

atividades funcionam da forma que funcionam é importante ressaltar alguns pontos que 

facilitam as atividades ilícitas dentro dos pavilhões. 

Primeiramente é preciso ressaltar que há uma grande circulação legal de dinheiro – 

que entra através de visitas e do trabalho. Este é autorizado justamente porque é possível 

comprar o que o Estado não fornece nos mercadinhos dentro dos pavilhões – com respaldo 

dos Art.12 e 13 da LEP, como visto anteriormente.  

Hoje o limite de entrada de dinheiro aqui é R$100 eu tenho hoje aqui no 
pavilhão V mais de 420 homens, dão uma média de duzentos e poucos 
visitantes por visita, calcule aí um pelo outro, contando que nem todos 
podem trazer essa quantidade, pra ver quanto dá R$50 na sexta e no sábado, 
ou na sexta e no domingo, aí dentro tudo é pago, e rola dinheiro, quanto 
você acha que rola no pavilhão deles, média de R$ 40 mil por visita, você 
hoje não vê falar de fuga e eles não querem que aconteça, você sabe por que 
eu estou falando isso, é pra chegar a caótica situação. Têm no pavilhão V 
423 homens hoje, sabe quantos agentes eu tenho hoje, cinco. É por 
segurança [que não há fuga]? É porque não há interesse mesmo. (E Staff 
Segurança 1, 20.07.12) 
 
Tem lugar que é assim, tem lugar que os caras não têm acesso a isso aqui 
[mercadinho], tem lugar que os caras não têm acesso a meter a mão e tirar 
um dinheiro, tem lugar que os caras não têm acesso a estar vestindo uma 
roupa, porque lá ele quer essa disciplina e o governo tem aquele recurso 
P: não tem isso, mas tem sabão, pasta de dente... 
R: exatamente, mas aí nós se conforma, aqui já fizeram isso com roupa, 
entraram e tiraram nossas roupas todas, deram farda, mas antes de coisa, nós 
disse ‘não vai dar certo’, porque não vai dar certo? Vocês vão dar duas 
mudas de roupa pra gente vestir, a semana são sete dias, tem presos que não 
tem sabão, não tem visita, tem presos que tem problemas mentais que se 
mija certo, se defeca aí vocês vão reclamar quando um preso desses ir se 
encontrar um defensor público, um assistente social ou vai na enfermaria o 
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cara com afeição de louco, sujo, imundo, fedendo, você não ia querer estar 
conversando comigo se estivesse fedendo, uma roupa toda suja, uma farda, 
você ia querer ir logo se afastar, depois não ia querer mais voltar, então 
naqueles tempos, há 15/16 anos, então era desse jeito.  
P: Mudou como?  
R: Mudou que nós tiramos nossas roupas todas, as mudas que eles deram de 
roupa, sujou todas as duas mudas, um dia ficamos todos de cueca, botamos 
as no chão e tocamos fogo, aí vinha aquela época da ignorância onde a 
cadeia virava65, não tem como manter, você sabe cada um quer uma fatia, 
eles aqui e quer que o governo vai (?) mande recurso, mande recurso... (E IP 
1, 07.08.13) 

 

 Na compreensão desse interno, é melhor poder ‘tirar um dinheiro do bolso, vestir 

roupa normal e poder comprar em mercadinho’ do que ter tudo oferecido pelo Estado, até 

porque na visão dele não funcionaria, dando a entender que dessa forma eles se organizam 

quanto àqueles que não têm visita e não tem recursos. Muito embora, o poder aquisitivo de 

cada um vai determinar se ele tem uma cela individual, se ele tem acesso a uma alimentação 

melhor, se ele tem acesso a celular para se comunicar com família ou comparsas, entre outros 

bens e serviços que podem adquirir – televisão, ventilador, etc. Na prisão tudo vira moeda de 

troca, os bens podem ser alugados, e os serviços são pagos. Essa realidade não é nova, e nem 

exclusiva dessa unidade, Coelho (2005) também analisou esse comércio informal dentro dos 

pavilhões de São Paulo, e chamou este de “economia delinquente”.  

(...) eu conheci na época que estava lá no pavilhão, tinha um interno ele tinha 
dinheiro, morava sozinho, como ele tinha dinheiro ele comprava a cela, a 
mulher dele era advogada. (...) (E Staff Administrativo 8, 23.08.12) 

 

Fica muito claro, analisando as várias entrevistas, que o mercado de drogas e de outros 

bens e serviços ilícitos, acaba fazendo parte dessa circulação de dinheiro de diversas 

maneiras.  

P: E você acha que a maior parte dos internos quer trabalhar?  
R: Com certeza, eu lhe diria que na faixa de 80%, e os outros 20% é 
justamente no controle da venda da droga, aluguel de celulares, muita gente 
não toca nesse assunto. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 
99% deles já são viciados, deixo uma margem de 1% que são delinquentes 
por acaso, homicida para se defender, numa briga, mas o restante, a grande 
maioria é viciado, já veio assim, e aí hoje no que eu conheço o tráfico de 
drogas hoje é meio de vida pra muitos aqui dentro, se parar para observar, 

                                                           
65 Rebelião. 
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na Bahia, quantas vezes você ouviu falar de fuga, será que seria por excesso 
de segurança ou será que neguinho não tem vontade de sair porque está 
ganhando muito mais aqui dentro que lá fora? Tem muita gente que não tem 
interesse no ? tá faturando muito mais aqui do que lá. (E Staff Segurança 1, 
20.07.12) 
 
A realidade é o seguinte, os líderes dentro do pavilhão, esse cara é sempre 
um cara que tem oportunidade de tipo assim McDonnald’s, tem o dono do 
MC, ele abre a filial e sempre deixa um representante na filial em cada 
território que ele achar, então se existe um líder dentro do pavilhão com 
certeza ele tem a bagagem de receber todos que tem dentro do pavilhão e 
também faz aquela reciclagem “tu é da onde?” “de tal quebrada”, 
“movimenta alguma coisa lá?”, “movimento”, “quer pegar alguma coisa 
comigo?”, e assim continua não para, em qualquer lugar que chegar, 
independente que seja detenção, penitenciária, sempre tem uma pessoa que 
está pronta para te fornecer e te abastecer no que você quiser, na área que 
você quiser, se você trabalha com carro ele é um receptador, se trabalha 
com droga ele é um matuto que vai te entregar para você continuar o seu 
comércio na rua e não parar, e assim aleatoriamente, não para, é um 
circulo. (E IO 1, 26.10.12) 

 

Os linhas de frente têm o poder sobre o tráfico de drogas, bem como de outras 

mercadorias ilícitas, ao menos dentro do pavilhão e na maioria das vezes fora também. E, 

conforme fala anterior, os linhas de frente ainda tem contatos que possibilitam a continuação 

do ‘movimento’ (drogas, receptação, etc.) fora da prisão. O tráfico de drogas e o uso de 

celulares dentro do pavilhão são as principais ilegalidades, mesmo que naturalizadas, dentro 

da unidade. Essas atividades acabam tendo relação com todas as outras. 

A faxina na verdade é a continuidade do dia a dia, a faxina vai fazer o 
comércio da droga, vai fazer o comércio e distribuição dos produtos que eles 
vendem também, alimentação, vai fazer a continuidade do diário que se 
estende até as sete quando a faxina é fechada, ficava, não sei se ainda 
continua. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 
(..) a realidade é o seguinte, o artesanato diário dentro do pavilhão é da 
frente da cadeia, então sendo da frente da cadeia o pagamento é efetuado da 
forma que acha que tem que ser, muitos artesãos de dentro da cadeia 
ganham a seu trabalho em droga e não em espécie, então se fosse uma 
programação da rua, uma empresa de artesanato que viesse da rua, de um 
empresário que se instalasse dentro do pavilhão seria bem melhor, bem mais 
visto, uma coisa mais democrata, uma coisa bem mais certa. (E IO 1, 
26.10.12) 

A partir dessas falas compreende-se que uma das atribuições do faxina pode ser 

também o envolvimento direto com tráfico de drogas, participando dessa distribuição. Já a 

relação com o artesanato é de chefia desta atividade e de que em ambos os casos, da faxina e 

do artesanato, o pagamento pode ser em dinheiro ou em drogas, o que pode levar a uma 
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relação de dívidas e submissão. Para, além disso, essa liderança também acaba influenciando 

o trabalho dos monitores, fazendo com que paxáras tenham preferência no atendimento aos 

diversos setores em detrimento aos fariseus. 

 
Tem monitor que manipula, por isso que é difícil até no PSP66, porque tem 
pessoas que vão três vezes, quatro vezes no serviço médico e outros que nem 
vão lá ou só vão uma vez, e que precisam mesmo, mas porque o cara 
conhece o chefão ‘ah o cara não (?)” manda fulano, dentista “ah deixa vai 
depois”, então acho que tinha que acabar isso, outra coisa os atendimentos 
deveriam ser dias certos nos pavilhões, ir no pavilhão e ver quem está 
doente, colocar nome, (...) (E Staff  Administrativo 8, 23.08.12) 

 

Uma fala apresentada no artigo de Lourenço e Almeida (2013) também demonstra 

esse fato muito bem. 

O interno precisa pedir ao ‘patrão’ para sair do pavilhão quando é chamado 
para um dos Serviços da instituição. E às vezes o ‘cara’ está ocupado, está 
jogando bola, está com visita ou mesmo resolvendo outro assunto. Sempre 
trabalhei nos pavilhões e via isso acontecer constantemente. Se o cara tem 
que ir ao médico tem que justificar ao líder o motivo pelo qual está indo: 
‘Está doente de quê?’, pergunta. (Depoimento concedido por Lee, membro 
do staff, 49 anos.) (p.46)  

O trabalho de Lourenço e Almeida (2013), aponta para essa relação entre o mercado 

lícito e ilícito dentro dos estabelecimentos prisionais soteropolitanos. Contando a história das 

principais gangues prisionais do Estado, eles afirmam que a partir do momento que as 

gangues ganharam maior poder de influência frente às direções e ao staff prisional em geral, 

os conflitos sangrentos dentro dos pavilhões diminuíram e as atividades econômicas lícitas e 

ilícitas ganharam força. 

Entre os negócios que passaram a ser geridos pelos grupos, muitos tinham 
motivação econômica. Os objetivos econômicos de ambos os grupos, o de 
Perna e o CP, são citados como um dos verdadeiros propósitos para sua 
existência. Esses ganhos econômicos podem ser tanto com o comércio de 
bens e serviços quanto com a cobrança de taxas (...) (p.49) 

Com relação às atividades laborativas formais nas oficinas e na AL, e as informais na 

AL, o envolvimento tem a ver com as dívidas contraídas e o pagamento através do salário 

recebido e/ou com a possibilidade de facilitar a entrada de drogas, chips, celulares e facas 

dentro dos pavilhões, devido ao maior contato com o mundo externo ao pavilhão. 

                                                           
66 Posto de Saúde, Unidades de Programa de Saúde Penitenciária. 
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Uma vez também a gente chegou lá, para pagamento, tinha que pagar e o 
cara tinha que assinar, ele disse que não queria assinar, fulano estava 
devendo dinheiro, tá aqui o nome dele ele tem que assinar, foi um negócio 
sério, o chefão pegou o caderno “você não tá me devendo não, olha o que 
você pegou de cocaína de não sei o que, se não quiser pagar tudo bem...” 
então essa coisa precisa acabar. Até nas oficinas é assim. 
P: por isso que tem aquela pressão pra pagar...  
R: por isso, tem muitos que devem lá dentro, e os caras sabem “ah vocês vão 
receber dinheiro hoje...”, aqui dentro da oficina a gente não pode fazer nada, 
mas quando entra os caras já sabem que tem pagamento “e aí velho”, as 
vezes os caras pedem até vale lá dentro, “não quero saber não, quero meu 
dinheiro até amanhã...”. Acho que no pavilhão I só deveria ficar quem está 
trabalhando, o cara que não estivesse trabalhando tinha que sair dali (...) (E 
Staff Administrativo 8, 23.08.12) 
 
P: E a relação entre os outros que não trabalham e esses que trabalham.  
R: É um negócio muito sério, existe aqueles que tentam cooptar o cara que 
está trabalhando para colocar materiais proibidos para dentro, como já 
foram flagrados alguns casos, celular, faca, carregador, chip, drogas, 
porque a área laborativa da oficina tem indiretamente acesso pra rua que não 
é fiscalizado, precisa fiscalização e é fácil colocar via comungo, a gente já 
tentou fechar e não é possível e passa, eles cooptam o cara e você não tem 
como proibir. (...) (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 

 

 Por tudo isso, falar sobre as atividades laborativas dentro de uma unidade prisional é 

também falar sobre as atividades ilícitas rotineiras dentro delas. As falas mostram o quanto 

essas atividades são quase intrínsecas à realização das demais. O bazar prisional se configura 

através do embaralhamento dessas atividades, uma atividade alimentando a outra.  

 

5.3.2 Semelhança e diferença do trabalho prisional e trabalho externo  

 

Se o bazar prisional se assemelha ao bazar metropolitano (TELLES e HIRATA, 

2007), no qual coexistem quase simbioticamente atividades formais, informais, legais, ilegais 

e ilícitas; onde se manifesta o instinto da sobrevivência, nos seus diversos sentidos, seja física, 

moral ou material; o mercado de trabalho prisional apresenta diversas peculiaridades que 

neste item serão analisados.  

Para tanto é importante retomar a discussão levantada na dissertação de mestrado de 

Salla, ‘O trabalho penal: uma revisão histórica e as perspectivas frente à privatização das 

prisões’ (1991) e em seu artigo posterior ‘Sobre o trabalho nas prisões’ (1995) quanto a 
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proximidade e distanciamento entre o mundo do trabalho na prisão e o mundo do trabalho 

fora da prisão. Seu argumento é de que não há uma continuidade lógica e/ou semelhança entre 

um mundo e outro devido às peculiaridades do trabalho no contexto prisional.  

Primeiramente, a maioria dos trabalhos oferecidos não leva em conta o Art. 32 da LEP 

do Trabalho Interno “Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta habilitação, a 

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

pelo mercado” (BRASIL, 1984), ou seja, a individualização da pena.  

A gente sempre pergunta ‘ah tá porque lá fora eu era motorista, aqui estou 
trabalhando na padaria...’ chega outro e diz ‘eu sou pedreiro, e aqui estou 
trabalhando na oficina’, ‘to montando vassoura’, não tem como atender um 
cem número de profissões de desejos das pessoas, mas alguns eu vejo isso. 
O outro dia mesmo eu estava conversando e o interno falou ‘to doido pra 
voltar, pra ir embora, porque eu tenho minha oficina de carros’ e aqui dentro 
estava trabalhando na padaria, e lá é claro que vai cuidar da oficina, não vai 
ser padeiro. (E A, 30.07.13) 
 

 Questão esta que já havia sido analisada por Salla (1995), bem como por outros 

autores. 

O peso que tais atividades assumem é grande (Brant, 1986; São Paulo, SJ, 
1989; Itália, 1987) e conspiram contra qualquer preparação do condenado 
para a vida futura, sobretudo por constituírem-se tarefas que, em geral, não 
estavam na trajetória de trabalho do preso, antes da prisão, como, por 
exemplo, cozinha, lavanderia, limpeza etc. – e que dificilmente seriam 
objeto de consideração para empregos futuros para o egresso. Coelho (1987) 
e Ramalho (1983), por sua vez, mostraram como o trabalho pode assumir 
diferentes significados – oportunidades para atividades de tráfico, acesso a 
informações, distanciamento da <<massa carcerária>> - que em nada se 
prendem a aspectos <<reabilitativos>>. (SALLA, 1995, p.101) 
 

 

Os internos, pouquíssimas vezes, são escolhidos para trabalhar por conta de sua 

qualificação profissional. Os aspectos que são considerados para a seleção para o trabalho, 

como mostrado anteriormente, são o crime cometido, a duração da pena, o tempo restante de 

pena, e, principalmente, o comportamento. Nesse sentido, as empresas que se instalam nas 

unidades prisionais não podem esperar uma mão de obra qualificada, o que influencia na 

produção.  

(...) uma produtividade maior pode exigir uma mão-de-obra mais qualificada 
– que em geral as prisões não possuem – para o trabalho com equipamentos 
mais sofisticados. Isto costuma entrar em choque com uma tendência 
frequente da administração prisional de colocar o maior número possível de 
presos para trabalhar, porém muitas vezes para realizar os mesmos afazeres, 
apenas como recurso para retirá-los da ociosidade e para não gerar distúrbios 
(Mintz, 1976:47) (...) O volume da produção prisional pode, também, não 
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atingir os patamares de uma produção empresarial por causa do ritmo 
impresso àquela, que pode sofrer interferências peculiares à dinâmica da 
prisão – atendimento psicológico, educação, questões jurídicas, suspensões 
de trabalho por razão de segurança, por exemplo. (SALLA, 1995, p.102) 
 
 

Os internos, na verdade, não são contratados pela qualificação profissional, como faria 

uma empresa de fora do sistema, e nem são demitidos pelos mesmos motivos. Como visto na 

seção anterior, os empresários, para o desligamento do interno da empresa, precisam levar em 

conta as repercussões para a integridade física deste, principalmente se este está trabalhando 

na área livre. Os motivos mais relevantes para a demissão de internos são comportamentos 

que se relacionam à segurança – brigas e envolvimento com atividades ilícitas como usar ou 

levar drogas para dentro do pavilhão, ou chips, celulares e facas. Faltas e pouca produção 

podem até ser considerados como motivos para o desligamento, mas nesses casos procura-se 

remanejar os internos para outro setor ou empresa. 

O trabalho acaba sendo muito mais um modo de sobrevivência, uma passatempo que 

um projeto de vida (SILVA, 2011 e SALLA, 1991 e 1995).  

Para o preso, a experiência de trabalho na instituição é muitas vezes 
encarada como uma forma de passatempo, algo que se envolve para poder 
suportar o cotidiano infernal das prisões, e tendo a vantagem de abater parte 
do tempo de sua pena. Para a administração, por sua vez, o trabalho é uma 
<<atividade>>, um recurso disponível para absorver um punhado de presos. 
Certamente, um meio de conter a indisciplina, a rebeldia, dos condenados. 
(SALLA, 1995, p.109) 

 

Na pesquisa, através das falas, percebe-se que as principais motivações para o trabalho 

prisional são: remuneração; remição de pena; ocupação do tempo; ocupação da mente. São 

pouquíssimos que possuem uma perspectiva de continuar em tal ramo de trabalho quando em 

liberdade, e quando existem são mais pela perspectiva de apadrinhamento por parte de algum 

empresário do que pelo gosto por tal atividade.  

 
(...) os presos realmente chegam aqui, não tem experiência com nada, é 
muito difícil um preso que trabalhou na área, é a coisa mais difícil do 
mundo, é mil pra um, geralmente eles são pedreiros, são trabalhadores do 
campo, a maioria são do interior, trabalhou no campo, nunca trabalhou, 
não tem experiência, então você tem que começar do início, podar o preso 
do início, treinar, pra que ele realmente aprenda alguma coisa, ou os que não 
querem aprender, ou não tem jeito pra aprender, mas oportunidade ele está 
tendo joga de um lado pro outro, se não dá pra uma coisa, dá pra outra, mas 
tenta realmente fazer com que ele aprenda realmente (...) na verdade eles 
não querem ficar lá dentro, é o que eu ouço sempre aqui, agora mesmo eu to 
fazendo um escritório aqui e esse rapaz mesmo é de Vitória da Conquista, é 
um pedreiro, ele está fazendo e ele “se eu pudesse ficar aqui era bom, já 
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adiantava”, você vê ele não quer ficar, não é a casa é a lei, eles querem ficar 
aqui que aqui passa o tempo (...) lá dentro é um vazio danado. (E 
Empresário 4, 10.10.12) 
 
[I8] O que motiva a gente é a melhoria, a distração, o tempo passa mais 
rápido, no trabalho mesmo, (...), é remição de pena também, e dindin pra 
gente poder comprar alimento, produto de higiene que a gente precisa. (GF 
1, 07.08.13) 

[I1] É uma maneira de... o tempo passa, muitas vezes trabalhando, a gente 
ocupa a mente e ajuda muito. (GF 1, 07.08.13) 

 

Um ponto importante a ressaltar nesse sentido, é de que o tempo e a mente acabam 

sendo os alvos do que eles querem ‘ocupar’. Mesmo que utilizando nas mesmas frases e quase 

como sinônimos é possível diferenciar ‘ocupar o tempo’ de ‘ocupar a mente’, mesmo que 

sejam relacionadas. Estas são as duas frases que mais aparecem ao pensar em atividades 

laborativas, bem como as educacionais. O primeiro se relaciona ao tempo, tem a ver com 

querer fazer com que ele passe mais rápido para nem senti-lo. O segundo tem relação com a 

oficina do diabo, ou seja, que o tempo vago deixa espaço para pensamentos ruins, por isso, 

além de ocupar o tempo, a questão de ocupar a mente com algo que os distraia, ou seja, no 

trabalho que tem que ser desenvolvido, ou em uma peça nova para ser fabricada, e quiça no 

futuro fora da prisão.  

(...) têm vários presos que me dizem, ‘eu não aguento mais ficar na minha 
cela, só se fala em assassinato, em assalto, não sei o que, só falta tirar um 
balde de sangue, e eu quero ouvir outra coisa, eu quero ver outra coisa, não 
consigo ficar dentro daquele ambiente que só fala nisso’, então eu acho que 
tudo que é diferente é bem vindo no sistema prisional. (E PC, 13.12.12) 

 

Além dos aspectos ressaltados acima, no contexto prisional os presos tem uma série de 

atendimentos aos quais devem comparecer, como atendimento jurídico, atendimento 

psicológico, atendimento assistencial, fazendo com que este se ausente das atividades 

laborativas, o que “nem sempre coadunam, portanto com o ritmo de trabalho ‘empresarial’” 

(LEGGE, 1978 e FLANAGAN, 1989 apud SALLA, 1991, p.78). Os objetivos de segurança, 

por vezes, também interferem no funcionamento ‘empresarial’ das atividades. Como aponta 

um dos entrevistados “(...) o governo dá o espaço, dá a estrutura em geral, segurança, agora os 

horários é bem comprometido por questões de segurança.” (E Empresário 3, 10.10.12). 

Também considerando que o trabalho privado dentro de uma instituição pública e que 

depende de funcionários públicos geram conflitos de procedimentos e cumprimento de 

compromissos. 
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A carga horária é diferente da de fora. Um exemplo, numa empresa aí fora 
você consegue trabalhar oito horas diárias, o funcionário começa a trabalhar 
oito, para meio dia, volta uma e meia e sai cinco e meia da tarde, aqui a 
gente não consegue, por quê? Aqui o interno teria que já estar na oficina 
oito horas, eu dependo do agente penitenciário para abrir a oficina, o 
agente penitenciário, eu não vou generalizar todos, mas uma boa parte, uns 
chegam de manhã pra abrir, mas como se trata de uma área de segurança 
tem que ter um número mínimo de agente para abrir, aí um exemplo, precisa 
de quatro, chega dois 7:30, o outro 8:30, e aí qual é o horário que vai abrir, 
8:30! E não tem ninguém que fiscalize isso, eu não vejo, isso aí é desde que 
eu trabalho aqui, é desse jeito que a máquina funciona, aí o interno começa a 
trabalhar nove horas, porque oito e meia ele vai passar e se adequar ao 
trabalho, quando começa é nove horas, ele tem em média uma hora de 
almoço, quando ele vai retornar é quatro horas da tarde, ele tem que passar 
no portão quatro horas, ele já começa a se programar pra passar 15:30h, se 
coloca de 9h-12h, de 13h as 15:30 ele não trabalha nem 6 horas no dia, tem 
saídas, tem sábado dia de visita que falta porque tem a visita, isso a gente 
nem questiona porque é um direito que ele tem, uns tem visita outros não, 
acho que a administração deveria cuidar mais dessa questão do horário, 
porque no meu contrato diz o seguinte, o interno tem que trabalhar de 8h às 
16h da tarde com uma hora de almoço, menos domingo e feriado, ponto 
facultativa não é feriado, pelo que eu leio é uma concessão que o governo 
dá pro funcionário para trabalhar, mas com isso eles vão pagando uma 
hora mais, é um acordo que tem, aqui não existe isso, e olha que o pessoal 
da oficina é do setor administrativo, o mesmo horário que funciona aqui na 
oficina, funciona lá em baixo, então não tem mérito, não tem sistema pra 
controlar isso, para que funcione dentro do contrato, o contrato é esse, nós 
temos que cumprir o contrato da gente pra eles, mas de lá pra cá não 
consegue. (E Empresário 3, 10.10.12) 
   

Na verdade, essas semelhanças e dessemelhanças dependem do tipo de atividade 

desenvolvida. Por um lado, o que poderíamos chamar de bicos, alguns se assemelham às 

atividades empreendidas quando em liberdade, principalmente considerando suas experiências 

pré-cárcere, marcenaria, mecânica, construção civil, etc. Já outras são adquiridas na prisão e 

podem ou não ter continuidade no mundo externo, como o artesanato, onde a maioria relata 

que seu ramo não é este, e que esta atividade é somente um passatempo. Já a faxina e a 

manutenção da unidade não tem nenhuma função educativa, e pouco se relaciona com o que 

podem empreender quando sair da unidade. O foco das análises de Salla (1991/1995), Silva 

(2011) levam em conta o trabalho empresarial, muito mais que as atividades informais. No 

estudo de Salla as empresas ainda não eram privatizadas, mas as características apontadas 

diferem pouco da realidade hoje encontrada. Através das entrevistas realizadas é possível 

perceber que há um objetivo educativo por parte dos empresários, e em muitas falas estes 

enfatizam que tratam os presos como funcionários e não como internos. Porém, assumem que 

é diferente e existem problemas específicos, como a falta de qualificação dos internos, a 
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rotatividade dos internos, os horários e procedimentos de cadeia, bem como dias de visita, não 

ter voz alguma quanto a quem é contratado, levar em consideração as peculiaridades quanto 

ao que representa trabalhar para a massa carcerária (caguete), e levar em consideração as 

regras de cadeia, por exemplo: um preso não pode mandar em outro preso, e eles não se 

delatam.   

 

 

5.3.3 Confiança e permissividade 

 
R: As dificuldades na área externa é pelo seguinte, se for olhar perfil não vai 
botar ninguém, então a dificuldade é você confiar naquela pessoa que 
colocar aí que ele vai fazer o trabalho ao qual precisa-se de ter pessoas pra 
fazer, não tem jeito, aí você confia, e vai ter que colocar.  
P: Como o interno ganha essa confiança?  
R: Ele ganha essa confiança pelo tempo que ele já tem aqui, do tempo que 
ele tem aqui dentro os agentes é quem mais conhecem os internos, o chefe de 
segurança, os agentes, chefe de vigilância que toma conta e conhece o dia a 
dia dos internos ali, então ele sabe, durante 10 anos, 12 anos, 7 anos, aí eu 
digo a você a diferença do perfil da pessoa, aí chama-se ele para poder 
conversar ‘nós estamos aqui vendo você esse tempo todo, sempre andou 
assim correto, sempre andou bem, seu artigo é esse aqui’, aí chama ele ‘nós 
estamos te dando oportunidade de você trabalhar aqui fora para casa, para 
remir os seus tempos’, essa aí é a confiança. (E Staff Administrativo 7, 
23.08.12) 

 Dentre os aspectos que fazem do trabalho prisional peculiar está a confiança-

desconfiança que permeia todas as atividades. Quase um jogo de ‘deixa um pouco aqui’, 

deixa acontecer alguma atividade, deixa entrar tal material, tira Fulano para as oficinas ou 

área livre, dá um pouco de liberdade, mas sempre com vigilância e, se acontecer algum ato de 

violência, tentativa de fuga, essas permissões são cortadas. Conforme as falas de um agente é 

quase uma estratégia de teste.  

(...) mas é sempre bom que mande um aqui [com comportamento ruim] para 
chegar aqui e ser avaliado também, teve gente chegou aqui e mudou o 
comportamento, mudou completamente. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 
(...) Quando previamente acompanhado por nós [da oficina para a saída 
para a AL], que é indicado por nós aqui, não vai logo assim, vai uns dias, 
um mês, pra ver qual é. Durante esse período como o comportamento dele 
vai mudando, alguns melhoraram mais ainda o comportamento lá fora, e 
outros a minoria foi tudo ao contrário, alguns já foram até embora, estão 
trabalhando na rua, alguns estão trabalhando até lá fora (...) (E Staff 
Segurança 2, 08.11.12) 
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Nesse sentido, dentro do processo que se quer de ressocialização, a confiança é um 

aspecto importantíssimo. Mas, junto a essas ações que são estratégicas, há também a 

permissividade. Isto acontece praticamente junto. Se, por um lado, existe a ideia de que é 

preciso confiar para testar, por outro, é preciso confiar para que as atividades sejam viáveis. 

Existe a falta de pessoal, a falta de espaço, a falta de comunicação e a consequente 

permissividade, principalmente com relação a passar atribuições que deveriam ser dos 

servidores para os internos. Os internos acabam tendo um papel importante no seu processo 

de desencarceramento e de certa forma manipulando as ações. 

Isso também é um problema sério a circulação de dinheiro lá dentro, um 
assunto que a gente trocou agora no comitê gestor, esses mercadinhos que 
tem em cada unidade penal, isso é uma fonte de lucro muito grande, porque 
são vendidos muitas coisas a preços, muitas vezes bem mais caros que aqui 
fora, sem falar naquilo que se vende debaixo do pano, e isso está nas mãos 
dos presos, e isso não deveria existir, mais uma vez o Estado não assume a 
sua responsabilidade e deixa isso com os presos, isso de certa forma é 
incentivar o crime, coisas ilícitas. (E PC, 13.12.12) 

P: Sobre a área livre  
R: É o seguinte, alguns são selecionados por nós, os daqui, e seria até bom 
que antes de ir pra área livre eles passassem por aqui,  
P: Mas não é o que normalmente acontece?  
R: Não, porque alguns, existem falhas, até quem passou por aqui, quem a 
gente deu a negativa para ir pra área livre foi colocado e deu a coisa 
totalmente errada, não quiseram nos ouvir, houve ameaça de morte a figura 
do chefe de segurança, e aí essa complicação, e a gente dizendo aqui não, 
essa pessoa não, esse daqui também não, mas insistiram, a gente sabe 
porque, e colocaram o outro que era viciado em crack, colocaram na área 
livre, e nós dizendo que não era pra colocar. Não era só a droga, o 
comportamento em si, nem mascarar o comportamento ele sabia, continuava 
a mesma pessoa, aquele comportamento marginal. (E Staff Segurança 2, 
08.11.12) 
 

A permissividade, que acontece principalmente através da transferência de certo poder 

do staff para os internos, segundo o trabalho de Lourenço e Almeida (2013), tem origem no 

acordo informal que se firmou com as gangues prisionais. 

A manutenção da ordem e da tranquilidade carcerária dentro da unidade 
prisional foi interessante não só para as próprias lideranças, que passaram a 
adquirir cada vez mais poder, mas também para o staff prisional, que 
encontrou um ator instituído (ainda que informalmente) para controlar as 
rivalidades e as violências inerentes ao ambiente prisional – que até então 
tumultuavam o cotidiano daquela unidade. (p.45)  

Portanto, para o desenvolvimento de todas as atividades laborativas existe um grau de 

confiança, que por vezes está atrelada à permissividade e ao repasse das funções para 
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internos, seja por falta de recursos humanos e financeiros, seja pela má vontade ou pelo jogo e 

pelas negociações estabelecidas.  

 A confiança se apresenta nas atividades de artesanato quanto ao material que entra, 

quanto ao material perfuro-cortante que é utilizado na sua confecção, sempre no jogo de 

confiança-desconfiança – certos materiais entrando aos poucos, como cola para evitar a 

utilização para outros fins, a autorização de certos materiais e a posterior proibição dos 

mesmos dependendo de plantões de APs ou de acontecimentos específicos.  

 Já em todas as atividades intra-pavilhões há a confiança quanto a quem trabalha e 

como trabalha, estando assim atrelada a falta de fiscalização do trabalho exercido, e, no caso 

do trabalho de monitoria, a transferência do trabalho que deveria ser exercido pelo staff para 

os internos, permitindo uma maior atuação e influência das lideranças prisionais quanto a 

quem são os atendidos pelos serviços e atividades. 

P: E os monitores.  
R: Não vejo com bons olhos, é como se você estivesse armando aquela 
massa carcerária atrás de uma única pessoa, porque na verdade um 
funcionário deveria estar fazendo esse trabalho, como não há uma cobrança 
para que o funcionário faça isso, vamos transferir isso para o preso, e o 
preso vai ser monitor e aí afasta a figura do servidor público, que o preso 
pode fazer esse intercâmbio, que o monitor faz um intercambio e deveria ser 
um agente ou um outro funcionários.  
P: Existe isso, de por causa dessa monitoria alguns terem dificuldade de ter 
acesso a grade e a de fazer suas solicitações?  
R: Aqui nós conseguimos quebrar essa coisa de dificuldade de acesso, aqui 
todo mundo tem acesso a diretor a defensor, basta ter tempo para atender que 
atende, não sei como funciona nos pavilhões, aqui quem faz somos nós 
mesmos, não existe aqui monitor, nós que ligamos para serviço social, 
médico, diretor, defensor, somos nós que encaminhamos, aqui nós fazemos 
justamente isso que o monitor lá no pavilhão, é essa minha visão de que 
deveria ser implantado lá, um funcionário para fazer isso e não um preso, 
quer dizer um preso poderia até fazer, mas com um funcionário ao lado dele, 
o Estado tem que estar presente. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 
 

 Já com relação às atividades nas oficinas e principalmente na área livre é necessário 

um voto de confiança muito grande por conta do risco de fuga e de envolvimentos ilícitos 

como apontados anteriormente.  Mas, nesse caso, a confiança é quase um processo de 

desencarceramento, um teste para ver se o interno está preparado, onde o interno passa a ter 

acesso a um convívio cotidiano com pessoas que não são presas, mesmo que observado, mas 

mais livre. 
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Antes era aleatório, qualquer um vinha, sem passar por entrevista com o 
psicossocial, de qualquer jeito, era escolhido por simpatia de alguns setores e 
a intenção daqui não é escolher A ou B, trazer realmente um interno, mesmo 
que ele esteja embrutecido pra gente avaliar, nós aqui podemos fazer 
avaliar o preso, que aqui já vieram presos que tinham um comportamento 
péssimo e nós conseguimos moldar com o dia a dia, foi moldado e estão lá 
fora e são pessoas diferenciadas lá na rua, que eu conheço alguns lá na rua 
que mudaram de vida, mas são poucos, pouquíssimos. Favoritismo vai 
sempre existir, mas já é mais, já existem outros critérios que não esses aí 
[favoritismo]. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

(...) trabalhar na área livre nos dá uma sensação maior de liberdade e eu fico 
observando que quando nós estamos sob uma vigilância constante ou entre 
quatro paredes, o nosso cérebro registra constantemente a questão cadeia, é 
reprovação, nadificação, incapacidade, mas quando você realmente é anuído 
uma confiança maior você tem uma responsabilidade de você se policiar, de 
buscar ter uma postura verdadeiramente trazer uma consideração, respeito 
que foi lhe dado de confiança, isso ajuda porque seu cérebro registra que na 
sua mente há a sensação de ser mais gente, ser humano, mais pessoa, lhe dá 
uma sensação de bem estar, é muito melhor porque o indivíduo tem que 
provar que é verdadeiramente capaz de se reagrupar de estar em 
coletividade. (E IAL 3, 29.06.12) 

 

5.3.4 O bandido, o criminoso e as atividades laborativas 

 

Considerando as atividades laborativas nas oficinas e na área livre, a categoria 

confiança tem relação com duas tipologias de internos que ajudam a definir quem é digno 

dessa e quem não é. Através da análise dos discursos presentes nas falas, uma tipologia 

importante surgiu nessa pesquisa que envolve o perfil desejado para o trabalho. Para muitos 

entrevistados, principalmente APs, mas também empresários e outros funcionários da 

unidade, existe o criminoso e o bandido. Não que sempre denominem dessa forma, mas esta 

foi uma caracterização apresentada por um dos entrevistados, e seu discurso foi repetido por 

diversos outros entrevistados. Segundo este agente entrevistado, um bandido é aquele que 

“vive de cometer crimes” e o criminoso é aquele que cometeu um crime e foi condenado. (E 

Staff Administrativo 6, 11.07.12), ou seja, o bandido é o que está envolvido no mundo do crime, 

ou como afirma Ramalho (2008) faz parte da massa carcerária, onde suas práticas ilícitas 

podem ser consideradas até profissionais, e o criminoso cometeu um crime “ao ‘acaso’ ou 

‘acidente’, sendo esta pessoa, em geral, um ‘trabalhador, pai de família’.” (RAMALHO, 

2008, p.36). Se Ramalho encontra essa distinção no discurso dos presos – mesmo que não 

entre bandido e criminoso, mas entre pertencentes à massa, e aqueles não pertencentes à esta 

– , no contexto analisado este discurso partiu do staff  prisional. 
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Quando se pensa em atividades laborativas, principalmente as atividades formais e 

externas aos pavilhões, o criminoso acaba sendo o preferido, e um pré-requisito para essas 

atividades. Conforme visto aqui, um dos requisitos analisados para trabalhar é o artigo ao qual 

o preso responde. 

Na maioria das vezes trabalha com estupro, homicídio e pedofilia, 
pouquíssimas vezes se trabalha com 157, 155, ou 33, são os critérios para 
vir praqui, porque esses dificilmente se recuperam, com raríssimas 
exceções. (...) (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 

P: E o que é mais fácil de estar trabalhando?  
R: Engraçado, os homicidas ocasionais, foram um acaso, os que cometem o 
crime 213 também são mais fáceis, apesar de que alguns saem e reincidem 
na mesma prática, alguns são mais a bebida, droga, quando caem na real 
não sabiam o que estavam fazendo. Acredito que tem que dar a oportunidade 
de ele mostrar que ele quer mudança, se ele não se moldar aí, mas hoje é 
optativa, aí vai mesclando aquele que tem bom comportamento e aquele que 
não tem, que tem péssimo comportamento. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 
 
(...) pra mim não tinha diferença entre os artigos, pra mim tudo era igual, 
vamos dizer que cada um estava num artigo diferente, tem pessoas ali que 
vamos dizer assim não era ladrão, mas cometeu um homicídio, não é ladrão 
é uma pessoa que sempre trabalhou, tem uma família, mas aconteceu, ele se 
meter numa briga num bar, aconteceu ele ter uma arma em casa, e um 
marginal foi entrar e ele veio parar num lugar desses, aconteceu várias 
coisas, quando você vai ver aquele homem, ele não é um vagabundo, ele não 
é um marginal, mas está aqui dentro, então pra mim no meu pensamento 
antigamente tudo era a mesma coisa. (E Staff Administrativo 7, 23.08.12) 
 
(...) eu acho que a casa deveria olhar o caso dos internos do interior, que eles 
querem trabalhar, os daqui da capital, isso por experiência própria, é mais 
complicado, porque a maioria do crime deles é assalto, e assalto e tráfico é 
complicado trabalhar, os casos matou a mulher que estava traindo ele, 
aconteceu, ninguém pode tirar a vida de ninguém, mas eles estão 
arrependidos, vai trabalhar comigo, não é usuário de drogas, como já teve 
vários usuários de droga (...) (E Empresário 1, 18.07.12) 

 Através dos discursos se compreende porque se considera que internos que estão 

presos por certos artigos são mais ou menos fáceis de se trabalhar e, quiçá, aqueles com mais 

chance de se ressocializar. O empresário aponta que aqueles que cometeram homicídio, são 

do interior, tem mais apego ao valor trabalho, por serem acostumados ao trabalho, são menos 

propensos a usar drogas que os da capital. Segundo um AP, aqueles que estão presos 

sentenciados pelos artigos 157, 155 e 33 (assalto à mão armada, furto, crime relacionado à 

entorpecentes respectivamente) dificilmente se recuperam, ou seja, têm maior tendência a 

reincidência. Através dos discursos também é possível perceber o quanto, muito embora 

tenham cometido um delito, os que cometeram um homicídio ou estejam presos por algum 
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crime contra a dignidade sexual (Código Penal Artigos 213 à 218 – estupro, abuso sexual, 

pedofilia, etc.), têm um vínculo maior com o valor trabalho, e, seus crimes são quase até 

justificáveis, e com chances de recuperação. Conforme os discursos, os bandidos dos artigos 

155, 157 e 33, têm um estilo de vida próprio, que é considerado difícil de modificar. Esse 

estilo de vida pode ser relacionado analogamente ao que Lyra (2013) chama de “uma visão 

(amoral?) do trabalho” (p.117). Ou seja, aqueles que respondem aos artigos 157, 155 e 33 

(principalmente), cometeram crimes que tem relação com ganhar dinheiro, e dentro de suas 

peculiaridades se assemelham às atividades autônomas (157), ou às assalariadas (33) (Lyra, 

2013), e são encaradas como trabalho. Sendo assim, os artigos aos quais estes respondem 

estão atrelados à laços econômicos e a formas de ganhar a vida, e não a um evento ocasional. 

Esse fato também é apontado no estudo de Feltran (2008) quando ele trabalha a coexistência 

de bandidos e trabalhadores.  “Crime e trabalho são, igualmente, ‘opções’ para garantir o 

ganho da casa, (...). Nesse plano, trabalhadores não se opõem aos bandidos. Trabalho e crime 

são ‘opções’ de levar a vida” (p.167). 

Aspectos esses que são considerados para apontar aqueles que têm jeito e os que não 

têm jeito. Nesse sentido, analisa-se que estas percepções e considerações acabam 

influenciando em quem sai para os trabalhos das oficinas e da área livre.  

Abaixo segue uma tabela, mostrando o perfil criminal dos internos da unidade 

prisional comparando à quantidade e porcentagem de presos por cada tipo criminal em cada 

uma das modalidades de trabalho oferecidas dentro da unidade prisional (intra-pavilhão, farda 

amarela, farda azul).  

Tabela 8 – Atividades Laborativas X Crime 

Trabalho X Crime 

Código Penal Artigos Total % 
Trabalho 

Intra-
pavilhão 

% 
Pop 

% 
Crime 

Farda 
Amarela 

% 
Pop 

% 
Crime 

Farda 
Azul 

% 
Pop 

% 
Crime 

Crimes contra 
a pessoa 

Art. 121, 
148 

175 13,6 12 1,0 11,2 6 0,5 9,4 21 1,7 29,6 

Crimes contra 
o patrimônio 

Art. 155, 
157, 158, 
159, 168, 
171, 180 

569 44,2 39 3,2 36,4 16 1,3 25,0 2 0,2 2,8 

Crimes contra 
os Costumes 

Art. 213, 
214, 218 

193 15,0 11 0,9 10,3 26 2,1 40,6 36 2,9 50,7 

Crimes contra 
a Paz Pública 

Art.288 8 0,6 1 0,1 0,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
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Crimes contra 
a Fé Pública 

Art. 289, 
299, 304 

10 0,8 0 0,0 0,0 1 0,1 1,6 0 0,0 0,0 

Crimes 
praticados por 

particular 
contra Adm 

Pub. 
 

Art. 333, 
334 

5 0,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Legislação 
Específica 

Artigos Total % Trabalho 
Interno 

% 
Pop 

% 
Crime 

Farda 
Amarela 

% 
Pop 

% 
Crime 

Farda 
Azul 

% 
Pop 

% 
Crime 

Entorpecentes 

Art.12 e 
18 da Lei 
6.368 e 
Art. 33 

CP 

288 22,4 16 1,3 15,0 6 0,5 9,4 4 0,3 5,6 

Estatuto do 
Desarmamento 

Art. 14, 
15, 16, 
17, 18 

42 3,3 0 0,0 0,0 2 0,2 3,1 0 0,0 0,0 

Desconhecido 
   

28 2,3 26,2 7 0,6 10,9 8 0,7 11,3 

Total Pop Car.  1288  107 8,7 100,0 64 5,2 100,0 71 5,8 100,0 

Dados: InfoPen Ref: 1/2012 X SINALE Agosto 201367 

Através dos dados é possível perceber como gradativamente, o perfil criminal dos 

internos que trabalham em cada atividade/local vai se alterando. Os internos que trabalham 

dentro dos pavilhões no artesanato e na faxina estão distribuídos quanto ao perfil criminal de 

forma muito próxima a como são distribuídos os internos de forma geral. A maioria responde 

por crimes contra o patrimônio, e em seguida crimes relacionados a entorpecentes, em terceiro 

estão os crimes contra a dignidade sexual (contra os costumes)68 e em quarto crimes contra a 

pessoa, seguido dos demais menos representativos.  

Já, os internos trabalhando na Farda Amarela, tem um perfil criminal majoritariamente 

contra a dignidade sexual, seguidos dos crimes contra o patrimônio, e os que cometeram 

crimes contra a pessoa e relacionados a entorpecentes tem a mesma representatividade. O que 

demonstra uma significativa mudança no perfil, muito embora ainda tenha uma parcela 

significativa que respondem pelos crimes contra o patrimônio e relacionados a entorpecentes.   

                                                           
67 Utilizei os SINALES que me foram disponibilizados, procurei os nomes que estavam nas listas SINALES no 
documento chamado Localização Geral de 26 de julho de 2013, documento que possui entre outras informações 
o crime ao qual o interno responde – sendo que alguns não possuíam essa informação ou não estavam no 
documento, a estes classifiquei como desconhecido. Comparei estes dados aos dados do InfoPen de 1/2012, pois 
este era o documento mais completo e organizado ao qual tive acesso. Mesmo assim, acredito ser válida a 
comparação, visto que o perfil da população carcerária não modifica tão significativamente em um ano.   

68 A nomenclatura desses tipos penais foi recentemente alterada através da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. 
Deixa de ser “Crimes contra os costumes” para ser “Crimes contra a dignidade sexual”, mas no InfoPen, 
continua a mesma nomenclatura, por isso na tabela mantive a mesma nomenclatura do InfoPen. 
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Quando se analisa o perfil criminal dos que trabalham na farda azul se percebe a 

maior discrepância quanto aos que trabalham comparando com o perfil da população 

carcerária geral. Pouco mais de 50% cometeram crimes contra a dignidade sexual, quase 30% 

cometeram crimes contra a pessoa, e menos de 10% cometeram crimes contra o patrimônio ou 

relacionados a entorpecentes. Percebe-se, assim, que a confiança está diretamente relacionada 

com o artigo penal ao qual o sentenciado responde. E, fica muito claro esse fator 

discricionário entre quem é selecionado para o trabalho formal em geral e informal da área 

livre.  

Sabe-se também, que além do crime praticado, boa parte do staff prisional conhece a 

história do crime praticado pelos internos que passam para oficinas e ainda mais para a área 

livre. E, assim, acabam subjetivando quem é o ladrão e quem é trabalhador que cometeu um 

crime para além do artigo ao qual responde. 

Se há uma hierarquia dentro da população carcerária que é influenciada pelos artigos 

penais aos quais os presos respondem, há uma hierarquia que se opõe a esta, apresentada pelo 

staff prisional nos seus discursos, que também leva em consideração os artigos penais, que 

influenciam na sua visão a respeito dos que têm jeito e dos que não têm, dos trabalhadores 

presos e dos ladrões presos, dos dignos de confiança e daqueles que não são dignos desta. 

Ressalto que existem exceções, como apontado nas falas dos AP e até mesmo no exemplo de 

dois dos internos entrevistados, um das oficinas e o outro da área livre que respondem pelo 

art. 157 e que ganharam um voto de confiança do staff prisional. Voto de confiança este que 

acontece mais facilmente, como visto na tabela acima, com aqueles que vão para a oficina.   

Acredito que tem que dar a oportunidade de ele mostrar que ele quer 
mudança, se ele não se moldar aí, mas hoje é optativa, aí vai mesclando 
aquele que tem bom comportamento e aquele que não tem, que tem péssimo 
comportamento. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

 

A questão é, até que ponto o bom comportamento e o mau comportamento tem a ver 

com o artigo penal a qual responde? Através de algumas falas é perceptível essa relação, 

mesmo que não explícita.  

(...) existe aquele lance que a gente sabe que nem todos vão ser 
ressocializados, tem aqueles que são delinquentes por excelência, não tem 
jeito, tem aqueles que são dependentes químicos, que não tem como sair 
realmente (...) (E Staff Segurança 1, 20.07.12) 
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Tem que ver o seguinte o tipo de crime, às vezes quando é um latrocida 
contumaz, esse aí é muito difícil. (E Staff Segurança 2, 08.11.12) 

Quando a maior parte dos que estão trabalhando nas oficinas e, principalmente, na 

área livre, cometeu crimes contra a pessoa ou contra a dignidade sexual e não contra o 

patrimônio ou ligado a entorpecentes, e, baseado nos depoimentos de que estes são difíceis de 

lidar pode-se inferir que há uma relação intrínseca. Também é possível relacionar confiança 

ao artigo penal, e os testes de confiança dados às exceções que são selecionados para 

trabalhar nessas atividades, relacionados aos crimes estigmatizados. 
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6. O ESTUDO DO CASO: SOBRE A EDUCAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL 

 

Nesse capítulo serão descritas as atividades educacionais que são inseridas na unidade, 

sejam as permanentes, da educação formal, sejam as atividades implementadas na unidade via 

projetos. Algumas peculiaridades da implementação das atividades são analisadas no decorrer 

do texto. As atividades educativas podem ser divididas em educação formal, ensino 

profissionalizante e atividades lúdico-esportivas, sendo que somente a educação formal é uma 

atividade constante no cotidiano das unidades prisionais do Estado. As demais são pontuais e 

dependem de projetos e parcerias. 

 

6.1 EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Como mencionado anteriormente na parte histórica das atividades de trabalho e 

educação, a Escola Especial da Penitenciária Estadual da Bahia – que só recentemente alterou 

o nome para Colégio Paulo Freire – só foi criada formalmente em 1991 através do Termo de 

Convênio e Cooperação Técnica firmada entre a SEC e a SJCDH. Hoje a Escola está 

vinculada a SEC e a SEAP, sendo que são ofertados o Ensino Fundamental, e, desde 2011, o 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

Até a transformação do pavilhão III em unidade prisional para presos provisórios em 

julho de 2013 havia 22 turmas, sendo que os pavilhões I, II e V possuíam cada um 6 turmas, e 

o pavilhão III somente 4 turmas, uma vez que não foi ofertado o Tempo Formativo 3 nesse 

pavilhão. (ANEXO - Organização e Estruturação dos Tempos Formativos do PPP 2013). 

Duas turmas para os internos da área livre iniciaram em abril de 2013 no turno noturno, 

beneficiando os internos que trabalham e possibilitando que esses possam trabalhar e estudar. 

A proposta curricular é estruturada por Tempos Formativos: 1° Tempo 
– Aprender a Ser, 2° Tempo – Aprender a Conviver e 3° Tempo – 
Aprender a Fazer. Cada Tempo Formativo tem os seus eixos 
temáticos, subdivididos por quatro temas geradores, trabalhando um 
em cada bimestre. Esses temas geradores serão norteados de subtemas 
que os educadores irão trabalhar de acordo à realidade de seus alunos, 
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envolvendo todas as áreas do conhecimento. (PPP Escola Especial Da 
Penitenciária Estadual da Bahia, 2013) 

Há 19 professores assumindo as turmas da unidade. O Tempo Formativo 1 tem um 

professor para cada eixo (São os primeiros três eixos). Os outros dois Tempos Formativos têm 

de quatro a seis professores assumindo as disciplinas (português, matemática, ciências 

humanas, estudos da natureza – Tempo Formativo 2, português, inglês, matemática, biologia, 

história, geografia, sociologia, filosofia, física, química – Tempo Formativo 3). Há quatro 

aulas por semana. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, a sexta sendo reservada para 

Atividade Complementar - AC, visto que é o dia de visita íntima. Por conta do tempo que há 

em cada turno para ministrar aulas, no máximo duas horas e meia, não é possível fazer mais 

de uma disciplina por dia. Sendo assim, há quatro disciplinas por semana, três horas aula por 

dia, que acabam sendo porquíssimos dias de aula por disciplina por semestre. E, portanto, nos 

Eixos IV – VII, onde há vários professores para a mesma turma, as turmas podem passar até 

duas semanas para ver o mesmo professor (Em anexo segue um exemplo de cronograma de 

um dos Eixos Temáticos: ANEXO – Escola Especial da Penitenciária Estadual da Bahia – 

horário / unidade). No Tempo Formativo 3, em um semestre é dado o Eixo VI (Humanas – 

português, inglês, história, geografia, artes, filosofia e sociologia), e no outro o Eixo VII 

(Exatas – matemática, física, biologia e química). Só estes fatores já diferenciam muito a 

Educação de Jovens e Adultos do sistema prisional do das escolas fora do sistema.  

Apesar das recentes mudanças quanto a mais professores, mais turmas, a oferta do 

ensino fundamental e médio, da remição de pena através do estudo, é possível perceber o 

baixíssimo interesse de participação na educação formal, através dos números que serão 

apresentados na Tabela 6. Para as atividades laborativas existe uma procura muito grande, 

enquanto que para a escola o número de interessados é bem menor, mesmo considerando que 

62,9% da população carcerária brasileira e 76,3%69 dos presos do sistema prisional baiano não 

possuem nem o ensino fundamental completo (INFOPEN, Dados: DEZ/2012).  

Através dos dados gerais sobre o número de alunos da Penitenciária nos meses de 

novembro dos últimos três anos percebe-se o seguinte: 2011 – 177 (10,3%); 2012 – 183 

                                                           
69 Considerando aqui só os dados informados. 
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(14,6%)70; 2013 – 243 (20%). Mas as fontes de informações são bastante confusas. Enquanto 

os documentos dos dois primeiros anos foram tabulações feitas por um dos técnicos da SEAP, 

através dos dados enviados pela escola, o dado do terceiro ano foi coletado do quadro dos 

números que são atualizados diariamente na sala do Diretor da Unidade. Foi me enviado as 

listas de frequência do mês de setembro, que somando o número de alunos, são 109 de 13 

turmas. Conforme isso, estariam faltando 6 turmas, visto que no quadro funcional dos 

professores (as) do ano letivo de 2013, há 22 turmas na unidade. Considerando uma média um 

pouco alta de alunos, 10 por turma, seriam 60 alunos a mais, ou seja, 169 (hipoteticamente 

aproximadamente 14% da população carcerária), um número muito menor que o apresentado 

de 243. Mas, o que os números das listas de frequência demonstram são que as turmas têm 

entre 4 e 16 alunos, com uma média de 8 alunos por turma, com uma frequência razoável. 

Mas os dados são incompletos, provavelmente ainda devido à falta de prática em manusear a 

ferramenta SINALE (sem frequência até o final do mês, dados errados nos campos do mês, 

sem preenchimento da turma, professores, tempo formativo, etc.). Apesar de ter três anos, 

essa ferramenta ainda é complicada para quem não sabe manusear o Excel ou devido à falta 

de tempo para o preenchimento e envio do SINALE, visto a necessidade de encarregar um 

funcionário da escola com essa nova atribuição.  

Mas, apesar de dados confusos e incompletos, é possível verificar que apesar do 

incentivo da remição de pena que em 2011 passou a estar instituído na LEP (um dia para cada 

doze horas de estudo), não houve grandes alterações na população estudando de três anos para 

cá, e segue abaixo dos 17% que são apontados como média brasileira de presos em atividades 

escolares (GRACIANO e SCHILLING, 2008, p.114).  

Fazendo uma análise dos dados de 2012, já apresentados na descrição do perfil dos 

internos é possível perceber algumas peculiaridades da educação formal no sistema prisional, 

ao menos nesta unidade. Segundo os dados do InfoPen Referência 1/2012 da Penitenciária 

Estadual da Bahia, 14,7% da população carcerária era analfabeta e, portanto, precisaria de 

alfabetização, 64,7% era alfabetizada ou tinha o ensino fundamental incompleto, e 

precisariam cursar o ensino fundamental, e 14,7% tinham o ensino fundamental completo ou 

ensino médio incompleto, e, portanto,  precisariam finalizar o ensino médio.  

                                                           
70 Para verificar a porcentagem nesses casos utilizei a população carcerária apresentada no próprio documento, 
mas esse número foi o mesmo utilizado em vários meses seguidos, o que leva a entender que este número é 
aproximado, mas não o número real daquele mês. 
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Tabela 9 – Perfil Educacional dos Presos 

Perfil Educacional dos Presos 

  Total % 
Cursando/ 
Realizou 

Prova 

% Estudando 
(T: 193) X 

Ensino 

% Aptos X 
Cursando 

Aptos a cursar a alfabetização 
(Analfabetos) 

189 14,7 41 21,2 21,7 

Aptos a cursar o Ensino 
Fundamental 

(Alfabetizados/Fundamental 
Incompleto) 

833 64,7 120 62,2 14,4 

Aptos a cursar o Ensino Médio 
(Fundamental 

Completo/Médio Incompleto) 
190 14,8 32 16,6 16,8 

Aptos a realizar o ENCCEJA 
(Alfabetizados/Ensino 

Fundamental Incompleto) 
833 64,7  20* - 2,4 

Aptos a realizar o Enem 
(Médio Incompleto/Médio 

Completo/+Superior) 
266 20,7 59 - 22,2 

Total População Carcerária 
(Ref: InfoPen 1/2012) 

1288  -  -  - - 

Dados: InfoPen 1/2012, SINALE Março 2012 (Documento de Acompanhamento Anual 
alimentado com os dados do SINALE), Número de inscrito no ENCCEJA 201171 e ENEM 
2012. 

Considerando a porcentagem que estuda e em que ensino - alfabetização, fundamental, 

médio –, 21,2% (41) estão na alfabetização, 62,2% (120) estão no ensino fundamental e 

16,6% (32) estão no ensino médio (Dados SINALE Março 2012 – pois se aproximava mais da 

referência do InfoPen). Com esses mesmos dados pode-se inferir que 21,7% dos analfabetos 

estão cursando a alfabetização, 14,4% dos que precisam finalizar o ensino fundamental e 

16,8% daqueles que precisam finalizar o ensino médio estão cursando respectivamente o 

ensino fundamental e o médio. Esses dados mostram uma busca maior pela alfabetização, e, 

um pouco maior para completar o ensino médio em comparação com aqueles que precisam 

completar o ensino fundamental. Para completar essa análise, também é interessante 

considerar o número de inscritos no Enem, em 2011 foram 77, em 2012 foram 59 e em 2013 

foram 84. Embora em 2012 tenha havido a menor participação, ainda é maior que o número 

de internos cursando o ensino médio na unidade, e, nesse sentido, esses números parecem 

                                                           
71 Não foi realizado ENCCEJA em 2012 na unidade, por isso utilizei o dado de 2011. 
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mostrar que uma parcela busca ao menos aprender a ler e escrever, e outra, que esta 

finalizando o ensino médio ou que o tem finalizado, busca fazer o Enem para finalizar essa 

etapa da escolaridade ou para ter a chance de ingressar em uma faculdade. Considerando os 

que têm o fundamental completo, aqueles que têm o ensino médio incompleto e aqueles que 

têm o ensino médio completo, somados aqueles com ensino superior incompleto e completo, 

22,2% deles realizaram o ENEM em 2012. Proporcionalmente, alfabetizar-se e finalizar o 

ensino médio ou ingressar na faculdade, são as maiores buscas considerando o perfil da 

população. Talvez porque estes dois momentos da educação, são os que proporcionam maior 

independência, autoestima e perspectiva de futuro. O primeiro por não mais depender dos 

outros para interpretar seu processo judicial e escrever cartas, como argumenta a autora 

Monteiro (2013b). 

Saber escrever na prisão é sinônimo de maior autonomia, condição já 
constatada por Leme (2007) e Santos (2007) e, ainda, de fonte de renda. Um 
dos entrevistados falou que ‘às vezes alguém precisa escrever alguma coisa, 
carta, bilhete, ai, eu fico na cela fazendo esse serviço (e.1)’. Além disso, 
serve para garantir que os seus direitos não sejam violados. ‘Não vou mais 
assinar um papel sem saber o que é (e.12)’. Tais preocupações advém da 
necessidade de assinar documentos, acompanhar os processos, e são 
potencializados pela percepção de que a polícia, a justiça e a prisão não são 
instituições confiáveis, como afirma Santos (2007). (MONTEIRO, 2013b, 
p.67)  

E, o segundo por possibilitar um novo caminho, um novo reinício, como pode ser percebido 

através da fala de um dos internos.  

 (...) fez o curso, concluiu o curso, pegou o diploma e aí, continua aqui com o 
diploma na mão, já esse provão do Enem é diferente, você pegou uma nota 
boa, você tem direito de fazer o Sisu na rua, com uma oportunidade dada 
pela casa de estabelecer esse benefício claro, vale a pena entrar numa (?) vai 
ser uma oportunidade de fazer uma faculdade, e concluir, e vencer, as 
portas foram abertas (...) (E IO 1, 26.10.12) 

Muito embora, seja possível perceber que para alguns internos a Escola pode ser um 

espaço de aprendizagem, de libertação (já que o Colégio se baseia na filosofia pedagógica de 

Paulo Freire), de inclusão, esse não é o caso da maioria. A Escola, dentro desse contexto, 

ainda busca seu espaço, não só filosoficamente, mas também literalmente.  

A maior dificuldade nossa é tentar fazer um trabalho que possibilite a 
liberdade do sujeito, mas a liberdade de um modo geral de pensamento, 
como conciliar a proposta de educação com a proposta de prisão. Eu creio 
assim, há muitas contradições que a gente enfrenta, lógico a questão social, a 
questão de etnia, a questão religião, diversas dimensões da sociedade a gente 
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percebe essa contradição, e isso a gente percebe cotidianamente, que tem 
determinados momentos que a gente quer fazer determinados trabalhos e 
encontra entraves por conta da segurança, encontra entraves por conta da 
logística, hoje a gente tem a escola sede aqui, a gente está com esse 
laboratório tentando implantar a todo custo, acredito que agora vai, 
conversar com os professores, porque não é possível uma unidade dessas, 18 
computadores e a gente não ter condições de estar trazendo os internos, não 
está trazendo porque, porque não é vontade do diretor?, não é vontade da 
escola?, implica em quê? Na segurança, os horários estabelecidos, mesmo 
assim a gente tem vencido algumas barreiras e uma delas, eu acho que um 
passo muito positivo foi implantar a turma a noite para as oficinas, eu creio 
que isso assim foi uma ação importantíssima (...) a ampliação do noturno 
porque já existia uma turma a noite no albergado a noite, e nós fizemos isso 
para os alunos das oficinas e assim possibilitando também a esse interno da 
área livre e que trabalham na padaria, na construção, que eles podem ao 
sair do trabalho as 17:30 ir pra escola, isso hoje é uma realidade e creio que 
na Bahia nós somos pioneiros em estar formando essas turmas a noite, 
aparentemente para todo sistema são poucos alunos, são apenas duas turmas, 
isso é significativo enquanto uma proposta inicial que isso pode ser 
consolidado e ampliado, isso é uma referencia de luta nossa, compreender a 
necessidade de estar efetivando o direito desse interno, então eu creio que 
uma das metas da nossa gestão, a primeira ação foi o PPP, pode não ser o 
ideal mas é real o que a gente tem, uma das metas ano passado, foi abrir a 
escola, um novo acesso da escola, que antes os alunos e professores 
passavam junto com os internos que estavam chegando isso era 
constrangedor pra gente, você ver o interno algemado, por mais que você 
esteja aqui ainda a gente é uma sensação diferente, (...) constrangedor pras 
duas partes, com o apoio da direção (...) (E Escola 2 – 2, 09.10.13) 

 

6.1.1 Escola Especial 

Da mesma forma que trata o deficiente físico, o mental, eu posso dizer hoje 
que o preso tem nome, e se chama deficiente social, esse é o nome que se dá 
àquelas pessoas que de uma forma ou de outra não conseguiram administrar 
a sua vida aqui fora, e que merece oportunidades, oportunidades de 
tratamento, oportunidade de ser assistida, oportunidade de ser ouvida. 
(Egresso, 12/08/09) (KRAHN, 2009, p.19) 

Essa fala colhida em uma entrevista realizada para uma pesquisa anterior retrata um dos 

pontos de vista possíveis para interpretar a necessidade de uma Escola Especial, ou seja, de 

que sob alguns aspectos esse aluno pode ser considerado especial, deficiente, por não se 

adequar às normas da sociedade. Visto que a definição para especial, normalmente é atrelada 

à educação para pessoas com “deficiência [física ou mental], com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.” (Art. 1°§1, Decreto 7.611, de 17 

de novembro de 2011). Mas, segundo o PPP 2013, é utilizada aqui, pois as aulas são 

ministradas para os educandos “de acordo com a realidade de cada Unidade Prisional”. Mas 
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se levarmos em conta a definição do dicionário de especial: “1. Relativo a uma espécie; 

próprio, específico. 2. Exclusivo, reservado. 3. Fora do comum.” (FERREIRA, 2000, p.287), 

podemos inferir que a Escola no contexto prisional, e em particular esta, é especial por uma 

série de motivos. 

 

6.1.1.1 Peculiaridades da Educação Prisional 

 

Com relação às escolas no contexto prisional em geral, podemos verificar as seguintes 

peculiaridades: a rotatividade dos internos e as atividades como possibilidade de ocupar o 

tempo e a mente, mas que ao mesmo tempo apertam a mente. 

 

1. A rotatividade dos internos  

Um segundo aspecto a acometer a qualidade desse ensino relaciona-se à 
extrema rotatividade do sistema penal. Um ensino de oito séries anuais, afora 
a possibilidade de repetência dos alunos, praticamente inviabiliza a 
conclusão dessa fase escolar pelos encarcerados. (PORTUGUÊS, 2001, 
p.361) 

A prisão é uma passagem e a permanência maior ou menor vai depender da pena ao 

sujeito atribuída. Além disso, durante a pena o interno pode não permanecer na mesma 

instituição a pena inteira, percorrendo diversas instituições prisionais, considerando os 

regimes determinados, ou faltas disciplinares, e nenhuma dessas mudanças leva em conta sua 

situação educacional.  No decorrer da trajetória o interno vai entrar no meio de um semestre 

ou deixar a unidade, e consequentemente a escola no meio de outro semestre. Nem todas as 

unidades oferecem todos os níveis escolares, então o interno pode estar em uma unidade 

cursando o ensino médio, e então ser transferido para outra unidade onde esse nível não é 

oferecido, sendo que, por vezes há unidades onde a educação formal não é nem oferecida, ou 

não é oferecida formalmente, sendo ministrada pelos próprios internos mais letrados. Portanto 

a escola é uma anomalia dentro do sistema prisional, um apêndice, algo que soma, mas, por 

ser dentro de um espaço passageiro dificilmente promove a finalização das etapas da 

educação formal.   
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(...) fica aquela rotatividade, o aluno que começou aqui, no meio sai depois 
vem outro e tal, esse esforço nosso é quase que uma mensagem dada em 
algumas aulas e depois vão pra outra e que na outra não se matriculam e há 
uma quebra de sequencia é uma coisa que, é um ponto meio frágil da escola 
que quebra sequencia do conteúdo, (...) (E Escola 3, 20.07.12) 

 Essa mensagem, mesmo que importante, e que pode até cumprir a missão da Escola 

“Assegurar um ensino de qualidade promovendo os valores básicos da convivência social 

com uma aprendizagem significativa para a formação plena do cidadão e sua inclusão 

proativa.” (PPP 2013) acaba sendo uma ação pontual. Essa mesma realidade também foi 

apontada em estudos feitos em São Paulo, assim como deve ser por todo país. Conforme 

Leme (2011)  

Temos tantos alunos que frequentam a escola por um prazo de um mês como 
alunos que conseguem permanecer na escola, frequentando as aulas por um 
tempo maior. Porém, isto não significa permanecer na mesma turma. 
Durante os últimos anos, a média observada, referente à manutenção de uma 
mesma turma, não ultrapassa o prazo de seis meses, sendo que em algumas 
unidades – não raras as exceções – como por exemplo a PII de São Vicente 
(dados referentes a junho de 2007), num período de 40 dias, temos uma nova 
turma, novos alunos. Este alto número de substituições – rotatividade – de 
alunos impede a implantação de qualquer modelo, importado da rua, sem as 
devidas adequações. (p.250) 

Dentre as unidades, a unidade de regime fechado é a mais propícia para manter o 

mesmo aluno acompanhando por alguns anos as atividades escolares, mas quando não há a 

rotatividade devido à mudança de regime e saída, há a rotatividade devido à saída para 

trabalho ou mudança de pavilhão – o que pode mudar sua atuação dentro do pavilhão, 

afetando as possibilidades e limitações com relação à liderança do pavilhão.  

(...) há uma movimentação da estadia deles no pavilhão, estão no pavilhão, 
mas não passam um ano dentro do pavilhão. São sempre transferidos pra 
outro pavilhão ou outra unidade, quando estão fixo no pavilhão eles passam 
a trabalhar, trabalhando esquecem a escola, quebra todo um período, fica 
até ruim fazer uma avaliação no final do ano apurado, sobra poucos, e 
muitas vezes esses poucos começaram no meio do ano, então toda essa 
dificuldade, e é preciso haver uma atomização, quer dizer conhecer o aluno 
desde a escola que ele veio, os pavilhões que ele passou ver a apuração de 
tudo que foi dado, as notas e os conceitos, essa planilha pra gente conhecer e 
facilitar o trabalho da gente para quê rastrear ele para uma série mais 
adequada e só sei que eu aproveito muito o conhecimento que eles tem (...) 
(E Escola 3, 20.07.12) 

 

2. A Ocupação do Tempo e da Mente X Mente Apertada.  
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Assim como o trabalho é visto como uma atividade para ocupar o tempo e a mente, o 

estudo também é percebido dessa maneira. Como o trabalho, a educação também tem a 

remição de pena (a partir de 2011) como contrapartida da participação, portanto, o tempo se 

torna uma das moedas de troca da educação, seja pela diminuição do tempo da pena, seja pelo 

passatempo, por fazer o tempo passar mais rápido, além de ocupá-lo com pensamentos outros 

que não o crime.  

Que mente parada é oficina do diabo, nós tá num lugar desses e nós não ter 
ocupação, escola, como a atenção de um esporte, a gente se sente 
abandonado, aí vem àquela questão fica fácil adquirir doenças, fica fácil de 
nós se tornar parasita, pois ficar sempre ali pensando coisa ruim, atividades 
nós faz, o ser humano faz direto, mas é uma coisa que tem que ser mantida 
diariamente (E IP 1, 07.08.13) 

 
 Mas, para além da ocupação do tempo, todos entrevistados mostraram outros motivos 

para o estudo, como a possibilidade de aprender a ler e escrever, a possibilidade de fazer o 

ENEM e cursar uma faculdade, importante para o aumento da autoestima, de criar uma 

personalidade – ou seja, de aprender o que gosta e o que não gosta e o que quer para a vida, 

de resgate dos valores humanos que auxiliam no convívio interpessoal.  

 

(...) eu participava do esporte, do coral de música e da escola, então tudo isso 
aí serve porque ajuda aumentar a autoestima e até mesmo o convívio dentro 
do sistema que com isso a pessoa cria uma certa personalidade, porque 
resgata os valores morais, que muitas vezes, não é porque a pessoa está 
encarcerada que vai esquecer dos valores, então eu acho que de certa forma 
realmente ajuda nesse sentido. (E IAL 2, 04.07.12) 

A escola tem um papel muito importante, porque muitos não tiveram 
oportunidade ou não quiseram estudar anteriormente, ou não tiveram tempo 
por algum motivo e hoje tem oportunidade de aprender. Muitos não sabiam 
ler, hoje já sabem, tudo através da escola, então pra mim é um ponto positivo 
a escola vem implantada dentro do sistema prisional. (E IAL 2, 04.07.12) 

 Apesar das várias dificuldades na sua implementação, muitos internos não negam sua 

importância e as possibilidades que advém do aproveitamento dessa oportunidade.  

 
O que a gente percebe na prática é que muitos procuram por conta da 
remição, muitos, mas ao chegar na sala de aula a gente percebe que alguns 
alunos eles são incentivados por outros, principalmente quando se 
desenvolve algum projeto, um projeto de leitura e o que a gente tem 
percebido é o seguinte a cada vez que a gente valoriza esse aluno a gente 
consegue garantir a permanência desse aluno em sala de aula, então por 
exemplo se ele lança uma poesia e se ela é premiada isso incentiva os outros, 
se a gente faz um trabalho de arte, um projeto integrado e que há uma 
valorização deles que a gente dá um retorno eles permanecem na sala de 
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aula, ainda assim a gente vê que o que eles procuram e a gente vê que isso 
aqui é natural, é uma situação que a gente precisa desconstruir, vai demorar 
um tempo, é estudar por conta da remição que a própria LEP estabelece. (E 
Escola 2 – 2, 09.10.13) 
 

O que a gente percebe que no primeiro momento eles querem um escape, 
sair desse lugar que está posto, se tiver algo que interessa para o 
conhecimento ele fica, depois desse escape o que a gente percebe 
diariamente é que eles percebem que tem outros direitos, eles têm remição, 
aí outros percebem que além da remição, alguns, “que eu quero dar 
continuidade, quero sair”. Quando você vê um aluno, dois alunos nesse 
universo [faculdade], mas quando você percebe, e é preciso que nós 
professores estejamos fomentando isso constantemente: a possibilidade, que 
um companheiro seu já está lá fora fazendo faculdade. (E Escola 2 – 2, 
09.10.13) 

 

 Mas, mesmo considerando as possibilidades através da educação, somando-se as 

dificuldades da continuidade dos estudos, apontadas acima, às dificuldades das 

particularidades da vida atrás das grades, a Escola ainda atrai pouquíssimos alunos. 94% 

(Dados: InfoPen - 01/2012) da população carcerária teria a possibilidade de continuar e/ou 

finalizar seus estudos na unidade, mas, são somente menos de 15%, como apontado 

anteriormente, os que estão estudando.  

Outro ponto a ser considerado é que dentre esses menos de 15% da população estão 

muitos dos internos que já concluíram seus estudos básicos, e que até cursaram faculdades 

antes da situação de cárcere, e que, por falta de outras atividades, acabam voltando para a sala 

de aula.  

As aulas para os internos da AL começaram 09.04.13. Um interno disse que 
teve a primeira aula no dia anterior, que ficou muito feliz. A aula era das 
17h50 ás 19 horas. Ele disse que a professora passou uma prova para ver o 
nível de todos. Disse que tem alguns que não tem nem o ensino fundamental 
completo e tem outros que tem o ensino médio completo, como ele. Mas, ele 
disse que não se importa, que assim relembra o que aprendeu na década de 
1970, quando tinha vinte anos, que para ele o importante é ‘tirar a mente 
daquele lugar’. (Diário de Campo, 12.04.13) 

 

Situação também encontrada na pesquisa realizada por Julião (2009) nas escolas 

prisionais do Rio de Janeiro.  

Em virtude da ausência de atividades no cárcere que contemplem todos os 
internos, é comum nas experiências de educação, muitos internos que 
concluíram a educação básica retornarem aos bancos escolares intra-muros 
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com o objetivo de prosseguir os seus estudos, justificando, em muitos casos, 
a necessidade de relembrar os conteúdos estudados extra-muros. (p.275) 

 

 Mas, o que afasta muitos internos da sala de aula, conforme esta pesquisa e a de outros 

pesquisadores (JULIÃO, 2009; GRACIANO e SCHILLING, 2008; MONTEIRO, 2013b) são 

as demais atividades oferecidas pela unidade (de trabalho, religiosas, cursos diversos,  

esportivas e lúdicas) que entram em conflito de horário com as atividades escolares – questão 

que será analisada adiante; e o que aqui vou chamar de mente apertada72 – gíria que é 

utilizada pelos internos quando estes estão sob muito estresse, preocupados e/ou com 

problemas familiares e de justiça.  

 
[I5] A questão prisional é... às vezes se inscreve para fazer um curso, ou se 
alfabetizar, aí no meio do curso é visita que não vem, é problema na justiça, 
é tantos problemas que ele não consegue se sair, ele mergulha, acaba 
prejudicando o curso, acaba faltando, acaba desistindo. Pode ser isso, ou 
pode ser uma falta de interesse próprio da pessoa, não tem interesse 
nenhuma. (GF 1, 07.08.13) 
 
(...) às vezes eles chegavam, “professora hoje eu não estou legal, vou ficar 
aqui numa boa”, às vezes era visita que não vinha, uma coisa que era 
negada, até uma audiência que não chega uma visita que não vem, um 
familiar que está doente, é um que não tem família, que não tem ninguém, aí 
não é fácil não. (E Escola 4, 16.09.13) 
 
[I1] É como eu to te falando, lá dentro, tem, vamos colocar 300 internos, 
quando pinta escola mesmo, quando aparece a professora para ensinar, se 
vão cinco é muito, isso que eu digo que tá ali não tá sendo estimulado a 
continuar, eu já cheguei ao ponto de terminar um ano letivo no pavilhão com 
quatro, três alunos e a professora na sala, [I2] e desde quando dentro do 
pavilhão tem uns 300, trezentos e poucos que não querem compromisso com 
nada. [I1] As professoras que iam no pavilhão elas estimulavam, e até 
mesmo mandava chamar, só que lá dentro é uma coisa que não dá pra 
entender. Eu mesmo sou prova disso, uma hora eu tinha vontade de ir, outra 
hora pelo atendimento jurídico a pessoa se desanima a fazer qualquer coisa. 
Quem tá lá dentro pra vir aqui pro atendimento jurídico passa uns três, 
quatro meses pedindo. [I2] e isso deixa a pessoa estressada, porque a pessoa 
já tá vencendo... (E IAL 1, 18.07.12) 

 
 Nesse sentido a ocupação do tempo e da mente entra em conflito com a mente 

apertada. Os principais motivos de preocupação – ou de aperto de mente - mencionados nas 

entrevistas são: o andamento dos processos e questões relacionadas aos seus familiares, como 

                                                           
72 Esta gíria era muito utilizada quando realizei minha primeira pesquisa em 2009, mas não apareceu dessa 
maneira ipsis litteris na atual pesquisa – sugerindo uma mudança no linguajar prisional. Mas, como seu sentido 
ainda aparece nas entrevistas, como apontado acima, ainda é uma categoria interessante a ser analisada e 
contrastada às duas outras. 
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sua ausência, problemas financeiros destes, doença, morte, divórcio ou abandono por parte 

da(o) parceira(o). Esses mesmos problemas, mesmo que tenham até sido mencionados por 

dois internos entrevistados, não são tão comumente apontados como motivos para deixar de 

trabalhar. 

[I1] A questão é que às vezes o lugar, o clima, sei lá, a mente, a gente fica 
muito aqui dentro e termina se atribulando e ficando cheio de problemas e 
quer ficar parado, começa a bagunçar, começa a queimar e aí é cortado, 
recolhido (...) (E IAL 1, 18.07.12) 

 A questão é que não há a percepção de tanto tempo ocupado ou mente ocupada de 

uma forma que não aperte a mente – como menciona um professor “mas também tem aquele 

que diz ‘aquele professor aperta muito a minha cabeça’ já ouvi isso, (...)” (E Escola 3, 

20.07.12) – ao participar de atividades escolares. Ou seja, uma aula pode ser um fardo para 

quem já está cheio de problemas e preocupações. Se isto ocorre, por vezes, ao desempenhar 

uma atividade laborativa, na compreensão imediata dos internos, a perda é maior, visto que 

com a atividade laborativa além de uma maior remição de pena, há a remuneração. 

Se os mesmos motivos para a evasão da sala de aula são percebidos em diversas 

unidades prisionais do país, nesta unidade pesquisada fica mais fácil participar e deixar de 

participar das aulas a seu bel-prazer, uma vez que as salas de aula estão dentro dos pavilhões.  

 

 

6.1.1.2 Peculiaridade do Colégio Paulo Freire 

Partimos agora para as peculiaridades da escola na unidade prisional analisada. Mesmo 

que em outras podem existir realidades semelhantes, não são aspectos tão generalizáveis 

quantos os acima discutidos. 

 

1. A sala de aula dentro do pavilhão: a cela de aula.  

Um dos aspectos mais controversos da educação formal nessa unidade prisional é a 

localização das salas de aula. As salas de aula são celas improvisadas dentro dos pavilhões 

que foram transformados em sala de aula. São equipadas com cadeiras com braço para 

permitir o apoio para a escrita – muitas quebradas –, a mesa do professor, uma lousa branca, 
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Tv PenDrive fornecida pela SEC, e ventiladores – que muitas vezes são emprestadas pelos 

internos. As salas são mal iluminadas, mal ventiladas e dentro do pavilhão – o que acarreta 

em dar aula competindo com o barulho dos cultos religiosos, do bába73, da capoeira, do coral, 

das oficinas de artesanato, dos internos chamando uns aos outros, além de ter o entra e sai dos 

alunos da sala de aula resolvendo questões do pavilhão.  

(...) minha briga sempre foi por um local apropriado para trabalho, que na 
PEB eu passei 15 anos lá e sai de lá por conta disso porque foram colocados 
dentro dos pavilhões, não que eu não quisesse trabalhar com um número 
maior, mas são celas improvisadas de sala, sem nenhuma condição, inclusive 
hoje trabalha-se com infiltração ao longo do tempo, já saí de lá a uns 7 anos, 
continuam os mesmos problemas, não é o adentrar, é o local adequado pra 
trabalho, independente você não tem uma privacidade como sala, do lado 
tem oficina, outros problemas e você tem lá dentro, sem falar no termo 
também segurança. Tudo isso mais a falta de segurança. (...) inclusive no 
início o gestor na época queria que desse aula em cadeira de praia, de 
alfabetização, não tinha nem onde colocar o caderno, ou era na perna ou era 
sentado no chão e aí eu disse não. (...) Claro que o choque existiu porque 
como é que você sai de uma sala de aula em que os alunos vêm até você e de 
repente o agente não pode adentrar no pátio e eu me sinto verdadeiramente 
como se fosse uma fera saindo da jaula jogando nas feras e eu sendo jogada 
no meio delas, porque o que passava, o impacto foi esse. (E Escola 4, 
16.09.13) 

 Além de não haver uma estrutura física apropriada para espaço de educação, a questão 

da segurança é apontada por diversos entrevistados. Mesmo que não tenha havido nenhum 

incidente violento envolvendo os professores, se os agentes penitenciários entram somente em 

ocasiões esporádicas, questiona-se por que o professor deve entrar sozinho no pavilhão.  

(...) ela [a escola] é ainda muito capenga, ela precisa atuar, por outro lado 
reconheço que você não pode atuar enquanto educador dentro de um 
pavilhão com 500 homens, enfurecidos, ociosos, marginalizados, então a 
educação não vai avançar, o professor não vai ser mágico então ele faz de 
conta.(...) Pela merenda, pela remição, só. Não vejo. A escola teria muito a 
oferecer se a casa também desse condições para que isso acontecesse. (...) 
não concebo a ideia do professor estar dentro do pavilhão com mais de 500 
homens (...) (E Staff Administrativo 4, 26.10.12) 
 
Tem as dificuldades que são muitas. Temos muitos entraves, e acho que um 
desses, as salas de aula nenhum problema pra gente, porque a gente, graças a 
Deus são gente, não são bichos que estão ali, mas as vezes há dificuldade de 
algum professor, fica temeroso, a tá ali no meio de todo mundo, mas é uma 
verdade, isso foi falado no seminário, ele é um profissional que eles 
respeitam, não que eles não respeitam os outros, mas é um profissional que 

                                                           
73 Jogo de futebol. 
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dá credibilidade e a gente não pode perder isso, não pode perder 
credibilidade (...) (E Escola 1 – 2, 19.12.11) 
 
As professoras vão para o pavilhão, eu acho que elas não têm segurança 
nenhuma, a gente fica, “ah porque não vai acontecer nada”, até hoje não 
aconteceu, mas se acontecer alguma coisa não tem como fazer nada, até 
porque os agentes não estão entrando. (...) (E Staff Administrativo 8, 
23.08.12) 
 
 

Por outro lado, levar a sala de aula para dentro dos pavilhões foi também por uma 

questão de segurança. Como a unidade possui hoje três pavilhões ativos (já chegou a ter 

cinco), trazer internos de todos eles para a sala de aula fora do pavilhão era tomar o risco de 

fuga do interno no transporte deste para a sala de aula ou de briga entre gangues prisionais – 

visto que misturariam internos de pavilhões diferentes, e, consequentemente, de gangues 

rivais. Também havia a demora em trazer os internos para a sala de aula, ainda mais sendo de 

pavilhões diferentes, bem como havia poucos agentes penitenciários e/ou falta de outros 

recursos como algemas, para desempenhar essa função.  

 
P: Você chegou a escola aqui na base do 4? 
R: Na base do 4,  
P: A transferência de lá para o pavilhão foi tranquila?  
R: Foi tranquilo, porque as pessoas que vinham acompanhando aqui como a 
irmã Fulana, irmã Beltrana, uma missionária, ela foi acompanhando. As 
pessoas tinham medo, a irmã de Fulana dava aula aqui, a mãe de Cicrana era 
professora e trouxe a escola aqui pra dentro, uma das pessoas que 
facilitaram...  
P: E veio pra cá pela dificuldade de levar pra base do 4?  
R: De estar levando, porque chegava na hora da aula lá dentro tinha que 
buscar interno do I, interno do II, interno do IV, (...) e aí ou invés de ficar 
pra lá e pra cá, tinha aquela coisa dos internos fugir, tinham uns que 
queriam fugir, se diziam analfabetos que queriam estudar, aí a professora 
disse ‘não, faz no pavilhão’ pra evitar esses problemas. (E IP 1, 07.08.13) 

 
Já pensou tinha que trazer os internos do III pra cá pra escola, e tinha a 
questão das algemas, às vezes não tinha, antes de botar nos pavilhões, 
devido a essas deficiências que eles resolveram botar em cada pavilhão. (...) 
Melhor dentro dos pavilhões, porque facilita a localização o acesso, às vezes 
até mesmo de haver desavença do pavilhão I com o pavilhão II (...) era 
misturado, muito embora fazia uma triagem, mas mesmo assim a gente não 
podia garantir nada, eu acho melhor, embora não acho correto (E Staff 
Administrativo 8, 23.08.12) 

  

 A sala de aula dentro do pavilhão dificulta a realização de uma aula de qualidade por 

todos os motivos apontados acima. Mesmo assim, acontecendo dentro do pavilhão mais 

internos têm acesso à escola, visto que alguns não poderiam sair para uma sala de aula fora do 
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pavilhão, pois sair é sempre sinônimo da possibilidade de caguetagem. Portanto, existiria uma 

seleção muito mais rígida por parte das lideranças internas de quem poderia frequentar a 

escola, bem como as próprias lideranças hoje podem participar da escola, como vem 

acontecendo e, normalmente, eles não saem do pavilhão para não deixar outros tomarem 

conta. Mas, como percebe uma professora, levar a sala de aula para o pavilhão não aumentou 

o número de alunos estudando. 

P: E pra eles como foi isso receber a escola dentro do pavilhão? 
R: Era a única alternativa que eles tinham de estar indo pra escola, e o 
número não vi aumentar tanto também. Até por conta que a gente não 
poderia exceder números, a gente tinha um número de alunos por sala de 
aula e os problemas continuaram existindo. Pior ainda porque lá nós 
tínhamos um espaço adequado pra trabalhar e nos pavilhões não, celas 
improvisadas, sem ventilação com todos os problemas existentes de cadeia 
fora a zuada e aí? (E Escola 4, 16.09.13) 

 

2. O acompanhamento da evolução escolar dos internos 

R: Hoje o papel da escola tá bem melhor, porque antigamente uma pessoa 
que sabia ler e escrever não tinha direito a estudar era só pra quem não 
sabia ler e escrever, a pessoa que tinha um grau parava no tempo, eu tinha a 
5° série, mas não tinha nem 3°, era só o pré, hoje em dia não já vem o Enem, 
já vem tudo praqui, se naquele momento já existisse isso, o governo, 
‘quantos anos?’ ‘30’ ‘sabe ler, sabe escrever?’ ‘sei’ ‘vai estudar’, se já sabia 
(?) ‘vai trabalhar’, aí está ocupando a mente, a gente estava estudando, mas 
não, naquele tempo era pau e biriba, procurar as cartilhas, perseguições.  
(...) 
P: Você não quis voltar a estudar aqui? 
R: Quando eu cheguei não tinha, de uns tempos pra cá não, no decorrer do 
tempo eu passei 14 anos aqui dentro sem poder estudar, será que ia bater 
mais curiosidade agora pra estudar aqui dentro? Não. (E IP 1, 07.08.13) 

 

 Por muitos anos não era possível dar continuidade aos estudos, só havia alfabetização 

e aos poucos foi acrescentando os níveis escolares, até que em 2011 foi implantado o Ensino 

Médio, possibilitando aos internos completar seus estudos básicos dentro da instituição 

prisional.  Mas, isso ainda é muito recente, e o processo é prejudicado pelas falhas no 

acompanhamento da evolução escolar dos educandos. Os internos chegam na unidade 

praticamente sem documentação alguma, por vezes sem registro geral – RG ou comprovante 

de pessoa física – CPF, que dirá, histórico escolar. A inscrição em determinado eixo escolar e 
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tempo formativo é a partir do que o interno diz, e mais recentemente através de uma prova 

diagnóstica (PPP 2013), conforme a legislação vigente74. 

Tipo todo ano tinha a matricula, “quem quer estudar” e aí não tinha esse 
acompanhamento, aí anotava quem queria estudar, e não procurava saber se 
esse interno já estava estudando ano passado e jogava de qualquer maneira, 
“pow você tá em que série?”, “tal série”, “você vai ficar no tempo formativo 
I”, outros no tempo formativo II, eles não procuravam saber se realmente o 
interno estudou em anos anteriores, já ano que vem quando for fazer a 
matricula eles vão tentar cruzar essas informações, se estudou no ano 
anterior em qual tempo formativo ele estava para que ele possa ser inserido 
em outro tempo formativo. (...) Exatamente, ele quer estudar então se fazia 
uma lista, perguntava “você sabe ler e escrever?”, pronto “você parou em 
que série?” e aí jogava o cidadão lá. (E SEAP 1, 02.12.11) 

(...) hoje, diga-se de passagem, a escola ela não tem uma evolução. O interno 
às vezes é obrigado a todo ano cursar o mesmo curso. Agora no final do ano 
que foi implantado o ensino médio, e possivelmente ano que vem que vai 
aplicar com mais foco essa política que o cidadão quando ele tiver cursando 
ele evolua ele possa ter a oportunidade de cursar outra série, mas até então 
isso não ocorre. (E SEAP 1, 02.12.11) 

 
Ou seja, as mudanças são muito recentes e ainda há muitas adequações a serem 

realizadas para conseguir fazer um acompanhamento, de fato. A falta de comunicação com 

outros setores dificulta que o interno seja transferido para outra unidade com suas 

informações escolares. Como se percebe ao analisar os dados enviados para a SEAP sobre a 

frequência, esses dados estão confusos e incompletos, o que significa, também, que é 

complicado juntar as informações quanto ao tempo de estudo para poder remir este.  

 

A escola não trabalha voltada para a remição do interno. Se é uma escola 
especial, ela tem trabalhar com a matricula do interno além da matricula 
escolar que é gerada, porque na PEB mesmo tem muitos internos com o nome 
igual, tem mais de mil João, tem quatro João estudando com o mesmo 
sobrenome, aí quando o Juiz pede a remição a escola, daqui que saiba, que 

                                                           
74 LDB 9394/96 “Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. (...) § 2º. Os 
conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 
mediante exames.”  
Res. CEE 127/97 “Art. 10 - Em qualquer série exceto a primeira do ensino fundamental, além da utilização dos 
critérios de promoção e transferência, poderá ser efetuada a classificação do aluno independentemente de 
escolarização anterior, tomando por base sua experiência e grau de desenvolvimento pessoal. § 1º- A 
classificação independente de escolarização anterior dependerá de avaliação dos conteúdos da base comum 
nacional e somente se aplicará em caso de inexistência de qualquer escolarização formal prévia ou quando for 
comprovadamente impossível a recuperação dos seus registros. § 2º- A classificação do aluno sem escolarização 
anterior observará o limite de 14 anos para conclusão do ensino fundamental e de 17 anos para conclusão do 
ensino médio. § 3º - Os procedimentos de classificação devem ser coerentes com a proposta pedagógica do  
estabelecimento e constar do Regimento Escolar, para que produzam efeitos legais.” 
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descubra quem é efetivamente esse João perde-se um grande tempo. (E SEAP 
1, 02.12.11) 

 
Portanto, ainda estão se criando mecanismos para poder definir em que eixo e tempo 

formativo o interno deve ser matriculado e formas de atestar isso e garantir que no ano 

seguinte este interno seja matriculado no eixo seguinte e que tenha seus direitos garantidos 

quanto a remição da pena. 

 
A gente infelizmente ainda está naquele processo assim, como é que a gente 
está emitindo certificado se o aluno estudou em outro lugar, em outra 
escola, ele traz, então a gente orienta os coordenadores da educação, que 
ao chegar que peça a família, alguns deles que já estão cumprindo pena a 
gente pede, algumas famílias têm trazido, estamos recebendo histórico, 
inclusive de outro estado e, além disso, nós não temos pessoal suficiente, 
mas qual é a proposta é estar implantando esse banco de dados de escolas 
que eles estudaram, em alguns momentos a gente até faz isso, liga pra essas 
escolas pra saber a onde eles pararam pra mandar pra gente por fax e dar 
continuidade, então como nós estamos fazendo esse registro desde que 
chegamos em 2011, e se alguns eles já tinham estudado antes agora a gente 
está organizando para dar a ele uma certificação da educação básica, que a 
gente não pode dar uma certificação pela metade, o que a gente pode é dar 
um atestado para ele ir pra outra escola, se ele sair a gente dá esse atestado 
e esse atestado ele tem validade, eu acredito agora que com a mudança de 
nome isso vai interferir na escolha, que eles escolhem, é obrigado enquanto 
direito, mas eles não são obrigados a estudar. (E Escola 2 – 2, 09.10.13) 

 Outro ponto, abordado nessa fala, é a questão do documento que pode ser emitido pela 

escola, mas que levava o nome ‘Escola Especial Penitenciária Estadual da Bahia’. Esse 

nome, em julho de 2013 foi alterado para Colégio Paulo Freire, justamente porque o nome 

anterior era estigmatizante. Dificilmente, um documento com o nome anterior no cabeçalho, 

seria apresentado pelos educandos em alguma escola fora do sistema prisional, para dar 

continuidade aos estudos, pois, assim saberiam onde estiveram nos últimos anos.  

(...) nossa reivindicação foi atendida, que não é só nossa é do aluno também, 
que é você sair de uma certificação estigmatizante que por ter o nome da 
penitenciária era um dos entraves, não vou dizer que é o único, mas era um 
dos entraves do aluno querer estudar, que ele vai sair com estigma, mesmo 
que tenha cumprido a pena, mas ao levar um histórico, uns não tanto, mas a 
maioria por conta da reação da sociedade entende que não é possível dar 
continuidade por conta do preconceito, então saiu 18 de julho uma portaria, 
já estamos com mudança nos documentos e eu creio que isso também vai 
fortalecer mais ainda a escola enquanto uma instituição regulada pelo Estado 
que dá suporte, que oferta que está de acordo com a legislação que está 
cumprindo um dever, uma obrigação que é o direito a educação, que além 
de estar na LDB, educação pra todos, em vários outros lugares está nas 
diretrizes nacionais de educação em prisões da qual assim, nesse instrumento 
eu também fiz parte quando estava na SJCDH. (E Escola 2 – 2, 09.10.13) 
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Portanto, tanto a dificuldade em dar continuidade aos estudos – pela ausência dos níveis 

escolares para tal (o que nesta unidade, não mais se aplica), e pela dificuldade em conhecer e 

ter acesso ao histórico escolar da sua vida pré-cárcere ou de outra escola em outra unidade 

prisional –, quanto a comprovação estigmatizante eram fatores que, também, desestimulavam 

a participação nas atividades escolares.  

 

3. EJA normal X EJA prisional 

Aqui a matriz curricular que é a matriz curricular do estado, por enquanto 
ainda consta, e lá na apresentação nós fizemos o seguinte, a gente acha que 
deve manter a matriz curricular, até porque a EJA ela já traz no seu bojo, na 
sua concepção uma educação libertadora, de Paulo Freire, então para uma 
nova concepção de EJA em prisões a gente deve fazer uma adequação dessa 
matriz, porque se você mudar tudo é desconsiderar que ele vai sair,... a 
avaliação, o acompanhamento do percurso dos alunos, e avaliação final, a 
gente traz avaliação na proposta do conselho do colegiado e mesmo do 
ENCCEJA, do ENEM para que a gente possa ter o acompanhamento. (E 
Escola 1 – 2, 19.12.11) 
 

Apesar das idiossincrasias da educação formal em uma instituição prisional, há a dúvida 

do quanto deve ser alterado para atender a esse público. A preocupação da direção é de que 

esse educando eventualmente vai sair e se quiser continuar estudando ele vai precisar que sua 

formação na instituição seja válida e equivalente. Nesse sentido, também, a educação formal 

das unidades prisionais ainda não encontrou seu lugar.  

Mas dentre as adequações que foram necessárias, a diretora da Escola manifesta sua 

satisfação em terem conseguido adequar algumas questões com as possibilidades dentro da 

unidade prisional, principalmente com relação à carga horária. Na unidade prisional 

pesquisada só é possível ministrar aulas quatro dias por semanas e só há duas horas e meia, ou 

seja, três horas/aula por turno, ou seja, uma carga horária menor que a da EJA fora das 

unidades prisionais.   

 
Quando a gente pega a questão de horário na educação de jovens e adultos, 
diz o seguinte que a questão de horário depende de cada unidade escolar, 
isso nos deixa também mais tranquilos, porque a gente sabe o seguinte que 
há uma diferenciação entre aqui e as escolas regulares, mesmo EJA, se lá são 
3 horas ou 4 horas, aí você tem que adequar a realidade daqui, se você quer 
trazer para 3 horas como seria? 2 horas e meia em sala de aula e meia hora 
para atividade extraclasse, no caso filme que eles assistam e depois discutam 
em sala de aula. (E Escola 1 – 2, 19.12.11) 
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 Outra adequação à realidade prisional foi com relação ao número de educandos em 

sala de aula. Conforme a direção da Escola, o número de educandos em uma sala de aula EJA 

deveria ser de quarenta, quarenta e cinco. E, como a Escola é especial esse número pode ser 

mais baixo e de acordo com a possibilidade das salas de aula da Escola. Assim, conforme ela, 

as turmas devem ser de quinze a vinte educandos por sala. 

 Também, para que os internos não percam mais um dia de aula tanto para o currículo 

escolar, quanto para a remição de pena foi acordado que os professores passariam atividades 

extraclasse para os internos realizarem nas sextas-feiras – dia de visita íntima.  

 
Por exemplo, um aluno ano passado no pavilhão II ele questionou que no dia 
de visita eles não tinham aula, a escola foi verificar, fazer um levantamento e 
descobrimos que nesse período 40 dias comprometidos do ano letivo, vamos 
computar isso, computamos isso com dias de revista, baculejo, com dia que 
não teve aula por uma questão na unidade, um dia de paralização iria 
comprometer, se você tem 200 dias letivos e ainda tem todas essas 
dificuldades, juntando isso tudo daria uns 60 dias de dias letivos 
comprometidos, e que a escola (?), fizemos esse levantamento e buscamos 
um amparo legal que eles pudessem ter essa frequência e esse amparo legal 
nos descobrimos através da resolução 138 de 2001, imagine dez anos 
depois, mesmo tendo assumido a gestão nós desconhecíamos essa lei que 
amparava que fizéssemos atividades extraclasse, mesmo que o professor não 
estivesse lá, estivesse no AC, e que ele tivesse frequência, isso nós levamos 
para audiência pública, o conselho estadual de educação esteve aqui, na 
verdade foi esta pessoa que nos informou que isso era possível, contrariando 
inclusive alguns professores, alguns colegas dizendo que nós estávamos 
prometendo coisas pra preso. A expressão foi essa mesmo, estávamos 
prometendo coisas pra preso e eu vi naquele momento assim, o quanto é 
importante a gente estar escutando esses alunos que estão aqui, porque a 
escuta deles também traz benefícios, traz transformação, e assim retomamos, 
porque eles fizeram uma paralização de dois dias que eles não queriam aula 
por conta, enquanto não fosse resolvido, e eu vi como uma atitude positiva, 
eu disse pra eles que aquela atitude deles foi uma atitude louvável, que a 
gente pode procurar buscar reivindicar com tranquilidade as coisas, você 
imagine, você fazer um movimento de greve de alunos nesse espaço o que 
isso pode acarretar, uma coisa séria inclusive para o professor que está lá (...) 
(E Escola 2 -2, 09.10.13) 

 
 (...) to fazendo o segundo grau na escola, aí como não tem aula sexta-feira a 
professora passa uma atividade para contar como dia de sexta-feira, aí na 
próxima quarta ela dá a nota dessa atividade de sexta-feira e a gente já 
ganha a remição de sexta-feira, a professora ajudando a gente. (E IP 1, 
07.08.13) 

 

  

 
4. Comportamento dos internos 
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Apesar do sentimento de insegurança ao entrar no pavilhão, sem o acompanhamento de 

agentes de segurança, para ministrar aulas para pessoas cumprindo penas por crimes, muitas 

vezes violentos, ou seja, para pessoas que potencialmente poderiam ser violentas, nunca 

houve ato violento contra os profissionais da educação. Como muitos podem afirmar, pelo 

contrário, os educandos presos respeitam muito mais os professores que educandos de fora do 

sistema prisional. Como a sala é dentro do pavilhão eles cuidam da sala, limpam, arrumam, há 

sempre um interno que acompanha os professores até a sala de aula e chamam os educandos. 

Eles dão todo o apoio logístico. Em sala de aula, os educandos, apesar de haver saídas para 

resolver problemas, sempre pedem licença, em sala, não fazem barulho ou conversam 

paralelamente de forma que atrapalhe a aula, além de serem atenciosos e se mostrarem 

interessados.  

(...) inclusive os educandos são diferenciados ao dia a dia dos educandos 
das escolas aqui fora, porque eles são mais comportados, parecem ser 
atenciosos, não sei se prestam muita atenção se estão detendo-se daquilo 
que a gente fala, mas são atenciosos e eu acho que estão prestando atenção, 
porque eu faço muita pergunta, nas aulas lá eu pergunto mais do que dou 
aula, procuro resgatar deles as informações e esse percurso da EJA, que tem 
como meta isso mesmo resgatar o conhecimento que tem e trazer mais 
conhecimento multiplicando e contextualizando esse conhecimento no dia a 
dia. (E Escola 3, 20.07.12) 

 O que se percebe é que a sala de aula se torna um espaço de escuta, de compartilhar 

histórias e conversar com pessoas diferentes.  

 Mas, compreendendo organização dentro dos pavilhões estabelecidas pelos linhas de 

frente, não se pode deixar de considerar que esse bom comportamento também tem a ver com 

essa organização e as regras de cada pavilhão. A liderança foi apontada como importante até 

no incentivo aos internos para participar das atividades propostas nos pavilhões. E, 

considerando isso, pode-se pensar: até que ponto esse respeito é forjado pela obrigação de 

obedecer às regras dentro do pavilhão? Muito embora, os professores argumentam que é 

possível perceber mudanças no comportamento dos educandos, sejam das atividades 

escolares, sejam de outras atividades educativas. 

 De comportamentos mais agressivos e arredios – muitas vezes no sentido de calados, 

introspectivos, pouco comunicativos, ou que ficam irritados com facilidade – passam a ter 

comportamentos mais sociáveis, mais comunicativos, respeitosos, e com uma autoestima mais 

elevada. 
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É muito importante até pra repensar, o aluno que adentra a sala de aula ele 
muda muito até modo de se comportar, isso é dito pelos próprios internos, 
eles comentam, mas o tempo da gente é tão pouco pra gente buscar muito a 
gente sabe uma coisa assim pincelado, é um comportamento até em sala de 
aula como ele chega até os dias que ele sai, a gente nota a mudança de 
comportamento com tudo, eles chegam mais agressivos, mais arredios, 
Fulano, não vou muito tempo não, era um menino como se fosse não era pra 
pegar e botar em sala de aula por que ele tinha crise de abstinência, e aí hoje 
ele é um menino que interage e sorri e era muito arredio, hoje já fala, já se 
comunica e eu trabalho muito produção textual e eles gostam muito porque 
se desnuda. É incrível que muitas vezes a gente não se conhece quanto mais 
o outro e sempre me aparecem surpresas, na produção textual tem um 
menino que ele procura sempre mostrar o lado negativo dele e eu sempre 
combato “não você não é desse jeito”, e eu sem entender, ele adora, ele 
participa de todas atividades, é um menino que vem os dois turnos pra sala 
de aula e faz todas atividades e aí numa produção textual ele disse “pra que 
que eu vou escrever” era sobre família com um filme que eles tinham 
assistido “se eu só fui conhecer minha família aos 14 anos, aí eu vim 
entender a revolta dele, aí vim conhecer um pouco ele, porque a gente só 
conhece o que eles permitem que a gente conheça até por conta da onde 
vivem então a vida deles é não confiar em todo mundo, sempre é o professor 
que mais consegue tirar deles pela confiança, porque vê na professora uma 
amiga uma mãe,  um tudo uma válvula de escape também, uma confidente 
também, o tempo que tem a gente consegue, aí que eu vim entender a revolta 
dele, ele veio me contar a vida dele toda, (...) (E Escola 4, 16.09.13) 

 
 
 Outro aspecto interessante a apontar, a respeito do comportamento dos educandos, são 

as reivindicações que foram feitas pelos educandos presos. Conforme fala acima, foi realizada 

uma reivindicação para que fossem dadas atividades extraclasses para sexta-feira, assim não 

deixando de ter esse dia contado como dia de aula, uma vez que, já há tantos dias que eles 

perdem por questões inerentes ao funcionamento da unidade, principalmente com relação à 

segurança. A forma de reivindicação foi a greve, assim como sugeriram fazer quando a 

merenda deixou de ser entregue devido ao não pagamento da funcionária responsável por ela.  

 

“Vocês estão reivindicando a questão da merenda”, eles começaram a 
reivindicar, que a merenda não veio, que iam fazer greve, eu disse “vocês 
tem toda razão, só que a merendeira que não está recebendo dinheiro tem 
direito de trabalhar, a outra que não está recebendo tem direito de não estar 
trabalhando e a gente está aqui pra resolver essa situação, então eu aí no 
pavilhão I eu falei “um colega de vocês do pavilhão II, um aluno, fizeram 
isso que vocês fizeram, um movimento para que a direção se fizesse presente 
e mudasse alguma coisa e mudou”. (E Escola 2 – 2, 09.10.13) 

 Como aponta (GRACIANO e SCHILLING, 2008) o direito à educação acaba 

desencadeando a busca por outros direitos, e assim acaba possibilitando que esses educandos 
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exerçam melhor a cidadania (HADDAD, 2003b apud GRACIANO e SCHILLING, 2008, 

p.122) ao reivindicarem seus direitos. 

 

As considerações de V. apresentam uma dimensão do alcance das atividades 
educativas nunca mencionada em documentos oficiais ou mesmo nas normas 
jurídicas que asseguram este direito: a possibilidade de intervenção no 
presente. A educação é sempre anunciada como um fator de ressocialização 
ou meio para reintegração à sociedade, proposições que remetem sempre ao 
futuro. V., ao contrário, cita a educação escolar como instrumento que 
possibilita transformar, inclusive, a própria instituição prisional. 
(GRACIANO e SCHILLING, 2008, p.123) 

Se por um lado há um bom comportamento – no sentido de ser respeitoso aos 

profissionais que adentram os pavilhões, a princípio, forjado pela obediência às regras de 

convivência do pavilhão –, há mudanças perceptíveis de comportamento, principalmente com 

relação à comunicabilidade e a autoestima. Também se reconhece que este interno/educando 

acaba se percebendo, no processo, sujeito de direitos – o que pode ser observado, mesmo com 

pouco tempo de convivência nesse espaço (cinco anos). Pode-se argumentar que aqueles que 

participam de atividades educativas tem se tornado mais reivindicativas, não querendo mais 

qualquer atividade, mas, reivindicando atividades de qualidade e pertinentes para a sua 

realidade, a responsabilidade dos profissionais e a garantia dos seus direitos (no caso da 

educação formal – remição de pena e merenda). 

 

5. A concorrência das atividades escolares com as demais atividades oferecidas pela 

unidade.  

Apesar da óbvia necessidade das atividades escolares no ambiente prisional, como já foi 

apontado, poucos participam delas. Conforme argumento anterior há dois grandes motivos 

para o desinteresse nas atividades escolares: a mente apertada, ou seja, os problemas e 

preocupações principalmente por conta de questões familiares e judiciais; e a concorrência 

com outras atividades oferecidas na unidade – atividades laborativas, atividades lúdico-

esportivas, atividades religiosas.  

 

a) Trabalhar X Estudar? 
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A principal concorrência é o trabalho – seja ele formal, informal, ilegal, ilícito. Ainda 

que as diversas legislações propostas desde 1993 em oferecer remição de pena para estudo 

tenham sido sugeridas junto ao tempo de trabalho, conforme Silva (2011), a nova legislação 

foi aprovada separada do trabalho, o que acaba gerando uma incoerência na hora de mandar 

os dias para serem remidos, visto que se conta ou trabalho ou estudo. Até 2013, não era 

possível estudar e trabalhar. O ganho imediato proporcionado pelo trabalho se torna mais 

interessante para o preso que o estudo. Mas, agora que, na unidade aqui analisada, 

conseguiram oferecer educação formal no turno noturno para os que trabalham na área livre, 

estes não são beneficiados com a remição do estudo, somente do trabalho. Sendo assim o é 

estudo somente um incentivo enquanto aprendizado e ocupação do tempo – e são somente 

turmas iniciais, portanto, não é possível concluir os estudos estando fora do pavilhão.  

Enquanto em novembro de 201275 havia 183 internos estudando, ou seja, 14% da 

população da unidade; havia 88 internos em atividades laborativas remuneradas, e 160 em 

atividades de artesanato ou apoio ao estabelecimento prisional (manutenção, limpeza, etc.) 

que são atividades não remuneradas, ou pelo menos não através da mediação do Estado 

(CAEL e SEAP), mas que recebem remição de pena. Ao total são 248 internos, ou 19% da 

população carcerária participando de alguma atividade laborativa. Os dois números são 

baixos, mas enquanto o baixo número de internos em atividades laborativas representa o 

baixo número de vagas oferecidas, a participação em atividades educacionais é de acesso a 

todos, visto que as aulas são ministradas dentro dos pavilhões. As motivações para a 

participação em atividades da educação formal devem ser analisadas através de diferentes 

aspectos, mas pode-se perceber que, assim como fora do sistema, o trabalho, como meio de 

ganho financeiro para sobrevivência é priorizado, em detrimento ao estudo como forma, a 

longo prazo, de conseguir melhores condições de vida. A remuneração através dos trabalhos 

pode ser direcionada aos familiares, guardada para quando sair em liberdade, bem como usada 

para manter seus vícios e pagar suas dívidas dentro da unidade prisional, mas poucos utilizam 

a experiência nas atividades laborativas exercidas no sistema quando saem desta, até porque 

não podem comprovar esta (1. Porque, na prática, a atividade não é pensada com esse 

                                                           
75 Documentos em planilha Excel, com as informações de todos os meses do ano de 2012, de acompanhamento 
das atividades laborativas e educacionais das unidades prisionais do Estado da Bahia, com o número de 
participantes em cada atividade e em cada unidade. No mês de novembro de 2012 a população carcerária era de 
1320, conforme este documento. 
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objetivo; 2. Porque seria estigmatizado pela atividade ter sido desenvolvida em 

estabelecimento prisional). 

É interessante destacar que tanto dentro do sistema prisional, quanto fora é comum não 

se ter a percepção de que o estudo pode alterar a condição de vida. Foi possível perceber isso 

quando um interno que estava fazendo a prova do ENCCEJA, com o objetivo de certificar o 

ensino fundamental, claramente tinha muita dificuldade para ler e entender o questionário 

socioeconômico. Para tal solicitou ajuda, e uma das questões era: até que idade tinha 

estudado. Ele falou que até os 10 anos de idade, disse que teve que deixar os estudos por 

causa do trabalho e só voltou a estudar ali na prisão. E na pergunta sobre se ele se sentia 

preparado para o mercado de trabalho, este respondeu que sim (Diário de Campo 14.05.13). 

Outros dois exemplos podem ser apresentados, o primeiro é um trecho de um Relatório 

Psicossocial e o segundo um trecho de uma entrevista: 

Cursou até o 8° ano em escola particular, e parte das séries seguintes numa 
escola pública – finalizando os estudos em 2010 na Unidade em que se 
encontra. Fez a prova do ENEM obtendo uma boa pontuação. Abandonou os 
estudos primeiramente por causa do trabalho e em seguida por sentir-se 
desmotivado, e só pensar em ter seu próprio ônibus quando completasse 18a 
– promessa feita pelo genitor. Sua profissão é motorista da categoria D, 
todavia, já trabalhou como eletricista e ajudante de mecânico. Iniciou sua 
vida laborativa entre os 15a e 16a (...) (grifo nosso) (20/06/12) 
 
Eu estudei até a quinta série, só que eu fui expulso do colégio, briguei, um 
menino xingou minha mãe e eu parti a boca dele, aí fui expulso, depois não 
quis mais, não me interessei, trabalhava na oficina, sempre trabalhei com 
meu pai, na construção civil, meu pai é um mestre de obras e eu me sinto um 
servente prático (...) (E IP 1, 07.08.13) 
 

Ou seja, fica claro que a educação, pelo menos por boa parte da vida, não foi vista como 

importante para o mercado de trabalho, e por muitos acaba também não sendo vista como 

importante nem para a sua reinserção social. Adorno (1991) comenta essa questão no seu 

texto sobre a socialização incompleta. 

 
Na memória dos biografados, a evasão apresenta-se como possibilidade 
segura, seja diante da contingência econômica, seja devido ao caráter 
monótono e nada estimulante da aprendizagem oferecida. Alguns param de 
estudar efetivamente movidos por expressões econômicas. Desde os 7 ou 8 
anos têm que trabalhar, auxiliar no sustento da família. No entanto, mesmo 
entre esses, não há firmes convicções a propósito da utilidade da escola. Esta 
é vista de forma negativa pela imposição de um aprendizado estranho ao seu 
universo cultural, pelo sequestro do tempo que seria dedicado ao lúdico, às 
brincadeiras e aos folguedos, pela vigilância atroz que exacerba sentimentos 
de rebeldia e de desobediência às suas normas. (p.79) 
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 É possível perceber essa distância lógica, para muitos internos, entre o trabalho e a 

educação. Estas são duas dimensões separadas e, muitas vezes opostas. Provavelmente, em 

suas vidas elas se encontraram em polos opostos, sendo necessário escolher entre um ou 

outro. E, no ambiente prisional, novamente essas dimensões se opõem, e novamente se 

apresentam como duas possibilidades conflitantes. Ou se ganha dinheiro, ou se tenta 

completar os estudos. 

 
No pavilhão I eu já dei aula nesse pavilhão há alguns anos e sempre fui bem 
receptivo, uma turma que debatia e tal, esse ano começou bonzinho, e aí 
muitos foram trabalhar, 8 horas de trabalho não pode estudar, (...) Acho que 
falta mais dialogicidade, pegar o melhor aluno e colocar pra trabalhar, ele 
vai deixar de estar pensando e fazer coisas rotineiras só que essas coisas 
rotineiras dá um lucro a ele e estudar não dá, e a sociedade de hoje vai 
cobrar dele a inserção, essas coisas rotineiras não sei se vai agregar muito, 
é preciso pesar as coisas, era bom que trabalhasse e estudasse, como eu 
soube que acontece em MG (E Escola 3, 20.07.12) 

 
Olha, eu acho que se desse pra que eles trabalhassem e estudassem seria o 
ideal, mas isso é utopia, mas enquanto eles trabalham eles estão produzindo 
bens, eles tão tendo uma remuneração para assegurar o sustento da família, 
quando eles estudam é um crescimento pessoal um enriquecimento, mas isso 
não gera dinheiro para assegurar a subsistência da família, por isso eles até 
se matriculam, mas vão evadindo a medida que são absorvidos pelas 
oficinas. (E Staff Assistencial 1, 31.10.12)  
 
O interno prefere muitas vezes trabalhar do que estudar, porque trabalhando 
ele ganha dinheiro, e estudando ele não ganha. Três dias de trabalho é um 
dia de remição, um dia de aula é mais ou menos duas horas e meia a carga 
horária, para o interno ter um dia de remição ele tem que estudar mais ou 
menos mais de uma semana de aula. E o maior problema não é nem o 
trabalho remunerado é o artesanato. O artesanato em si, o interno não tem 
controle, faz o artesanato na própria cela, faz a hora que quer e tem 
remição. A remição é muito maior que na sala de aula, então ele prefere 
estar fazendo artesanato do que estar estudando. (...). (E SEAP 1, 02.12.11) 
 

 
 E, não são somente as atividades nas oficinas e na área livre que tiram os educandos 

das salas de aula, mas as atividades laborativas dentro dos pavilhões também, como apontado 

nas falas acima, principalmente porque a remição é maior – o tempo – o tempo remido é 

maior, além da garantia do tempo remido. Isso vale tanto para o artesanato, quanto para a 

faxina. Além do que, aqueles que estão imbuídos de obrigações dentro do pavilhão 

provavelmente têm restrições quanto a participação das atividades educativas. Nem mesmo o 

monitor da escola do pavilhão participa das aulas, sua função é, somente, dar o apoio 

logístico. Aqueles desempenhando outras funções que poderíamos chamar de 
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informais/ilegais ou até mesmo ilícitas, como o carteiro76 e os soldados77 também, geralmente, 

não participam das atividades dentro do pavilhão.   

 

b) Escola X Religião 

 

Como só há no máximo três horas aproveitáveis em cada turno para desenvolver as 

diversas atividades propostas, e quatro dias úteis, é lógico que as atividades vão entrar em 

conflito, e o interno terá que fazer escolhas. Assim, conforme falas dos professores e da 

direção, a Escola acaba cedendo de diversas formas para poder ainda atender aos internos, 

prejudicando o conteúdo que deveria ser passado. 

 

(...) já tive aluno assim, que não queria assistir aula por conta que aquele 
horário tinha igreja. O que que eu fiz?! Conversei com o pastor e disse a ele 
“olhe pastor é necessário que o senhor inclusive oriente o pessoal, suas 
ovelhas, que eles vão pra escola, que assim eles vão poder ler a Bíblia, 
interpretar e assim ter o conhecimento”, enquanto educador a gente também 
tem que buscar estratégia, isso é uma estratégia metodológica que não vai 
ferir a crença dele e ao mesmo tempo mostrar o seguinte Deus ele criou 
todas as coisas, inclusive ele criou o conhecimento, (...) (E Escola 2 – 2, 
09.10.13) 
 
(...) agora, infelizmente eu vejo que há uma defasagem grande, eles por 
muito pouco deixam de estudar, às vezes por um processo, uma dor de 
cabeça, as vezes é o próprio trabalho que eu falei, botam ele pra trabalhar, 
passam oito horas e aí não vem mais para a escola, também tem a questão da 
igreja, a igreja bate o mesmo horário da escola então eu tenho até querendo 
articular com os pastores se a igreja é de manhã ele vai de tarde, se é de 
tarde ele vem de manhã pra escola tem que haver essa dialogicidade entre 
os líderes que as vezes não há, de repente você está dando aula pra seis 
alunos, três ou quatro vai pra igreja porque chegou 10 horas a hora que vai 
pra igreja, aí depois eles querem, professor não vim, bota minha presença e 
termina a gente botando pra não, mas o conteúdo foi interrompido, a 
mensagem deixou de ser dada, e eles não entendem isso, pensam que tem 
que dividir mesmo, uma parte igreja e outra parte pra aula, não existe, 
conhecimento é uma coisa que é sequenciada, então tem esses dilemas todos 
e isso as vezes atrapalha. (E Escola 3, 20.07.12) 

 
                                                           
76 “(...) é o preso que leva informação, correspondência, de dentro para fora e de fora para dentro; faz também a 
comunicação entre os agentes e os internos. Quando precisa chamar um interno para ser atendido por alguma das 
assistências, ou qualquer outro motivo, ele identifica a cela e chama o preso.” (MONTEIRO, 2013a, Apêndice 
B) 

77 “presos que estão o tempo inteiro de prontidão para proteger os frentes de cadeia.” (MONTEIRO, 2013, 
Apêndice B) 
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 Mais uma vez esse entrevistado coloca a educação escolar como uma mensagem, que 

contraria sua possibilidade de ser uma formação, que, para tanto precisa ser continuada. Ele 

ainda continua falando da dificuldade com relação ás atividades religiosas, que, para além de 

prejudicar o tempo de aula, determinam que ele tenha que ter um cuidado quanto ao conteúdo 

passado. 

 

(...) e também, eu posso falar alguma coisa no lado da geografia histórica 
que mexe com o materialismo histórico, que diz que o homem veio dos 
primatas, veio da evolução e isso contradiz as escrituras que eles professam 
essa fé, tem também isso que interfere, aí eles “aquele professor aí oh, 
cuidado pode ser usado” aí o pastor também vem “o que ele está falando 
em sala de aula”, de repente se queima, tem também a questão da televisão, 
se passar um filme aí tem a igreja que não concebe que o fiel que está 
interno aqui assista a TV (...) (E Escola 3, 20.07.12) 

Eles falam o seguinte, “eu as vezes prefiro ir pra igreja porque eu sou do 
meio das pessoas iniciadas e eu sei que a fé em Cristo, a Igreja pode me 
ajudar a tirar dessa vida...” e há a crença de que a escola não (...) (E Escola 
3, 20.07.12)  

 Os pastores das Igrejas tem uma forte influência sobre o que o interno pode e não pode 

fazer, e as atividades religiosas são sempre prioridade. Isso interfere muito no 

desenvolvimento das atividades educacionais em geral. Em geral, as igrejas pentecostais “não 

cultivam atividades de lazer pela própria orientação dos princípios do culto” (BARROS, 

2004, p.99). Assim, são proibidos de participar das atividades lúdico-esportivas, bem como o 

conteúdo de sala de aula pode ser perigoso como apontado na fala acima.  Para além da 

crença real nas religiões, nos discursos e proibições dos pastores, não segui-las pode colocar 

em risco sua integridade física, visto que a conversão religiosa acontece, muitas vezes, por 

necessidade de proteção, ou pelo apoio material fornecido pelas Igrejas, ou mesmo pelo 

vínculo emocional que estas possibilitam. 

 Conforme a direção da Escola há também os professores que acabam levando suas 

convicções religiosas para a sala de aula, e isso também é um risco, visto a influência que 

estes têm sobre o educando enquanto professor, educador e formador de opinião.   

(...) é preciso ter cuidado com a questão da alienação, (...) temos no nosso 
currículo você fala de diversidade, quando se fala de diversidade você fala 
de etnia, de gênero, de geração, de religião, é necessário uma abordagem 
sobre religião, mas eu creio que todo espaço é uma escolha pessoal, então é 
preciso que o educador tenha muito cuidado no seu trabalho pra que ele não 
termine induzindo o aluno, trazendo a sua crença para a sala de aula, a 
religião é importante quando você dá de uma forma que todos entendam 
qual é o objetivo e eles possam fazer escolhas, caso contrário você vai fazer 
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um trabalho de cerceamento da liberdade (...). No entanto eu vejo as igrejas 
também com um papel fundamental dentro das prisões, qualquer que seja a 
igreja, o que não pode é a doutrina se sobrepor ao ser, manipular (...) (E 
Escola 2 – 2, 09.10.13) 

 

c) Escola X Outras atividades 

 

 Pelo pouco tempo disponível para realização de atividades educacionais dentro do 

pavilhão, como apontado anteriormente, as outras atividades, também interferem nas 

atividades da Escola. Cursos profissionalizantes, coral, capoeira, esportes são atividades que 

tem feito parte do cotidiano de atividades dos internos, mesmo que de forma não continuada, 

vez que dependem de projetos e convênios para acontecer.  

 Quando estas aparecem, elas também concorrem com as atividades escolares. As 

atividades profissionalizantes, por vezes, são preteridas por agregarem um conhecimento e 

utilidade prática, muitas vezes nas áreas que estes já atuavam, como construção civil. Além 

disso, as atividades profissionalizantes também recebem remição de pena na mesma 

proporção que as atividades escolares (12 horas para 1 dia remido), nesse sentido não há 

perdas quanto ao tempo a ser remido.  

 Já as atividades lúdico-esportivas mexem com o corpo e a mente de uma forma 

diferente que a escola. “Distrai a mente”, “Faz não sentir-se na prisão”, “Lembra de 

momentos de quando estava em liberdade”, são alguns dos depoimentos que são declarados 

ao desenvolver as atividades. Talvez se a escola aperta a mente, e se a mente está apertada ou 

atribulada, a atividade física distrai a mente. Ou seja, para um estado de espírito as atividades 

lúdico-esportivas auxiliem mais naquele momento. Mesmo que, até para participar dessas 

atividades, por vezes eles se dizem estar sem cabeça para aquilo.  

 Como as atividades lúdico-esportivas e profissionalizantes são coordenadas pela 

CAEL e não pela Escola, a organização não é pensada em conjunto, mesmo que não há 

períodos sem aula, ou seja, nos dois turnos disponíveis acontecem turmas da educação formal, 

portanto, algum educando será sempre prejudicado, tendo que escolher entre uma atividade ou 

outra. Mas a direção da Escola conta algumas estratégias desenvolvidas para conciliar as 

atividades. 
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Vou dar outro exemplo, eu tinha dificuldade da capoeira, que eles não 
queriam, queriam capoeira, outros evangélicos não queriam participar 
queriam a aula, que que eu fiz? Conversei com a professora de capoeira, já 
conhecia ela, levei todos independente de religião para assistir aula de 
capoeira e ela começou a falar um pouco da história da capoeira, isso é 
possível vamos aproveitar e fazer trabalho integrado e no final ela falou 
sobre a história da capoeira, qual era o objetivo e terminou num samba de 
roda na sala de aula, e depois disso eles entenderam pelo menos eu percebi 
que a maioria eu não vou dizer todos a importância de estar na sala de aula 
precisa conhecer a história da capoeira, é uma luta, uma forma de 
resistência e depois se tornou dança, cultura, arte, o que é arte, o que é o 
berimbau, e os negros, foram os brancos que montaram a capoeira, foi uma 
forma de resistência, não foi, e hoje, e todo esse contexto se aprende na sala 
de aula, foi a forma que eu encontrei de resolver aquele conflito. (E Escola 2 
– 2, 09.10.13) 
 
Às vezes ainda hoje nós temos algumas dificuldades com o espaço que é um 
espaço sagrado, considerado dentro do pavilhão como um espaço sagrado, 
então a gente entende que não foi construído um espaço pra educação, muito 
menos foi construído um espaço ecumênico, então é preciso dialogar para 
que não gere um conflito, quando há um conflito a gente procura o diretor da 
unidade a coordenação de atividades laborativas pra que a gente consiga 
resolver isso, de forma que não gere um conflito, que atrapalhe a capoeira, o 
coral. Uma estratégia com o Coral no pavilhão I, temos uma sala a 
professora do fundamental, que o Coral não pode como a capoeira ensaiar 
fora no pátio, então o que fizemos, nesse dia a professora está presente na 
sala de aula, ela faz atividades e a gente tenta conciliar o conceito com 
aquela aula, e ela fez junto com os alunos, as vezes ela sai vem praqui, dá 
atividades extraclasse e a gente não gera conflito, o coral é importante, é, o 
coral é educativo, (...) vejo dessa forma que você pode trazer educação 
informal integrada a educação formal, isso não é fácil, porque as vezes há 
resistência dos professores, mas o conteúdo eu vou dar como? e a frequência 
do aluno eu vou dar como?, eles estão frequentando uma atividade que é um 
dia de aula que ele pode ter remição e você está ali como educadora. Vai 
fortalecer o seu trabalho enquanto educadora, vai fortalecer o vínculo com a 
sala de aula. (E Escola 2 – 2, 09.10.13) 

  

É importante considerar que em cada pavilhão há entre 300 e 400 internos, ou seja, 

haveria internos para todas as atividades, porém o que se vê é que são os mesmos que querem 

ou podem fazer todas as atividades disponíveis.  

 
 

6.2 OS PROJETOS SOCIAIS: ATIVIDADES INCONSTANTES 

 

Além das atividades escolares, há algumas outras atividades educativas que acontecem 

através de projetos. Não são atividades constantes, dependem de parcerias estabelecidas entre 



195 

 

a SEAP, ou nos casos anteriores a 2011, entre a SJCDH e outras secretarias e/ou instituições 

públicas e privadas. Há menção de cursos profissionalizantes em trabalhos como de Almuiña 

(2006), e os funcionários mencionam cursos esporádicos que aconteceram, mas são 

exatamente isso, esporádicos e, normalmente, atendem a um número muito reduzido de 

internos. No trabalho de Almuiña (2006) ela menciona a realização de um trabalho que foi 

realizado em parceria com o Instituto Mauá, onde professoras davam cursos de artesanato 

para os internos e também mediavam a venda dos produtos fabricados. Outros cursos 

anteriores à parceria com a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela - FDA para realização de 

cursos, em 2009, foram mencionados como parcerias entre a SJCDH e o Sistema S, mas não 

há registros. As atividades esportivas começaram a ser realizadas através de uma parceria 

entre a SJCDH e a Faculdade Social em 2009, para em 2010 ser realizada através de parceria 

com a FDA. Desde 2009, também através de parceria entra a SJCDH e a FDA começaram a 

ser implantadas atividades de capoeira e coral.  

 

6.2.1 As atividades profissionalizantes 

 
 
 
 As atividades profissionalizantes, por serem ministradas através de projetos pontuais, 

normalmente abrangem um ou outro pavilhão, ou, como no caso do curso de artesanato 

ministrado pelo Instituto Mauá, realizado nas oficinas, e não atendem todos os internos. Como 

as atividades escolares, não há um espaço adequado para o desenvolvimento das atividades, 

sendo que estes espaços tiveram que ser improvisados. Algumas atividades foram realizadas 

nos próprios pavilhões, nas salas de aula, outras em uma sala cedida pela Escola, e outra na 

copa do setor Psicossocial.  

 Em relação aos cursos realizados nos últimos anos, os primeiros implementados 

através do Projeto Liberdade e Cidadania – que é uma parceria entre a SJCDH e a FDA - 

aconteceram em 2010, sendo duas turmas de informática e uma junto ao empresário da 

empresa de pré-moldados na área de produção de blocos pré-moldados. Para a realização dos 

cursos de informática, tanto os de 2010 quanto os de 2011, uma sala na sede da Escola foi 

cedida para implantar o laboratório de informática. Os cursos de informática foram realizados 

também em parceria com o Comitê de Democratização da Informática – CDI, sendo então os 

computadores e professores disponibilizados por essa instituição. As primeiras duas turmas 
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foram mistas com internos dos quatro pavilhões, pela manhã contemplava internos de dois 

pavilhões, e pela tarde dos outros dois, o que acabou influenciando na evasão, tanto pela 

demora no transporte dos internos dos pavilhões até a sala de aula, por parte dos agentes, 

quanto pelo encontro de internos de pavilhões distintos. Mas, dos 21 inscritos 14 finalizaram 

o curso. Muitos nunca haviam mexido em um computador, sendo essa uma experiência 

importante. E se, por um lado, sair do pavilhão era complicado pelas ameaças que estes 

sofrem dentro do pavilhão, por outro era um momento em que não se sentiam presos. As 

outras quatro turmas aconteceram em 2011, em dois ciclos. As primeiras duas turmas 

contemplaram internos dos pavilhões II e III, um pavilhão por turno, assim evitando o 

encontro dos internos. Nessas turmas foram inscritos 25 internos e 17 concluíram o curso. As 

outras turmas contemplaram internos do pavilhão III somente, considerando que este era o 

mais distante e, por isso acaba sendo o pavilhão com o menor número de atividades. Nesse 

ciclo houve uma tentativa de fuga por parte de um interno e a turma foi prejudicada, as aulas 

foram interrompidas por alguns dias e os internos ficaram desmotivados. Dos 22 inscritos, 12 

finalizaram o curso. O curso de fabrico de tijolos pré-moldados contemplou 20 internos que 

foram então contratados pela empresa de pré-moldados da unidade. 

 Em 2011, também através do Projeto Liberdade e Cidadania, foi realizado um curso 

de garçom e outro de construção civil.  O de garçom foi realizado no espaço da copa ao lado 

do atendimento Psicossocial, visto que, pelos materiais que teriam que adentrar o pavilhão 

toda aula (facas, copos, pratos, bandejas, etc.) ficaria inviável realizar o curso dentro deste por 

questões de segurança e logística. Mesmo assim só os internos do pavilhão I foram 

contemplados, por ser o pavilhão que tem conexão com o prédio administrativo e pelos 

internos desse pavilhão já terem o hábito de ter internos saindo do pavilhão para o trabalho 

todos os dias. Assim as chances de terem menos participantes ou evasão durante o curso por 

ameaças dos demais internos do pavilhão seriam menores. Dos 15 inscritos, 10 internos 

concluíram o curso. 

 O curso de construção civil foi previsto para o pavilhão V. Haveria uma parte teórica 

do curso, que seria realizada dentro do pavilhão, e a parte prática em espaços fora do 

pavilhão, aproveitando o conhecimento para reformas de espaços da unidade. A parte teórica 

não teve problemas para ser realizada, mas a parte prática não foi possível realizar justamente 

pelas pressões internas das lideranças. Decidiram interromper o curso no pavilhão V e 

levaram para o pavilhão I, onde ele foi todo realizado dentro do pavilhão e a parte prática 

acabou beneficiando reformas na Igreja do pavilhão. O curso acabou certificando 20 internos 
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de acordo com os módulos que concluíram. Como eram cinco módulos, eles poderiam 

participar de um ou mais. Ainda em 2011 foi realizado um curso também na área de 

construção civil através de parceria com o SENAI, facilitado pelo PCN. Esse curso foi 

realizado na sede do SENAI, portanto, só foram contemplados internos do regime semiaberto 

que iam para o curso pela manhã e voltavam para a unidade no final da tarde, sendo 

oferecidos para os internos o transporte e a alimentação. Dez internos participaram do curso. 

Estes foram cuidadosamente selecionados pela CAEL. Houve, somente, a evasão de um 

interno no final do curso. Este continuou indo ao curso, porém não retornava à unidade. A 

CAEL providenciou que os internos participantes do curso não mais dormissem no pavilhão 

para não sofrer ameaças dos demais internos, visto que, provavelmente, foi por conta delas 

que esse interno evadiu. Após a finalização do curso os internos foram aos poucos 

direcionados para trabalhar nas obras da Arena Fonte Nova também através do PCN. 

 Em 2012 em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do 

Estado da Bahia – SETRE e através do Projeto Qualifica Bahia – Ressocialização foram 

realizados cinco cursos na área de construção civil - pedreiro polivalente, eletricista de 

instalações de prédios, pintor de obras, encanador e azulejista. Foi um curso para cada 

pavilhão e um para os internos da área livre. Todas as atividades foram realizadas dentro do 

pavilhão, tanto a parte teórica: conteúdos básicos e específicos, quanto a parte prática. Ao 

total, 120 internos foram certificados na unidade.        

 Resumindo, em quatro anos foram realizados 15 cursos com uma média dez a vinte e 

cinco educandos por curso/turma (10 nos cursos de informática e do SENAI, 15 nos cursos de 

garçom e construção civil pela FDA, e de 20 a 25 internos no curso de pré-moldados e de 

construção civil pela SETRE - considerando as metas), portanto atingindo aproximadamente 

240 internos, sendo que muitos fizeram mais de um curso. Esses cursos ocorreram entre o 

final de 2010 e agosto de 2011, e depois através do convênio com a SETRE no final de 2012 e 

início de 2013. Nos outros períodos não houve cursos, principalmente por toda readequação 

da nova Secretaria responsável pela administração prisional, a SEAP.  

 Se por um lado, raros, e que atendem a poucos internos, o técnico da SEAP 

responsável pela coleta dos dados do SINALE, analisa que os cursos profissionalizantes tem 

uma assiduidade maior por parte dos participantes do que a escola formal.  

 
Com relação aos cursos profissionalizantes eu vejo com bons olhos, por que 
eu fiz o comparativo, na verdade, a maior frequência hoje em dia não é da 
escola, são dos cursos profissionalizantes, geralmente quase não existe falta, 
a escola quase que não tem presença, falta-se muito, de 100 aulas dias para o 
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interno frequentar o interno frequenta 25% das aulas, já nos cursos 
profissionalizantes é uma média de 95% em diante. Eles têm mais interesse 
em cursos profissionalizantes, principalmente aqueles que eles vão ser 
capacitados para quando sair eles ter uma oportunidade de se inserir no 
mercado de trabalho. (E SEAP 1, 02.12.11) 

 

Comparada à educação formal, o curso profissionalizante, para o interno, é uma 

conquista mais imediata, pois oferece uma preparação para o mercado de trabalho de forma 

mais direta. Ainda mais quando são cursos na área de construção civil, considerando que 

muitos têm experiência nessa área, onde, então, o curso é uma oportunidade para reciclar o 

conhecimento e ainda conseguir um certificado que ateste este. 

 

Os profissionalizantes eles têm mais interesse de participar, porque eles 
saem com certificado, isso já ajuda no currículo, então é muito bom quando 
aparece aqui curso de pintor, curso de pedreiro, curso de armador, de 
eletricista, é muito bom quando acontece. (...) Já teve mais patrocinados pelo 
SENAI. Muitos cursos. Eu já assisti, a isso no decorrer dos anos e eles 
ganham um curso um entusiasmo pra adesão, porque já sabem que com um 
certificado na mão eles vão ter mais credibilidade, vão dizer, realmente ele 
participou de um curso, uma instituição dessas que tem um valor lá fora, 
que tem reconhecimento público, então é muito importante quando esses 
cursos chegam aqui a eles, seja qual for, (...) fora o certificado que ali é um 
documento oficial dizendo que ele participou de um treinamento, tem a 
carga horária e tudo o mais, então acho muito importante, (...) deveria ser 
uma coisa que nunca deveria parar, deveria ser contínuo, terminasse um, 
começasse outro. E que a maioria dos internos agregassem isso, pra que 
evitasse essa ociosidade, porque até no ano passado, retrasado 2009 tinha até 
capoeira, esportes e eles gostavam muito, porque é muito ruim o interno 
ficar ocioso. (E Staff Assistencial 1, 31.10.12) 

 

Se, por um lado, profissionais da unidade e internos reconhecessem o interesse e a 

importância desses cursos, são vários os problemas que podem ser apontados. Assim como 

para a Escola: não há um espaço adequado para as atividades profissionalizantes e eles 

concorrem com outras atividades – trabalho, escola, atividades religiosas, atividades lúdico-

esportivas, rotatividade dos internos (nesse sentido, cursos curtos funcionam melhor que 

cursos longos).  

Além destes problemas que são semelhantes aos problemas encontrados pela Escola 

Formal, há outras dificuldades. Como se pode perceber através da descrição acima, as 

atividades que foram realizadas fora do pavilhão, todas tiveram problemas devido às ameaças 

sofridas dentro do pavilhão, sendo que um deles teve que ser cancelado. Outra questão 

apontada pelos internos é que os cursos são dados, mas não levam em conta que os internos 
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ainda passarão anos encarcerados e que esse conhecimento se não colocado em prática, 

dificilmente terá utilidade quando ele estiver em liberdade. 

 

(...) existem nos pavilhões pessoas que tem oportunidades de fazer seu 
trabalho de se ressocializar, de se reeducar, de tomar uma nova vida, um 
estímulo pro trabalho um estímulo para o estudo, mas a casa devia valorizar 
isso, não sei se abrindo esse canal para cursos de artesanato e outras coisas 
tiraria sim... fica nessa política antiga de oferecer 3, 4 cursos que o Sine78 
oferece, que o Estado oferece e era pra oferecer muito mais e acaba não 
capacitando, e acaba não fazendo nada, não digo a você capacitar, eu como 
encanador, minha pena é de 10 anos, eu vou ficar dez anos inativo, com 
curso e inativo, é melhor oferecer cursos onde no seu dia a dia você 
trabalha, onde eu vou mexer com refrigeração aqui dentro, onde eu vou 
mexer com frios, com balcão de frios, com geladeira só quando eu for 
embora, quando eu for embora perdi o estímulo disso, então eu acho, eu 
acho que teria que mudar isso, dar curso onde o interno já pode trabalhar 
com isso, se lá na amarela tem uma oficina de refrigeração, capacita aqui, 
joga lá aí sim está desenvolvendo um trabalho. (GF 1, 07.08.13) 

 
 Por exemplo, a certificação do curso de garçom, devido às mudanças de secretaria, e 

de que os novos representantes desta queriam estar presentes, demorou em acontecer. Estava 

acordado que os internos serviriam algumas bebidas e petiscos no evento de certificação, para 

colocar em prática e mostrar o que aprenderam. Por conta da demora entre o final do curso e a 

realização de certificação, os internos alegaram que não lembravam mais o que tinham 

aprendido. Nesse sentido os cursos acabam sendo mais uma atividade para ocupar o tempo do 

que uma atividade que daria ferramentas para um reinício de vida profissional quando em 

liberdade.  

 Portanto, se, por um lado esses cursos são importantes para a vida profissional da 

pessoa, como adquirir conhecimento em informática, adquirir ou relembrar os conhecimentos 

na área de construção civil e garçom, eles acabam tendo um certificado que carrega o valor – 

remição de pena e atestado de bom comportamento, mais do que o valor – conhecimento e 

preparação profissional. Os cursos mais relevantes foram, portanto, aqueles que possibilitaram 

a sua inserção em alguma atividade laborativa após o curso.  

 Um último ponto a ser levantado a respeito das atividades profissionalizantes é o foco 

em uma única área. Mesmo que seja perceptível que um número representativo de internos 

tem experiência na área de construção civil, e que há uma demanda grande por profissionais 

dessa área, não há um esforço e nem interesse para que outros internos com outras 
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experiências profissionais ou com outras aspirações profissionais sejam atendidos em suas 

demandas.  

 
 

6.2.2 As atividades lúdico-esportivas e culturais 

 
A partir de 2009 atividades de capoeira, esporte e coral tem feito parte da rotina dos 

pavilhões da unidade, a não ser durante o período entre a metade de 2011 até maio de 2013. 

As atividades esportivas de 2009 a 2010 foram executadas pela Faculdade Social, e em 2010 

passaram a ser executadas pela FDA através do Projeto Esporte, Saúde e Lazer. Já a capoeira 

e o coral fazem parte do Projeto Arte, Cultura e Cidadania e também é executado, desde 2009 

pela FDA (em parceria com a SJCDH/SEAP). 

A capoeira, principalmente, sofreu muita resistência da parte dos APs para ser 

ministradas para os internos, acarretando em vários eventos de constrangimentos dos 

professores, sendo solicitado que fossem revistados – da mesma forma que são as visitas –, 

além de sempre serem questionados quanto a validade de seu trabalho. Se com todas as 

atividades houve e ainda há (muito menos, mas ainda há um plantão ou outro) essa 

resistência, com a capoeira até hoje fazem afirmações de que os internos usarão o 

conhecimento da capoeira para atingi-los ou atingir a sociedade, quando em liberdade. Mas, 

depois de muitas conversas, discussões e brigas e depois de um tempo de experiência com 

essas atividades no cotidiano, elas são percebidas, agora, pela maioria dos funcionários, como 

atividades que acabam deixando o pavilhão menos tenso e os internos mais solícitos, uma vez 

que menos ociosos.  

Com certeza, a gente sente, quando a gente entrava na época no pavilhão 
quando tinha as atividades o clima era menos pesado, e hoje quando entra 
no pavilhão, muita gente ociosa, eles olham pra gente “o que você está 
fazendo?”, quando você entra num pavilhão quando tem atividade o pessoal 
está pouco se importando com o que você vai fazer lá dentro, sabe que o 
serviço está andando, tem alguma coisa que seja de bom pra eles, até pra 
inscrição no Enem desse ano, peguei pra poder fazer, o interesse tá bem 
menor, recebi no pavilhão veio 3 inscrições até agora, quando é época do 
esporte e tal, acho que até os próprios professores eles procuravam se 
aconselhar com o professor “e aí professor, o que você acha disso?” o 
professor podia dizer o Enem é bom, isso e aquilo e isso incentiva, esse é o 
elo de ligação que tem entre o mundo lá fora e cárcere privado que não eram 
os visitantes costumeiros, eram pessoas de fora que traziam novidades pra 
ele de fora, notícias, novidades, coisas novas pra eles fazerem, então ele 
perdeu esse elo com esse mundo lá fora, (...) acho que faz muita falta essas 
atividades de fora pra dentro, tanto em cursos que vão remir os que vão 
profissionalizar, quanto em atividades que podem não remir, mas são 
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atividades de lazer, esportivas, são atividades terapêuticas, que o interno vai 
ficar, vai ter outras ideias, vai desestressar. (E Staff Administrativo 6, 
11.07.1279) 

 

É interessante perceber que essas atividades lúdico-esportivas e culturais até servem 

de estímulo para outras atividades, como o ENEM. Além de mais interessados em participar 

de outras atividades oferecidas pela unidade, a CAEL percebeu que mudaram os cursos que 

eles indicavam como sendo de interesse na inscrição do ENEM, sendo que alguns internos 

incluíram entre as opções de interesse o curso de educação física. Outra fala relacionada a esta 

aponta que quando essas atividades estão acontecendo eles tem mais criatividade para 

elaborar atividades lúdico-educativas por conta própria. 

 (...) mas o que eu vejo quando teve esses cursos todos, tinham mais 
inciativas deles de fazer alguma coisa diferente, como por exemplo, 
McFulano, e com o Rap, começaram a desenvolver poesia, letras de música, 
porque se sentiram incentivados, agora que não tem... (E PC, 13.12.12) 

 

Além desse exemplo, um líder de pavilhão também organizava peças teatrais no seu 

pavilhão e os apresentava em eventos festivos (dia das mães, visita do Arcebispo Dom Murilo 

Krieger, dia da consciência negra, etc.). Em outros pavilhões também cresceu o estímulo para 

realizar eventos festivos que modifiquem o cotidiano, principalmente, se com a presença da 

visita. Além de uma maior criatividade e iniciativa, eles sabiam que tinham o apoio dessas 

pessoas que entram no pavilhão, pessoas que não são visitas, mas que podem falar por eles, 

mesmo que sejam só comentários de como eles apoiam e ajudam as atividades. Essas relações 

criam um espaço maior de diálogo, e isso acontece mais através das atividades lúdico-

esportivas porque são elas que atraem um número maior de participantes (a capoeira e o 

esporte têm em média de vinte a trinta participantes por pavilhão. O coral, entre essas 

atividades é que menos atrai participantes, de dez a vinte. – Como são atividades que duram 

meses e não tem início, meio e fim, elas tem um número bastante flutuante de internos, bem 

como uma rotatividade bastante grande). 

Se as demais atividades laborativas e educacionais não tem diretamente a função de 

ocupar o tempo e ocupar a mente, auxiliando diretamente na paz e tranquilidade do pavilhão, 

estas atividades têm entre seus objetivos esse ideal, além de melhorar a saúde física e mental 

dos internos, a convivência coletiva, o respeito ao próximo.   
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Eu acho também, a capoeira, exige esforço físico também ajuda, porque 
além de ocupar o tempo também aumenta também a autoestima, assim como 
o esporte e o coral porque de forma ou de outra acaba resgatando a 
autoestima da pessoa, muitas vezes ela teve e está baixa, muitas vezes está 
sem esperança, às vezes tem muito tempo pra tirar ainda, então muitas vezes 
ajuda a pessoa a seguir a caminhada. (E IAL 2, 04.07.12) 
 
Eu acho que as atividades não deveriam parar, porque assim como 
incentivaram assim a cada dia a manter a esperança viva, eu acho que 
também de certa forma pode ajudar algumas pessoas, porque anteriormente 
quando não tinha atividade ficava vazio, um vazio que realmente não era 
preenchido porque eu praticava minhas atividades porque que eu sempre fui 
esportista, praticava sozinho algumas atividades, mas não é igual participar 
de uma atividade coletiva, porque tem um incentivo, tem professores, muda 
porque a gente vê todo mundo correr o mesmo objetivo, então essas 
atividades laborativas ajudam realmente na ressocialização do preso. (E 
IAL 2, 04.07.12) 
 

 

Considerando uma anamnese realizada no início das atividades esportivas em 2013, 

onde 186 internos dos quatro pavilhões participaram, as principais expectativas quanto às 

atividades eram melhorar a saúde, higiene mental/distração/diversão e ocupar o tempo. Além 

disso, eles valorizam o contato com pessoas de fora do sistema prisional, não só pela 

atividade.   

Muda, porque a gente não tem aquele compromisso de ocupação, só a bola, 
um jogo de baralho, um jogo de dominó, só isso, uma pessoa da rua 
conversar com a gente, trabalhar com a gente, a gente se sente humano, 
porque nós sabe que tem pessoas que vem aqui e chegar lá e vai relatar, pow 
conheci um cara, hoje os meninos lá hoje, precisa ver, os caras tratam a 
gente como humano, por passa a imagem de cadeia (...) (E IP 1, 07.08.13) 

 

Esse contato também tem a ver com o estigma (GOFFMAN, 2004), são momentos em 

que eles podem mostrar que não são monstros, e estes que os conhecem podem relatar 

exatamente isso. Isso é algo que pode ser percebido nas demais atividades educacionais 

também.  

Como apontado acima essas atividades são as que atraem um número representativo 

de internos, principalmente a capoeira e o esporte. Respectivamente a paixão do baiano e do 

brasileiro. As atividades de capoeira sempre aconteceram uma vez por semana, e as de 

esporte, duas vezes por semana. Muitos já sabiam jogar capoeira e a grande maioria já havia 

jogado futebol na vida (outras modalidades esportivas também são praticadas durante as 

aulas, mas, como a paixão é o futebol, ela acaba sendo a modalidade principal). Nos eventos 

realizados dentro dos pavilhões, tanto de capoeira quanto de esporte acabam atraindo uma boa 

parte dos internos dos pavilhões. Nos de capoeira há momentos de alegria e descontração e 
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nos de esporte, de torcida e tensão, uma vez que o time do líder acaba sendo, sempre, um dos 

finalistas e todos devem torcer por ele. Nesse sentido, nessas atividades também existe uma 

imposição e organização dos linhas de frente. Há, normalmente um monitor designado pela 

liderança que controla quem está participando, impõe esta e as regras de convivência durante 

as atividades. Mas, a questão é, que nem todos querem, ou nem todos querem sempre 

participar, e acaba existindo a pessoa que deve lembra-los da responsabilidade quanto à 

participação. As lideranças são sempre parte de como as atividades vão acontecer, acabam 

sendo o apoio dos projetos tanto na organização das turmas, na organização dos eventos, na 

resolução de qualquer problema, no incentivo para que as atividades aconteçam e aconteçam 

bem. Mas, com isso, se percebe que a participação não é tão sincera assim.  

 

[I9] O esporte eu gosto, mas também se eu não for, os caras não vai. Mas 
me motivaria mais se eu soubesse, “se você for participar da capoeira todo 
dia, tal dia de pena vai ser remido, não só eu, muitos casos, não tem nada 
pra fazer mesmo, não tem, o sistema não oferece, tá preso aqui, tem que 
procurar uma ocupação até sair pra família mesmo. (GF 1, 07.08.13) 

 

Nesse sentido há um sentimento de que deveria haver uma troca, a participação pela 

remição de pena. Não há um sentimento de que ele está ganhando algo, além da ocupação do 

tempo. Outros afirmam que o dinheiro que é investido nesses projetos deveria ser investido no 

artesanato ou em alguma atividade que auxiliasse eles a gerar renda, pois, é através de 

atividades laborativas que muitos tem recursos para manter seus gastos dentro do pavilhão.  

[I4] O dinheiro que eles investem na capoeira e em qualquer esporte, eles 
deveriam investir em artesanato. Não é que nós não quer o esporte, mas o 
que eles faz para investir no esporte se eles investissem no artesanato dava 
mais condição pra gente, porque tem muita gente aí que não tem uma mãe, 
não tem pai, não tem irmãos ou irmãs, não tem ninguém, daí fica aqui, e aqui 
não tem nada pra fazer e aí vai comer o que, o que o governo dá? A galinha 
vem gritando de mau cozida, eu já tenho 8 anos preso, não tenho mais 
espírito pra comer essa comida, quando não tem que minha família não 
trouxe, que os companheiros não me dão, eu fico sem comer, dois, três, 
quatro dias, eu fico direto. Começou a melhorar agora que a casa autorizou 
minha mulher colocar material pra dentro, mas mesmo assim não é a 
quantidade de material que nós precisa, é a quantidade que eles aí querem, 
tipo, a cantina da barraca aqui, quando eu cheguei aqui eu lembro que 3 
quilos de cada coisa, três quilos de feijão, três quilos de arroz... hoje entra 
um quilo, numa cela tira 7 pessoas, só eu tenho visita/família, os outros seis 
não tem, um quilo vai dar pra todo mundo? (GF 1, 07.08.13) 
 
[I8] (...) É isso, e assim o esporte, essas coisas, a gente não participa por falta 
de apoio do Estado, o Estado não apoia as coisas do jeito que era pra 
apoiar, a gente fica desanimado para participar. (GF 1, 07.08.13) 
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 Então, além de não ganhar o benefício da remição de pena e do dinheiro ser mal 

investido, visto que poderia estar voltado para atividades que gerassem renda, eles 

desacreditam no Estado enquanto órgão que garante seus direitos, enquanto órgão que os 

beneficia. Nesse sentido outros entrevistados também apontam que, mesmo que essas 

atividades façam falta no cotidiano prisional, eles não esperam nenhuma responsabilidade do 

Estado para com eles.  

 
Eles sentem falta, mas na verdade eles não esperam nada, principalmente 
não do Estado, não esperam muita coisa, então (...) (E PC, 13.12.12) 
 
Eles falam muita coisa, eles falam da falta de esporte, eles falam que a 
comida é horrível, eles falam um monte de coisas que fogem a nossa 
competência (...) Diante do que eu falei pra você eles já estão todos 
desacreditados, aé então tá, “ah você vai trazer esporte, então vamos ver”, 
sabe?, a secretaria faz umas parcerias teve um período que teve educação 
física, por exemplo, da faculdade tinham estagiários de educação física pra 
vim fazer atividades com eles, acabou a parceria, acabou tudo, então fica no 
ar, tem um descrédito, se vier é lucro. (E Staff Assistencial 2, 31.10.12) 
 
Sim... no relato, no prazer de falar que estava fazendo capoeira, ‘não, que eu 
estou fazendo, é legal e tal’, mas se estende pra fora, o Brasil é um país 
passivo as pessoas não tem as coisas, não buscam seus direitos, não brigam 
pelo que pode, uma pessoa que vira criminosa, ela também não acha que tem 
direito a nada. Eu sinto assim. (E Staff Assistencial 2, 31.10.12) 

 
 Essas ponderações quanto ao descrédito no Estado, a falta de uma contrapartida 

(remição, remuneração e lanche – no caso do coral) para a participação pode-se generalizar 

para todas as atividades lúdico-esportivas como fatores que desestimulam a participação. Com 

relação ao coral há outros fatores. A atividade musical, embora a musicalidade esteja no 

cotidiano dos brasileiros, ela enquanto atividade (tocar instrumento, cantar) não é tão 

intrínseca à vivência dos internos quanto a capoeira e o esporte. Um segundo ponto a ser 

levantado é de que aqueles que têm uma vivência musical, muitas vezes estão relacionadas às 

vivências musicais dentro do ambiente religioso, e as religiões mais seguidas pelos internos 

acabam sendo as religiões que proíbem músicas e vivências mundanas. Muitos que se 

interessam pelo coral são evangélicos, mas por influencia das lideranças religiosas deixaram 

de participar porque o coral canta, principalmente, músicas do mundo80. Já outro problema 

que tem se apresentado é a concorrência com as atividades das oficinas. Como o coral é 

realizado no pavilhão I, houve uma saída constante de internos para a farda amarela, o que 

causou uma rotatividade muito grande de internos.  

                                                           
80 Não religiosas.  
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Mas são nas atividades do coral, que mais se percebem os depoimentos de que 

participando delas, naqueles momentos, eles ‘não se sentem presos’. Durante a avaliação do 

coral em maio de 2011 (quando estava finalizando o projeto) alguns dos depoimentos foram:  

-Até problemas naquele instante somem, quando a gente se junta aqui para 
cantar a gente esquece que está aqui dentro.  

-(...) quando o professor chegava, esquecia dos problemas, no dia da 
apresentação fomos para mostrar que vale a pena renovar, vale a pena 
continuar por nós. 

-Eu lembro do primeiro dia, todo mundo cantou junto, e você disse ‘ele é 
isso’, ‘ele é aquilo’, você viu, percebeu, a humildade a determinação, quando 
você conversou com nós, aquele dia fortaleceu, temos que nos fortalecer a 
partir das críticas. 

-Só de esquecer esse lugar por um minuto já vale a pena.  

(Diário de Campo, 17.05.11) 

  

As apresentações tanto do coral, quanto da capoeira auxiliaram muito no resgate da 

autoestima, e da possibilidade de superar barreiras e conviver até com internos de facções 

opostas, nem que seja somente naquele momento. Eram chances de mostrar que eles não são 

monstros, e de se sentirem humanos, conforme importância já foi discutida anteriormente.  
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7. RESSOCIALIZANDO? 

 
 

 Esse trabalho percorreu todo o funcionamento cotidiano das atividades laborativas e 

educacionais dentro de uma unidade prisional, através da percepção dos envolvidos no 

processo de implementação destas, e dos beneficiados por estas. Mas quais são algumas das 

repercussões dessas atividades? E como elas se relacionam com o objetivo institucional da 

prisão, a ressocialização? 

Muitas repercussões já foram apontadas durante a dissertação até aqui, por isso nesse 

momento pretendo somente reforçar e ordenar as principais repercussões para o cotidiano 

prisional e para o preso e suas perspectivas quanto a quando ganhar a liberdade. 

Primeiramente, no entanto, é importante rebuscar a discussão quanto a ressocialização 

enquanto conceito.  

A discussão sobre ressocialização passa por várias considerações conceituais. Do 

ponto de vista criminológico, como discutido no início desta dissertação, o conceito iniciou 

através do ideal de emenda que seria possível com meditação e prece – através da penitência 

no seu sentido religioso - o sentenciado arrepender-se e assim voltar à sociedade 

regenerado;– depois passou pelo ponto de vista positivista, onde a prisão através de técnicas 

disciplinadoras transformaria o sentenciado em um sujeito cumpridor das leis e por fim, hoje, 

a ressocialização se apresenta como um direito, e uma escolha (RIBEIRO, 2008). A partir das 

ponderações de Ribeiro (2008), as políticas de ressocialização no Brasil tem um viés 

pedagógico, sendo a educação e o trabalho, no seu sentido educativo, as principais atividades 

propostas e até obrigatórias conforme a legislação atual. Obviamente, com relação ao objetivo 

da ressocialização, as políticas assistenciais como um todo tem a intenção de auxiliar neste. 

 Do ponto de vista empírico, os diversos atores sociais entrevistados tem opiniões 

variadas a respeito do termo enquanto conceito e de sua aplicabilidade.  

 Primeiramente, muitos dos entrevistados ponderam se o conceito deveria ser 

ressocialização ou socialização.  

Eu sempre fui do contra desse negócio de ressocialização, eu sou mais da 
socialização, que muitos dos que passou por mim não sabe, vou citar o nome 
Fulano, Fulano quando eu abracei ele chorou. Ele tem 56 anos, “Seu 
Ciclano, ninguém nunca me abraçou, meu pai, minha mãe não conhecia, fugi 
com cinco anos”. O que é isso, ressocialização, então tem que socializar, 
pra depois se o cara cometer se cometer, aí ressocializar, tem muitos casos 
que é ressocialização, que são um juiz, um diretor, um advogado, não sei se 
existe preso nesse patamar não, mas eu não faço questão de trabalhar com 
um homem desses, porque eu não estou trabalhando, a visão que ele tem é 
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outra, ele entra no meu escritório, ele quer mexer no meu computador, é 
complicado, então eu prefiro, se eu vim fazer um trabalho de socialização, se 
o cara cometeu o crime dele, esse é o mais, o ignorante ele comete o ato 
dele na ignorância e o cara faz ali, esse cara tem que ser ressocializado, não, 
ele tem que pagar, não sou contra, nada disso, se me mandarem um juiz pra 
trabalhar comigo vai trabalhar, mas tem que ter a mesma postura dos outros. 
(E Empresário 1, 18.07.12) 
 
Eu acho que a ressocialização é um termo que se usa muito, mas na prática a 
gente sabe que é muito difícil essa aplicabilidade, porque é muito 
complicado, fica muito difícil pro interno que nunca trabalhou antes, que 
nunca estudou se ressocializar, se ressocializa quando alguém já está 
inserido e sai, mas se ele nunca esteve inserido, se ele sempre esteve à 
margem da sociedade, nunca trabalhou, nunca teve oportunidade de estudar 
ou abandonou por outras questões pela luta pela sobrevivência então é 
complicado ele se reinserir onde ele nunca foi inserido, então eu acho muito 
utópico usar esse termo ressocialização, a gente usa muito, mas eu não 
confio plenamente que haja, sem que haja um engajamento da família, um 
apoio, porque a família é a base de tudo e da sociedade principalmente que 
exclui essas pessoas que não oportuniza essas pessoas, muitos não fazem por 
valer essas oportunidades que lhe são dadas, então eu acho que a gente usa 
esse termo ressocialização, mas na prática muito pouca gente volta pro seio 
familiar, ou volta pra trabalhar, ou é absorvido pelo mercado de trabalho é 
um pouco complicado. (E Staff Assistencial 1, 31.10.12) 
 
 
Tem uma frase que sempre usávamos quando estava na ativa, vai 
ressocializar quem nunca foi socializado, qual é a sociedade que esse povo 
tinha, a sociedade marginal, então ressocializar seria voltar a sociedade 
marginalizada, então a palavra certa seria socializa-lo, tirá-lo daquela 
sociedade que ele vivia pra outra sociedade, então eu não vejo essa coisa da 
ressocialização que o governo prega, não vejo assim, é só propaganda (...) (E 
Staff Segurança 2, 08.11.12) 

 
 Esse questionamento quanto ao melhor conceito a utilizar tem duas argumentações 

principais. A primeira pondera que muitos não foram socializados antes do cárcere, ou seja, 

não tiveram uma base familiar ou educacional, e nunca se inseriram no mercado de trabalho, 

até por falta de oportunidade, e, que, portanto, o trabalho dentro da instituição prisional 

deveria ser de socialização. Um segundo argumento tem relação com o primeiro, mas ao 

contrário de considerar que estes nunca foram socializados, se considera que foram 

socializados, porém no mundo do crime, e nesse sentido, se fosse utilizado o conceito 

ressocialização, a ideia seria retornar á vida pré-cárcere, ou seja, ao mundo do crime.  

 De qualquer forma o que se entende por ressocialização, nessas falas e em muitas 

outras, é a transformação do sentenciado. Também aparecem discursos sobre a possibilidade 
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de inserção social, no sentido de inclusão na sociedade, dando novas oportunidades. E nesses 

discursos se misturam o ‘dever ser’ e ‘o que é e suas falhas’.    

Ressocialização é você tentar trazer o indivíduo que esta cumprindo pena e 
brigar para que ele seja reinserido na sociedade. Hoje no caso, posso citar 
um exemplo. Nós conseguimos através de pedido da unidade que a juíza 
concedesse uma saída provisória para que o interno fosse providenciar a 
renovação da habilitação dele, é ou não é uma forma de ressocializar, hoje 
nós temos internos aqui que estão fazendo universidade. [cita quatro nomes]. 
Fizeram ENEM, passaram no ENEM, foram bem classificados e já 
conseguiram uma vaga na faculdade com bolsa. É ou não é uma forma de 
ressocialização? É assim que eu vejo ressocialização. É que o indivíduo que 
delinquiu volte a ser um cidadão, que tenha voz e vez na sociedade. (E Staff  
Segurança 1, 20.07.12) 

Assim as atividades já existentes no sistema são citadas como atividades que tem a 

possibilidade de mediar essa transformação, como educação, trabalho, remuneração, muito 

embora alguns entrevistados apontassem que deve ser um somatório de ações que vão 

possibilitar esse processo, e não uma atividade ou outra. 

 

Uma coisa emenda na outra, porque se a gente não tem uma estrutura não vai 
poder dar uma condição melhor pro seu trabalho lá dentro, uma coisa 
depende da outra, porque essas coisas não são isoladas, são amarradas e tudo 
isso repercute no próprio preso, porque não adianta você fazer um trabalho 
bom, não só trabalho religioso, como educacional, como esportivo, mas o 
preso chega nessa grade aí e busca um atendimento médico, procura um 
dentista, atendimento jurídico, dentre outras condições básicas, tem interno 
aqui que não tem visita, não tem um sabonete, não tem uma pasta de dente 
não tem nada, então o que acontece, de um lado você está fazendo um 
trabalho, de outro ele está sofrendo uma consequência porque o Estado não 
está dando condições, a única vez que recebe um sabonete, uma pasta é 
quando os religiosos trazem, isso tem pavilhões ainda que leva pra os presos 
dividir, mas tem preso que está na frente e não entrega, aquele quer ganhar 
mais que o outro, outros não ganham nada, essas questões aí de dentro, então 
é complicado falar de ressocialização só no trabalho educacional, trabalho 
religioso, trabalho esportivo, essa questão de ressocialização ela faz parte 
um todo, você tem um atendimento que liga aqui, você ter o atendimento 
jurídico, atendimento serviço social, de médico, odontológico, essa questão 
toda então vem toda uma estrutura e aí não tem, é complicado, então é como 
se diz você está fazendo um trabalho ali dentro enxugando gelo, faz de um 
lado escorre pelo outro, então você foi feliz quando você quer saber mais, 
porque uma coisa depende da outra, é como estudar matemática, se não tem 
a base não vai dar prosseguimento, porque a base, o que vai precisar mais 
avançado vai depender da base, se não tem a base você não anda, então de 
uma certa forma, meu trabalho eu estou fazendo direito, mas será que está 
tendo uma eficácia, porque se as outras coisas não andam repercute no seu 
também. Muitas vezes o seu poderia ser bem melhor se tivesse tudo isso, 
você ia conseguir um resultado melhor. (E Staff Segurança 3, 12.06.13) 
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A ressocialização no seu ideal passaria por dar a oportunidade aos presos de participar das 

mais diversas atividades laborativas e educacionais, bem como ter acesso a todos os serviços 

assistenciais, ter os bens materiais necessários para cuidar de sua higiene, bem como por 

receber um tratamento digno. Na fala dos internos essas considerações também são feitas.  

É a pessoa ter a oportunidade de se encaixar, de voltar e viver uma vida 
normal, com direito a ter um trabalho, com direito a ter uma assistência, 
com direito de ter uma oportunidade, de confiança, de saber que foi 
ressocializado, não adianta dizer que vai ressocializar alguém num lugar 
desses e não acompanhar, não ter isso um lazer, um esporte, de ter uma 
confiança, uma oportunidade, porque o governo não dão essa oportunidade, 
muitos trabalham como trabalham lá dentro, mas não querem saber da vida 
dos outros, veio tá bom, não foi é cortado, mas não quer saber porque, mas 
pra ressocializar nós temos o que, uma escola pra aprender a ler e escrever 
dar continuidade, temos um trabalho, um esporte, mas do portão pra lá qual 
é a oportunidade que eles vão dar pra gente, nós estamos aqui, temos nossas 
aulas de canto, temos esporte, a escola, mas do portão pra lá será que a 
escola vai estar acompanhando a gente, professor de canto vai estar 
acompanhando a gente lá fora, vontade ele tem, planos eles tem, mas 
recursos não tem, porque ele não vai poder pegar os internos e poder estar 
levando pra dentro da casa dele, então essa a primeira dificuldade, ele não 
vai poder estar em um lugar e estar acompanhando todos os externos 
sabendo que o que está fazendo, o que não está fazendo depois de não estar 
ali perto deles (...) (E IP 1, 07.08.13) 

 
 Mas o que os internos trazem de diferente nas suas argumentações a respeito das 

possibilidades de ressocialização, é a necessidade de apoio dos profissionais diversos, seja 

como exemplos, seja como apoio material, ou a disponibilização de atividades, e em seguida, 

o apoio quando sair do cárcere. Outro aspecto que é possível perceber em algumas falas dos 

presos é a divisão entre aqueles que querem se ressocializar e aqueles que não querem, e o 

aspecto de ver a ressocialização como uma escolha, que passa principalmente pela escolha em 

participar das atividades educativas e laborativas.  

Porque o esporte pra mim é vida, então com certeza de uma forma de outra 
vai racionar, também porque é uma liberdade de escolha, mas eu creio que 
através do esporte, através da ressocialização ajuda a pessoa a tomar uma 
decisão porque a muitos também que infelizmente também que estão no 
sistema que não trilham esse caminho de se ressocializar, porque é uma 
escolha, felizmente a minha visão hoje, eu estou a quase 11 anos, eu vejo 
que pode dar certo com certeza, mas há pessoas que realmente ainda 
precisam trilhar por esses caminhos aí, que estão com a mente voltada para 
outras coisas, então através do trabalho, do coral, de música, do esporte, 
dentro do sistema prisional eu acho que vai ajudar realmente a pessoa voltar 
pro meio social, ou até mesmo ter essa atitude de se ressocializar. (E IP 1, 
04.07.12) 

[2] Entenda bem, pra mim a prisão é uma faculdade de vagabundo, agora 
aqueles que quer se regenerar..., porque na verdade é, você sabe que, 
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quando eu vim pra penitenciária eu não sabia que aqui na penitenciária tinha 
faca, tinha nada disso, então é uma coisa que você já sai com outra mente se 
você não, já sai cheio de experiência, experiência que eu nunca tive lá fora 
eu passei a ter e, mas uma coisa, eu não me deixei me levar, tive vários 
convites tal, mas sempre me desviando do mal. [1] A prisão, eu não posso 
dizer a prisão é uma forma certa de nos se conscientizar dos erros que nós 
praticamos, só que ela ajudou, que como eu te falei no inicio da conversa, 
assim como na sociedade há dois caminhos, dentro do sistema penitenciário 
há dois caminhos, há o caminho certo, que poucos trilham aqui dentro e há 
o caminho errado que muitos estão indo, mas no nosso caso nós escolhemos 
o caminho do trabalho de ressocialização mesmo, porque a gente saiu da 
sociedade, mas quer retornar pra ela e a gente não vai retornar do jeito que 
nós estamos, ou vai retornar pior, ou morrer, porque hoje na rua a polícia tá 
cortando no laço mesmo, sem dó nem piedade.” (E IAL 1, 18.07.12) 

 

 A ressocialização é a proposta que tem justificado a permanência da prisão enquanto 

instrumento penal principal. Mesmo que não mais sob um viés positivista, mas a 

ressocialização é percebida como escolha, ela tem seu foco no indivíduo, procura “‘corrigir’ 

desvios e desajustes, inclusive sociais do indivíduo” (SÁ, 2007, p.60), e não no ato ou em 

outras motivações que não a personalidade criminosa, como propõe alguns autores da 

criminologia como Baratta (1990, 1997), Zaffaroni (1998), Schneider (1993), Bittencourt 

(1990), entre outros (SÁ, 2007).  

O foco das políticas de ressocialização está na transformação do sujeito, e considera 

que, para que se cometesse o ato criminoso ele é de alguma forma anormal (FOUCAULT, 

2001) ou deficiente social (KRAHN, 2009). Então, a transformação é o que se busca através 

das políticas de ressocialização, ou seja, dessa ideologia institucional.  

Assim, aqui procuro resumir as repercussões em categorias distintas, de forma 

microssociológica, sem desconsiderar as generalizações que levam a considerar a prisão 

enquanto instituição incoerente e impotente quanto às suas funções institucionais formais. 

Mas, as atividades laborativas e educacionais acabam causando diferentes repercussões mais 

ou menos próximas aos objetivos a eles estabelecidos, e por vezes opostos a eles.  

 

7.1 “O CÁRCERE É A BOA CONDUTA” (E IO 1, 26.10.12) 

 

Fui preso em 2004. Primeiro quando o cara é preso ele chega na casa de 
detenção, recebe o cara que vem da delegacia, então espera a sentença dele 
para ele poder andar, porque é várias cadeia que automaticamente você tem 
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que passar por elas, detenção, penitenciária, semi-aberto, albergue quando 
chega ao fim da cadeia, nessa minha trajetória porque todo criminoso que 
vem da rua, ele acha que se envolvendo dentro da cadeia ele acha que 
continua sendo um criminoso, se envolvendo pelas coisas que existem dentro 
da cadeia, então essas coisas me atrasou um pouco, porque a partir do 
momento que eu comecei a me envolver dentro da cadeia, comecei a tirar 
castigo, qual castigo, 38 dias em Serrinha, por vandalismo dentro do 
pavilhão, 30 dias na UED, aí o cara começa a andar, tirar castigo, por que se 
tem mau conduta ele tem que ser reprimido pela maus conduta dele e aí é 
mais difícil conseguir os benefícios, até o cara se conscientizar que a mau 
conduta no cárcere não é bom, atrasa ele. Na época andava com a mente 
meio atribulada e ainda não estava vencendo benefício, ainda, e aí fica 
quanto tempo ainda vou tirar, que nada tanto faz, aí se atribula com qualquer 
coisa, vai no vento que vir, mas aí porque eu recém chegado aí fica 
agoniado, angustiado, ainda falta 16 anos e 8 meses, tem pela frente, você 
chegou agora, aí o tempo vai passando e aí nada flui do jeito que você estava 
pensando com ruindade, com maldade aí já faz a sua nova expectativa de 
vida, novo pensamento, é não dá, ficar agitando a cadeia vai acabar 
tomando castigo, assinando mais processo, ficar mais tempo, então não vale 
a pena ir por esse lado, então você acaba indo pro outro lado que é o lado 
do caminho certo, é esperar, é remir sua pena no trabalho e viver digno de 
que alguma coisa venha focar você sua boa conduta, o cárcere é conduta, 
independente da sentença que foram dadas pelas autoridades da terra, o 
cárcere é a boa conduta. (E IO 1, 26.10.12) 

 

 A boa conduta, considerada por esse interno o caminho certo, é saber pagar cadeia 

para não atrasar o lado, ou seja, ganhar algum castigo que possa ampliar o tempo de reclusão 

no processo. Nesse sentido a participação em atividades dentro do pavilhão, e fora do 

pavilhão tem o sentido de “o que eu ganho em troca”, busca-se benefícios, busca-se remição 

de pena, busca-se outro posto de trabalho, busca-se a progressão de regime. Participar em 

atividades, seja escola, artesanato, faxina, cursos profissionalizantes, demais atividades 

oferecidas para os internos, significa ter a possibilidade ganhar algum benefício, ou de 

mostrar que merece algum benefício, um voto de confiança.  

 Participar de atividades escolares significa remição de pena e lanche. A comida é 

sempre um algo a mais, visto pelas diferentes entrevistas com os internos, o poder comer algo 

que não a comida servida pela unidade é um benefício. E o lanche da escola uma refeição a 

mais, e de melhor qualidade que a janta servida pela unidade. A reclamação principal com 

relação as demais atividades educacionais é de que não se ganha nada, não tem lanche, não 

tem remição. Ocupa o tempo e a mente, mas não dá nada, nada palpável.  

 Já as atividades laborativas dentro do pavilhão são uma forma de mostrar que estão se 

esforçando, que querem uma mudança.  
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[I7] Sou de Lauro de Freitas, eu estava trabalhando na rua, na ‘Minha Casa, 
Minha Vida’, eu sempre fui trabalhando na construção civil, para não ficar 
parado a gente procura a melhor maneira para ter um benefício, que é a 
faxina ganha benefício pra sair daqui mais rápido, e se sair, eles que vão 
dizer se melhora nós através do trabalho que nós está fazendo, eles estão 
vendo que nós está procurando uma melhor maneira de procurar uma 
melhora, para não ficar parado. (GF 1, 07.08.13). 

 
Apesar de, como demonstrado nas seções anteriores, o processo de seleção para as 

oficinas e para a área livre, levar em conta, especialmente, o artigo penal, tempo de pena 

cumprida e a cumprir, fugas anteriores, vínculos familiares e religiosos, ele considera também 

a conduta carcerária. E a conduta carcerária se refere a não ter registro de sanções 

disciplinares, mesmo leves e seu envolvimento nas atividades intra-muros laborativas e 

educacionais. Participação essa que, para a conduta, pode ser considerada um afastamento da 

ociosidade, da tal oficina do diabo. Independente de ser trabalho informal ou formal, os 

trabalhos reconhecidos legalmente fazem parte da execução penal, quando são mandadas suas 

informações para a SEAP e para a VEP.  

(...) eu penso assim nem todos pensamentos de internos é igual, mas o meu 
pensamento a respeito dessa programação é legal porque meu nome vai bater 
na VEP trabalhando, vai bater no Tribunal de Contas, que tá saindo 350 
reais pra mim, então o cara pow, eu to com meu pé posicionado, não to de 
bobeira, o nome do cara está andando, é Tribunal de Contas, é SJCDH, é 
SEAP, é VEP, então o nome do cara andando, o preso quer benefícios, então 
quanto mais o nome do preso anda em coisas boas esse preso vai chegar. (E 
IO 1, 26.10.12) 

 

Ou seja, participar das diferentes atividades possibilita uma visibilidade positiva diante 

de autoridades responsáveis por assinar os benefícios e o andamento do seu processo penal. 

Nesse sentido, as atividades são percebidas como uma troca, como uma forma de barganhar.  

 
 

7.2 A OFICINA DO DIABO - OCUPAR A MENTE E O TEMPO – OS EFEITOS NO 

COTIDIANO PRISIONAL 

 

Que mente parada é oficina do diabo, nós tá num lugar desses e nós não ter 
ocupação, escola, como a atenção de um esporte, a gente se sente 
abandonado, aí vem aquela questão fica fácil adquirir doenças, fica fácil de 
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nós se tornar parasita, pois ficar sempre ali pensando coisa ruim (...) (E IP 1, 
07.08.13) 

Como já foi muito argumentado anteriormente, as atividades laborativas e 

educacionais acabam fazendo com que o tempo passe mais rápido, tanto pela sensação de 

tempo ocupado, quanto pela remição de pena, nos casos em que esta se aplica. E podem ser 

consideradas atividades que possibilitem que o interno pense em coisas que não a prisão, ou 

em atividades criminosas, ou que façam com que sintam como se não estivessem presos. Mas, 

não são somente essas as atividades que ocupam a mente e o tempo. Dentre as atividades que 

ocupam o tempo e a mente estão as atividades oferecidas pela unidade e as que os próprios 

internos lutam para que aconteçam, como o artesanato, a faxina e outras atividades lúdicas 

que são, por vezes, organizadas por eles mesmos.  

[I2] Não que cadeia ressocializa ninguém, mas a gente busca com nossos 
próprios recursos estar melhorando mais a higiene mental, a gente precisa 
de curso profissionalizante, a gente precisava também um profissional da 
área que pudesse dar uma atenção pra nós, pra instruir a gente, mostrar 
outros caminhos, nessa área [artesanato] pudesse instruir a gente 
também(...). (GF 1, 07.08.13) 
 

[I2] É dentro do sistema tudo que tem para ser feito, que não é muita coisa, 
mas eu sempre lutei pra fazer e aprendo, faço, já costurei bola, já trabalhei 
em vários setores, já trabalhei com piaçava, com artesanato de bolsa, e 
quando não tinha nada eu fazia curso profissionalizante já fiz vários, 
estudei, fiz inglês, fiz desenho arquitetônico, fiz o primeiro grau e o segundo 
grau, fiz o ENEM, fiz tudo aqui. O primeiro grau eu terminei por 
correspondência, o inglês e desenho arquitetônico, tudo por correspondência. 
Não frequentei a escola, o ensino fundamental eu fiz o ENCCEJA, é tudo 
limitado dentro da cadeia, não tem aquela expansão a gente não aprende 
tanto quanto se tivesse lá fora até porque o ambiente, mas foi um tempo que 
eu ia perder eu procurei ganhar, ganhei remição com isso. [Como assim 
correspondência, isso foi uma coisa que a unidade incentivou ou você foi 
atrás?] Eu mesmo fui atrás, eu fiz pela (?) Brasileira de (?) que tem mais de 
60 anos de mercado, eu fiz por ele (...) (GF 1, 07.08.13) 
 

Nós procura fazer diferente, jogar uma bola quando tem oportunidade, as 
vezes jogar um baralho, naquele tempo nós tínhamos as peças de teatro, 
mas aí tinha a divulgação de Fulano que já era uma pessoa com um grau de 
estudo uma visão mais pro lado social, acostumada a trabalhar com aquilo 
ali, (...) eu mesmo não sinto recurso da casa pra certas coisas, se a gente não 
colocar a mão no bolso pra tentar agradar os nossos filhos, ou deixar uma 
lembrança pra nós - “pai obrigado por tudo que ensinou” e atrás um salmo 
- nós distribuímos duzentas e poucas camisas o ano passado para o dia dos 
pais, nós tínhamos nossos recursos. (...) (E IP 1, 07.08.13) 
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A fuga da ociosidade, da busca por melhores dias dentro da prisão, e melhorar as 

condições da família são presentes nas ações também organizadas pelos internos. Segundo um 

dos internos entrevistados “um dia ele é diferente do outro, mas pra um dia ser diferente do 

outro a gente tem que fazer esse dia diferente, esperar os outros vir fazer não pode!” (E IP 1, 

07.08.13). Mas o desejo pela presença de mais atividades também fica muito claro nos 

depoimentos acima, até pelo contato com pessoas de fora da unidade, que não familiares ou 

AP, que segundo eles fazem eles se sentirem mais humanos e valorizados, o que leva a 

terceira repercussão da implantação das atividades laborativas e educacionais: as políticas de 

ressocialização enquanto possibilidade de relação social.  

Mas, antes disso, ainda pode-se destacar duas questões relativas à ocupação do tempo 

e da mente. A primeira ponderação é a de que muitas das atividades acabam sendo somente 

isso, somente dão a oportunidade de ocupar o tempo e a mente, mas que não tem relação 

alguma com a perspectiva de vida pós-cárcere, visto que as atividades, na sua maioria, não 

são pensadas considerando as habilidades dos internos pré-cárcere, nem nas suas necessidades 

pós-cárcere. As atividades laborativas formais oferecidas, são, na sua maioria, atividades 

simples, mecânicas, que exigem pouco treinamento. Existem poucas empresas onde os 

internos poderiam colocar o que aprenderam em prática, muito embora alguns internos 

continuassem trabalhando nessas empresas após o cárcere ou abriram firmas no mesmo ramo, 

como será demonstrado na seção posterior. Mas para a maioria dos internos é um passatempo 

e remuneração somente. 

É como eu digo alguns se destacam pra ser ressocializado e ter oportunidade 
lá fora, mas outros só estão aqui mesmo pela remição de pena, pelo benefício 
do dinheiro e ir embora da cadeia, muitos tão fazendo que ele está fazendo 
aqui, mas não é o que ele gosta de fazer, está fazendo, costurando trapo, 
mas não é isso que ele quer fazer, ele que mexer com geladeira na rua, 
então porque está aqui ele está sendo...E aí ocupou a mente pra quem 
trabalha, faz aquilo ali e vai embora. (E IO 1, 26.10.12) 

 

A segunda ponderação com relação às atividades concernentes à ocupação do tempo e 

da mente é que, se, por um lado as atividades fomentadas dentro do pavilhão – seja através de 

projetos, seja através de inciativas dos próprios presos – auxiliam em uma melhor qualidade 

de vida dentro da prisão, sendo por auxiliar com a saúde física e mental, seja por estar se 

distraindo e assim gastando menos energia em preocupações próprias da realidade prisional e 

da sua situação impotente; por outro lado, as atividades em geral tem um benefício para a 

unidade, que é a diminuição das tensões, fruto, conforme os entrevistados da ociosidade, 

conforme perspectiva de dois dos APs entrevistados.  
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Não, realmente aqui diminui a tensão e seria bom que nós esvaziássemos os 
pavilhões e tivéssemos mais espaços desses [oficinas] para que os pavilhões 
ficassem vazios e esse povo trabalhando, a tensão seria bem melhor. (E Staff 
Segurança 2, 08.11.12) 
 
(...) só o fato de estar tendo uma atividade pra eles já é um grande passo, 
porque é o seguinte, o que eu vejo, essa avaliação é mais a fundo, só que 
enquanto eles estão praticando, enquanto estão estudando é uma 
preocupação a menos, preocupação a mais é quando eles não querem, 
quando dizem ‘ninguém participa dos cursos, da escola’, se negam a fazer a 
limpeza do pavilhão e aí tem alguma coisa grave acontecendo, (...) (E Staff 
Segurança 3, 12.06.13) 

 

 

7.3 AS POSSIBILIDADES ATRAVÉS DA RELAÇÃO SOCIAL 

 

(...) e esse projeto tem que estar sempre prevalecendo, não só esse, mas tá vindo 
outros se vim ajudar na restauração dessas pessoas, porque estava ouvindo uma certa 
feita, né, eu vi uma mensagem, essa mensagem ela falava assim, essa mensagem 
tinha um certo cachorro que o que ele mais gostava de fazer era morder a calça do 
carteiro e toda vez que o carteiro ia naquela casa, ele chegava lá e o cachorro corria 
chegava na calça dele e mordia, mordia e aquilo perturbava o carteiro, aí chegou 
uma certa feita que o carteiro chegou pra mulher e falou ‘olhe se você não prender o 
cachorro, botar uma mordaça na boca dele eu não vou mais trazer a sua carta’, 
entendeu, então quando ele falou isso a mulher foi lá colocou um mortecedor, então 
o instinto que ele tinha de sempre morder não acabou mas ela só fez mesmo 
simplesmente impedir ele de realizar o desejo dele de morder, ou seja só a cadeia 
em si ela não traz pra gente uma recuperação, certo, a cadeia em si, se não tiver 
ninguém pra nos ajudar, alguém que seja assim de exemplo que seja vamos dizer 
assim de modelo pra que a gente venha assim se espelhar a olhar abaixo de Deus, 
(...) pessoas que nós viemos assim ter como exemplo, porque só a cadeia em si ela 
não muda nosso jeito de ser, pelo contrário ela só tá nos proibindo de fazer o que 
outrora nós achava que era bom, como roubar, matar, destruir, mas agora, quando 
nós estamos aqui ela não nos ajuda ela só nos separa, o nosso instinto o que tinha 
no coração ela não tirou ela só fez prender por um momento (...) (Interno 
participante do Coral, Grupo Focal no Presídio Salvador, 17.05.11) 

 

São inúmeras as falas indicando que o interno para se reinserir precisa de apoio, e esse 

apoio no sentido pessoal, como na fala anterior um exemplo, um espelho, alguém que ajude. 

A carência (de apoio, afeto, contato) dos presos é característica marcante para qualquer pessoa 

que visita uma instituição prisional. Nesse sentido os contatos estabelecidos com professores, 

CAEL, empresários, APs, pastores e representantes religiosos que visitam as unidades, são, 

talvez, mais importantes que as atividades em si. A importância dos contatos está nas 
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possibilidades de inserção no mercado de trabalho pós-cárcere, no apoio na reinserção social, 

no apoio emocional, no apoio material, no sentir-se humano. 

(...) se ele tem contato com os familiares, a gente sempre acha importante 
que eles recebam visitas, então esse apoio tão importante para eles que estão 
cerceados de tudo que contribui para o ser humano. Tem um aqui que esses 
dias ligou pra mim “Dra. Me ajude” eu “Oh, fulano, você tem que pedir a 
um familiar seu para ir lá na VEP” ele olhou mim “Dra. Não tenho ninguém 
não, só tenho vocês aí”, fiquei morrendo de pena, aí você se obriga a 
procurar por meio de um colega , vou pedir para alguém ir lá, porque a 
gente vê que além de tudo ainda tem essa coisa ruim, não tem família. (E A, 
30.07.13) 

Com relação à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, um dos benefícios, 

não sempre considerados enquanto objetivo das atividades laborativas, mas extremamente 

perceptível nas entrevistas e na observação, principalmente nas oficinas e na área livre, é o 

contato com os diferentes profissionais, em especial da CAEL e com os empresários, mas 

também os contatos com a defensoria pública, direção, entre outros. Muitos internos tem se 

beneficiado desse contato. Alguns internos foram contratados pelos empresários e trabalham 

de carteira assinada depois de findado o cumprimento da pena em regime fechado. Outros 

foram indicados para empresas de amigos ou encaminhados para suas empresas fora do 

sistema. Alguns foram acolhidos na casa dos empresários para um apoio inicial após a 

liberdade condicional concedida. Muitos internos voltam para a sala de CAEL para pedir 

ajuda para conseguir um trabalho. Por vezes, esta consegue também indicá-lo para alguma 

empresa ou serviço.  

Nós estamos aqui presos pela justiça, num patrimônio do governo tomado 
conta pelo governo e aí entra os empresários para oferecer, o governo para 
oferecer a mão de obra que somos nós, e aí começa o contato diário, e eles 
entram com as coisas que, as mercadorias que tem que ser feita e nós com a 
mão de obra. E começa o contato diário que tem sido maravilhoso porque 
muitos internos vêm aqui sem saber nada, nunca trabalhou na área que o 
empresário está oferecendo a vaga, e aí muitas das vezes o interno chega 
sem saber nada e aprende uma profissão através do empresário e lá na 
frente o empresário mesmo beneficia até alguns que ele simpatiza, como eu 
mesmo, hoje eu estou preparado se eu colocar o pé na rua em livramento 
condicional eu tenho uma carteira assinada por um empresário que eu 
conheci dentro do sistema penitenciário, e está sendo maravilhoso, tem 
alguns companheiros que já se encontram nessa prática lá fora de carteira 
assinada de uma firma que ele conheceu dentro do sistema e tá lá na 
sociedade de boa, de carteira assinada, até a moradia, alimentação, o 
empresário aposta naquele cara que se destaca, é um empresário ele está ali 
pra jogar com quem gosta de jogar nas oportunidades da vida pra crescer, ele 
trabalha dessa forma, esse. (E IO 1, 26.10.12) 
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Eu acho que a gente faz o melhor possível para que eles mudem as cabeças 
dele, a maioria que sai daqui sai muito melhor, como eu não sei se você 
reparou tem um baixinho lá fora carregando material, de roupa preta, era um 
interno daqui, então ele recebia o dinheirinho dele, guardava na mão de 
meu pai, quando ele saiu tava com certo valor, investiu em material daqui e 
hoje em dia ele vende material daqui. Tá levando material para ele. Tem 
muitos que tem uma possibilidade boa de se ressocializar. Fulano que 
trabalhou aqui na empresa, apoiou meu pai, hoje em dia ele tem uma 
empresa lá fora na mesma área aqui do lado mesmo, a maioria se 
ressocializa mesmo, tem muitos que só pega o dinheiro e dá tudo em droga, 
não tem jeito, mas tem uns que pega o dinheiro, paga aluguel ajuda a família, 
entendeu, então tem futuro lá fora sim. (E Empresário 4, 26.10.12) 
 

Para além da possibilidade de inserção no mundo do trabalho, esta o apoio à família 

quando o sentenciado ainda está em situação de privação da liberdade, e o apoio pós-cárcere 

do tipo material: seja com comida, transporte, passagem para o interior ou para outro estado – 

através de vaquinha entre empresários, direção, AP, e de quem mais puder contribuir.  

Então, muito embora a atividade profissional aprendida na unidade, em si, não tem 

tanto valor, considerando a função ideal educativa. Mas, os contatos que surgem através desta 

são importantes durante o cumprimento da pena e após esta, e criam, muitas vezes, um 

sentimento de responsabilidade para com aqueles que os auxiliavam.  

P: Agora você está na área livre trabalhando...  

R: nos serviços gerais no setor da defensoria pública.  

P: Você é remunerado agora?  

R: Não, os trabalhos que eu exerci na PLB, nenhum deles eu fui remunerado, 
a não ser sendo beneficiado pela remição de pena pelos dias de trabalho. 
Mas em Lauro de Freitas, o trabalho além de ser profissionalizante ele 
também remunerava e também remia a pena. Então lá em Lauro de Freitas 
foi um pouco melhor por que me ajudou financeiramente, ajudou meu curso 
familiar, as coisas que eu precisava também, mas todas essas áreas tem me 
ajudado, que estando na defensoria também, tenho usado esse trabalho para 
verdadeiramente interagir com as pessoas que lá trabalham, é uma área que 
eu quero fazer direito, então conversando com as pessoas eu aprendo 
alguma coisa. (E AL 3, 29.06.12) 

Com relação às atividades educacionais não há esse vínculo tão forte, enquanto 

continuidade desse laço de apoio. Parece que esses vínculos são mais fortes quando os 

internos estão nas atividades fora dos pavilhões. Muito embora, o contato com os professores 

seja marcante, sendo que os internos sempre lembram dos diferentes professores, mandam 

lembranças e pedem o contato, provavelmente na esperança de também conseguir um apoio 

quando sair da instituição prisional ou para continuar a atividade fora. Estes acabam sendo 
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mais importantes no caso do apoio emocional, na forma de tratamento digno, consideração e 

valorização deste, incentivo e aconselhamento enquanto dentro dos pavilhões.  

Já, percebe-se que, com relação ao apoio dado por parte dos empresários, APs e CAEL 

aos internos que estão nas atividades laborativas das oficinas e da área livre, se torna quase 

fraternal.  

Mas tem alguns guardas que tem, que tem um acesso assim de ‘vai nessa 
força que você vai se dar de bem. O crime não tem nada a ver, a parada é 
essa aí, trabalhar, cuidar da família...’ tem esse guarda, mas nem todos. (...) 
‘ohh fulano, bom dia fulano’ de me dar a minha origem, me dá a minha 
personalidade, me dá a verdadeira troca de informações a respeito assim de 
ser humano, coisas da sociedade, de realmente estar enquadrado na 
ressocialização, de se preocupar, alguns guardas se preocupam... (E IO 1, 
26.10.13) 

 

É comum os internos da área livre e das oficinas chamar a coordenadora da CAEL de 

“minha mãe”, que além do fato de representar uma relação de respeito, afeto e cuidado, não se 

pode negar que é, também, fruto do processo de infantilização que os sentenciados sofrem em 

instituições prisionais, como já analisado por autores como SYKES (2007) e GOFFMAN 

(1999). Nesse sentido, pode-se inferir que, ao infantilizar o sujeito encarcerado, a prisão gera 

uma relação de dependência dos presos para com o staff prisional, professores, empresários e 

religiosos. Obviamente, nos casos em que o preso não opta, ou é cooptados pela massa 

carcerária.  

 

7.4 AS ATIVIDADES LABORATIVAS E EDUCACIONAIS NA CONTRAMÃO DA 

RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Como se percebe durante a descrição e análise das atividades, são várias as formas em 

que elas se tornam contrárias à função de transformar um individuo criminoso em um cidadão 

cumpridor das leis. Seja por estas estarem intrinsecamente relacionadas a atividades ilícitas – 

como a faxina –, como por financiar as atividades criminosas, ampliando o poder das facções, 

e por utilizar as atividades laborativas para ganhar dinheiro com outras atividades, como 

facilitar a entrada de drogas, chips, celulares e facas, ou qualquer outro objeto proibido que é 

de algum valor para a massa carcerária.  
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P: Tem muitos que são envolvidos com droga lá dentro? 
R: Praticamente a maioria. Tem muitos que são pais de família, ajudam sua 
família lá fora, mas a maioria é tudo envolvido. Pega o dinheiro aqui e dá 
tudo lá. (E Empresário 3, 26.10.12) 
 
R: Ressocialização para mim eu digo, eu tenho até uma plaquinha na minha 
máquina, eu acredito na minha ressocialização, ressocialização é uma coisa 
individual é a mesma coisa de fé, tá em cada interno.  
P: Não vai ser o trabalho...  
R: Não, muitas das vezes eu digo que o trabalho até atrapalha, porque tem 
cabeça que faz da ressocialização uma forma de ganhar dinheiro que está 
sendo posto para se ressocializar, uma ajuda de custo no seu dia a dia, mas 
muitos está fazendo desse dinheiro em vez de se ressocializar, uma forma de 
enlamaçar cada vez mais em coisas ruins, porque pega esse dinheiro vai 
pagar uma dívida de droga, poderia estar juntando dinheiro para comprar 
uma arma pra quando sair, cada mente é um mundo.  Ressocialização tá em 
você, em mim, minha fé. Se eu não procurar em mim o que é bom, quem é 
que vai, as portas estão abertas, agora está na mente de cada um se acha que 
deve ser ressocializado ou não.” (E IO 1, 26.10.12) 

 

Também são contrárias quando o preso participa de atividades laborativas dentro do 

sistema, ou até mesmo em empresas fora, mas após o cumprimento da pena ele perde a vaga 

por esta ser destinada a presos somente. Foram alguns os internos, que, após finalizada as 

obras da Arena Fonte Nova, ou recebida a liberdade condicional, retornavam a CAEL para 

pedir ajuda para conseguir trabalho, dizendo que não estavam achando um e que estavam 

recebendo muitos convites para reincidir no crime.  

Realmente acontece [ressocialização], porque nós fazemos um trabalho 
voltado para isso, e muitos que saem, mesmo que não consigam um emprego 
imediato, mas não quer mais voltar praquela vida, como é o caso desse rapaz 
que hoje ele teve aqui, veio aqui pra conversar sobre um trabalho, um 
emprego porque ele não quer mais viver a vida que ele vivia antes (...) (E 
Staff Administrativo 7, 23.08.12) 

De forma geral, assim que o sentenciado cumpre a pena ele perde as assistências 

garantidas ou conquistas dentro do sistema. Não tem mais trabalho, não tem mais assistência 

material, social, e nem educacional (considerando que muitos até então, não conseguiam 

comprovar as etapas concluídas dentro da prisão para poder dar continuidade fora.).  

E, talvez, o maior entrave à reinserção social do sentenciado é o estigma de ter 

passado por uma instituição prisional.  

[I1] O medo é a sociedade, porque a sociedade ela sabe que nós somos 
internos e ela quer que o indivíduo venha pra sociedade transformado, mas 
não faz com que o indivíduo realmente se transforme, então como D. CAEL 
chegou com a gente lá, a moça foi falar alto, “ahh chegaram os meninos da 
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PEB”, e CAEL “fique quieta e tal”, foi até a assistente social da [outra 
unidade], “ahh esses meninos são da PEB” falando alto, e D. CAEL pedindo 
para não comentassem em relação a isso que não pode. Aí, já que não pode é 
por isso mesmo, que quando sabem rola desconfiança, medo de labutar com 
a gente. O medo é só ser discriminado, mais do que nós já somos, pela 
própria sociedade. (E IAL 1, 18.07.12) 

 

Eu só as vezes fico um pouco triste, mas acabo entendendo, a sociedade não 
está pronta para receber essas pessoas, a parte de marcenaria mesmo eu 
passo para todos meus clientes e parte de padaria também, eu tenho um 
trabalho aqui dentro da penitenciária, eu faço questão de frisar, a parte de 
marcenaria todo mundo adora, quando fala, “que bom que está ajudando”, 
mas no final da conversa eles sempre perguntam “mas não são eles que vem 
montar o serviço não né?”, aí eu sempre passo a informação que não, apesar 
que eu tenho um interno que trabalha na rua, mas ele só vai montar o serviço 
praquele cliente que sabe e concorda, os clientes que não concordam eu não 
levo, até porque infelizmente pode acontecer uma obra, não só pra minha 
empresa trabalhando como alguma empresa fazendo algum outro tipo de 
serviço e aí some alguma coisa, a culpa infelizmente só vai cair em cima 
daquele que é o preso que está na condicional ou está no regime semiaberto, 
e aí eu procuro evitar. (E Empresário 2, 31.07.12) 

 

 Nesse sentido, se, já há poucas repercussões positivas quanto a implementação das 

atividades laborativas e educacionais no ambiente prisional, elas ainda esbarram na etapa de 

saída do sistema prisional. A marca ex-preso limita muito suas possibilidades de trabalho, 

mas não só. Como afirma um interno, a própria família e amigos o discriminam.  

 

(...) muitos caras chegam aqui, com o tempo ser cristão, mostrar uma vida 
mudada aqui dentro, mas quando chega lá fora eles olham uma vida 
diferente, os olhos dos outros faz eles ver diferente, você chega em um lugar 
até na casa da própria família, você saiu da cadeia, ‘sumiu esses negócios 
aqui meu, sumiu isso, sumiu aquilo’, isso é perseguição de um primo, de 
uma prima, de um irmão, de um tio, já discriminalizando, e aí vem outro 
‘você pegou?’, essa desconfiança, eu to procurando meu caminho, estou 
certo e eles estão me acusando (...) (E IP 1, 07.08.13) 

 

*** 

Assim, as repercussões da implementação das políticas de ressocialização, pouco tem 

a ver com a transformação do indivíduo preso, e mais com as possibilidades de melhorar o seu 

cotidiano dentro da instituição, diminuir seu tempo de prisão, se inserir mais ainda no mundo 

do crime e fortalecer as gangues prisionais. A relação pessoal é a única repercussão que se 

aproxima do objetivo de ressocialização, enquanto possibilidade de reinserção social e 

profissional, e esta, é menos resultado da política do que de quem faz a política acontecer.    
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[I4] [Ressocialização] Pra mim foi criado com o mesmo objetivo de cadeia, 
só pra sustentar o poder, como existem pessoas que estão realmente 
trabalhando, como você está aqui nesse momento aqui, a gente está 
conversando a gente sabe que isso muito provavelmente não vai chegar a 
lugar nenhum, tem boa intenção, mas depende de muitas pessoas acima de 
você. Como a gente aqui, só fala pra nós sobre as obrigações do preso, mas 
não fala sobre os direitos, como ele acabou de falar sobre material de 
faxina que é obrigação da casa, material de higiene, sabonete, pessoas do 
interior não tem visita e muitos não tem recursos pra poder comprar um 
sabonete, um creme dental, a casa não dá, tendo obrigação, então só fala 
em deveres do preso, mas não em direitos. Eu acho que ressocialização, 
existe projeto sim, mas só pra desvio de verba, pra acessar o poder, nós 
somos a classe miserável do país, é nós que sustenta o poder. A 
ressocialização cabe de nós mesmo, eu acho que quem deveria nos 
ressocializar é quem cuida de nós. São os agentes, os diretores, a justiça, os 
juízes, eles que precisam de ressocialização, não é nós. Porque melhora que 
nós procuramos pro dia de amanhã, como aqui hoje estamos trabalhando, 
ele é faxineiro, buscamos nossa melhora por conta própria, não porque a 
cadeia ensina, ou por causa de um programa do governo, mas porque nós 
não queremos mais passar por essa humilhação, viver assim dessa forma, 
então nós colocamos na nossa cabeça que não queremos mais passar por 
isso, então a gente quer sair daqui e procurar uma melhora. Embora 
existam muitas barreiras lá, eu estava falando com ele aqui que tinha um 
rapaz na internet e ele mostrou na televisão que ele puxou seis anos de 
cadeia em Brasília e saindo ele não arrumou emprego e montou uma 
serralheria de artesanato, hoje ele emprega oitenta funcionários, só que ele só 
emprega ex-detento por causa disso, porque a sociedade fecha mesmo. (GF 
1, 07.08.13) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sobre a implantação das políticas, Lin (2000) argumenta que, por vezes,  

as falhas na implementação podem parecer incompetência ou resistência, 
mas muitas vezes são respostas razoáveis quando considerados os 
desencontros entre os programas e os contextos organizacionais (tradução 
nossa)81 (p. 162)  

 
Por isso foi importante considerar o contexto da implementação, e, principalmente 

quem implementa e com quais motivações as ações são implementadas. Aqui a tentativa foi 

justamente esta, perceber as peculiaridades do contexto prisional e, desta unidade em 

específico, através da percepção dos diferentes atores sociais e como este contexto, e essa 

percepção, e consequente atuação, repercutem no cotidiano prisional e nas possibilidades pós-

cárcere.  

De forma geral, no contexto apresentado a partir da percepção dos entrevistados, as 

carências do sistema prisional e dessa unidade especificamente são enormes: sejam recursos 

humanos, financeiros, estruturais.  As lacunas deixadas pelo Estado dão espaço para os 

improvisos e jeitinhos que caracterizam boa parte das relações estabelecidas no sistema 

prisional. Assim como fora do ambiente prisional, a falta de oportunidades e vagas de 

emprego formais incentivam o mercado informal e até mesmo ilegal, da mesma forma isso 

acontece no ambiente prisional. Algumas atividades acontecem com apoio e autorização por 

parte da unidade prisional, como o artesanato e a faxina. Não acontecem da forma ideal, mas 

são atividades válidas e existentes em diversas unidades prisionais do Brasil e, quiçá, do 

mundo. São atividades que acontecem através de diversas e difíceis negociações na tentativa 

de impor ordem e disciplina, e ao mesmo tempo permitir uma atividade válida de 

ressocialização, visto que não é possível oferecer trabalho nas oficinas para todos.  Para os 

internos que trabalham informalmente nos pavilhões o trabalho é uma forma de ocupar o 

tempo, conseguir um dinheiro para comer uma comida melhor, sustentar vícios e, pagar bens 

e serviços lícitos e ilícitos, mostrar que querem uma “melhora”, ou seja, que querem se 

reinserir na sociedade, e são também uma forma de ajudar a família.   

                                                           
81 “The studies in this book show that implementation failures which might seem the result of incompetence or 
deliberate resistance are often reasonable responses to the mismatch between programs and their organizational 
context.” (LIN, 2000, p. 162) 
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As possibilidades de ressocialização, considerando esse conceito significando a 

transformação do preso em indivíduo cumpridor das leis e reinserido no meio social de forma 

produtiva, são extremamente individuais, particularizadas, e dependem, principalmente, de 

um esforço pessoal grande e dos apoios dos diferentes atores sociais na sua trajetória 

carcerária, bem como da sua maior ou menor inserção no mundo do crime.  

As possibilidades de ressocialização, quando analisadas as repercussões da 

implementação das políticas laborativas e educacionais no sistema prisional, são poucas e 

repercutem mais no cotidiano prisional do que nas possibilidades pós-cárcere. Mesmo assim, 

não conseguem se contrariar à lógica das organizações das gangues prisionais, muitas vezes 

contribuindo para o seu fortalecimento de forma direta ou indireta, bem como, muitas vezes, 

elas contribuem para o funcionamento das atividades dentro dos pavilhões. E o estigma acaba 

fazendo com que o círculo crime-prisão-crime se repita, também por uma ausência de apoio 

pós-cárcere. E, novamente, quem abraça, como citado por um dos entrevistados, o preso/ex-

preso é a família do mundo do crime. Portanto, a última repercussão que apresenta os efeitos 

das políticas de ressocialização que são contrários a ela, acaba ratificando a argumentação de 

Foucault (2007), de que a prisão tem por função transformar o indivíduo preso em 

delinquente.  

 

*** 

 

 Ao finalizar essa dissertação, é fato que muito mais poderia ser abordado sobre a 

implementação das políticas laborativas e educacionais no sistema prisional. É um estudo que 

abre portas para outras investigações de aprofundamento e complementação, e a discussão 

aqui apresentada não esgota as análises possíveis a partir da riqueza das falas dos 

entrevistados. Considero que uma forma de aprofundamento dessa pesquisa seria fazer um 

estudo da percepção dos egressos que tenham passado pelas atividades laborativas e 

educacionais nas unidades prisionais, bem como da percepção dos reincidentes.  

 Como tantos outros estudos prisionais, esta dissertação ratifica o fracasso da prisão 

enquanto instituição que possibilite a transformação do criminoso em não criminoso 

(THOMPSON, 1976) e eficaz na manutenção das relações de poder estabelecidas. Mas, 

também acredito que as políticas de ressocialização aqui analisadas poderiam ser comparadas 

com políticas penais alternativas, visto que são justamente essas que contrapõe a lógica da 
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prisão – de isolamento e afastamento do indivíduo criminoso da sociedade – oferecendo a 

relação social com indivíduos, que não presos, nem seus familiares, o que foi percebida como 

a repercussão mais próxima ao objetivo institucional da prisão – a ressocialização. Ou seja, 

quando a prisão foi menos prisão.  
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APENDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nome da Pesquisadora: Natasha Maria Wangen Krahn 

Nome do Orientador: Luiz Cláudio Lourenço 

 

 O (a) sr. (sra.) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que será utilizada 
na elaboração da Dissertação de Mestrado da pesquisadora. Ao participar deste estudo o (a) 
sr. (sra.) permitirá que a pesquisadora utilize as informações fornecidas em sua Dissertação. 
As entrevistas serão realizadas em particular e, se consentido pelo sr.(sra.), serão gravadas, e 
só quem terá acesso a estas gravações serão a pesquisadora e o orientador. A sua participação 
não traz complicações legais, e as informações pessoais coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais. A identidade do pesquisado será preservada.  

 O objeto da pesquisa é o processo de implementação de políticas públicas laborativas 
e educacionais em uma unidade prisional. E o objetivo da presente pesquisa é perceber como 
são implementadas as políticas públicas laborativas e educacionais no sistema penitenciário, 
porque são implementadas da forma que são e quais os possíveis resultados desse processo 
para o cotidiano penal e para o processo de desencarceramento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
consentimento em participar da pesquisa. 

 

__________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

__________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

___________________________ 

Assinatura da Pesquisado 
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APÊNDICE B 

MODELO DE ENTREVISTAS 

� Diretoria de Integração Social (antiga CEDEGEP) 
 
Objetivo: Conhecer a influência das mudanças na burocracia responsável pelo Sistema 
Penitenciária (mudanças de pessoal e nomenclaturas) no processo de implementação e 
manutenção das políticas públicas para os sistema penitenciário, em especial de cunho 
educativo e laborativo. 
 
Dados do entrevistado: 

• Qual o cargo exercido? 
• Quando começou a exercer esse cargo?  
• Qual sua formação? 

 
Dados do setor: 

• Quantos funcionários compõem a DIS? Quais as funções dos diferentes integrantes? 
• Que atividades são prioritárias na DIS? 
• Como são definidos as metas, objetivos e prioridades do setor? 
• Quais são os procedimentos adotados para a concretização dos objetivos 

estabelecidos? 
• Quais são os limites encontrados por esta diretoria? 

SEAP: 
• Quais os objetivos de uma secretaria específica para o sistema penitenciário? 
• Quais são os objetivos da criação de uma superintendência só para a ressocialização? 
• O que a diretoria compreende por ressocialização? 
• O que seria ressocialização sustentável? 
• Quais foram as principais ações realizadas desde a criação da nova secretaria? 
• Quais foram as principais dificuldades enfrentadas para realizar as ações pretendidas? 
• Fale um pouco sobre as articulações com as diferentes secretarias e instituições para o 

cumprimento das metas estabelecidas? 
 
DIS X Unidades Prisionais: 

• Como são estabelecidas as relações entre a DIS e as unidades prisionais? 
• Como são contratadas as empresas que são instaladas nas unidades prisionais? Quais 

são seus direitos e quais são suas obrigações (com os internos, com as unidades, com a 
DIS)? 

• Quais são as principais dificuldades enfrentadas na relação com: 
1) Unidade prisionais 
2) PEB  
3) Escola Especial da PEB 
4) SEC 
5) Empresas 
6) Fundação e outras instituições que desenvolvem atividades nas unidades 

 
 

� Corpo Administrativo da Unidade: Diretor 
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Objetivo: Visão sobre as atividades desenvolvidas na unidade, as dificuldades, as diferentes 
repercussões, seu papel nesse processo. 
 

• Quando começou sua atuação no sistema prisional e em qual cargo. Qual sua trajetória 
dentro do sistema. 

• Fale sobre sua gestão na PEB (metas, prioridades, políticas implementadas, 
dificuldades enfrentadas, relação com os demais atores envolvidos na realização das 
atividades). 

• Que repercussões são esperadas dessas atividades? 
• Que repercussões são percebidas a partir das atividades desenvolvidas? 
• De que forma as mudanças de governo influenciaram nas políticas implementadas? 
• O que compreende por ressocialização? Acredita na ressocialização? De que forma a 

unidade prisional cumpre esse papel, se cumpre? Que atividades que são 
desenvolvidas nas unidades prisionais considera de maior relevância para o 
cumprimento desta função social da prisão? 

• O que compreende por ressocialização? 
 

 
� Corpo Administrativo da Unidade: Coordenação de Atividade Laborativas 

 
Objetivo: Momento 1: Visão sobre as atividades desenvolvidas na unidade, as dificuldades, as 
diferentes repercussões, seu papel nesse processo.  
Momento 2: Descrição do processo de implementação das diferentes atividades. 
 
Primeiro Momento: 

• Tempo como integrante da coordenação de atividades laborativas desta unidade 
prisional 

• Que diferentes atividades (educacionais, laborativas, profissionalizantes, lúdicas, 
artístico-culturais, esportivas) têm sido implementadas na unidade desde que faz parte 
da coordenação de atividades laborativas? 

• Que repercussões são esperadas dessas atividades? 
• Que repercussões são percebidas a partir das atividades desenvolvidas? 
• Quais são os procedimentos que devem ser realizados para a implementação das 

atividades? 
• Que cuidados devem ser tomados para as diferentes atividades: 

Educacionais: 
Laborativas: 
Profissionalizantes (área interna): 
Profissionalizantes (área externa): 
Lúdicas/artístico-culturais/esportivas (área interna): 

• De que forma você percebe e atuação dos setores (SEAP, Direção, Empresas, Escola, 
ONGs) no processo de implementação das políticas? 

• Quais são os fatores que dificultam a implementação das atividades: 
Educacionais: 
Laborativas: 
Profissionalizantes (área interna): 
Profissionalizantes (área externa): 
Lúdicas/artístico-culturais/esportivas (área interna): 
• O que compreende por ressocialização? 
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Segundo Momento: 
• Descreva o processo de implementação das seguintes PPs: 

1. Escola 
2. Ensino Médio 
3. Enem 
4. Enceja 
5. Empresas (6) 
6. Informática 
7. Esporte 
8. Capoeira 
9. Coral 
10. Construção Civil 
11. Artesanato 

� Escolha dos internos/processo de seleção ou como foi realizado o convite 
� Cuidados tomados 
� Orientação aos instrutores 
� Espaço físico em que são realizada as atividades 
� Dificuldades enfrentadas 
� Como lidou com as dificuldades 
� Repercussões esperadas 
� Repercussões obtidas 

 
� Empresários das empresas instaladas na unidade prisional 

 
Objetivo: Conhecer as motivações para a implantação da empresa naquele espaço, os 
processos de implementação, a escolha dos internos para trabalham nas empresas, suas 
expectativas quanto a possíveis contribuições para a vida do interno, as dificuldades 
enfrentadas no funcionamento das empresas nesse espaço peculiar. 
 

• Há quantos anos essa empresa está instalada aqui na PEB? 
• Quais foram às motivações para implantar a empresa nesse espaço?  
• Como ficou sabendo dessa possibilidade?  
• Quais foram os procedimentos burocráticos necessários para a implantação da 

empresa aqui? 
• Quantos internos estão trabalhando hoje nessa empresa? 
• De que forma são escolhidos os internos para trabalhar nessa empresa? 
• De que forma você acha que pode contribuir com a vida dos internos oferecendo este 

trabalho? 
• Quais são as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das atividades 

rotineiras? 
• Nos dias de visita, que coincidem com dias de trabalho (sexta e sábado) a maioria 

continua tralhando ou escolhe receber a visita? Que negociações são realizadas com 
eles e entre eles? 

• Comente um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelos internos e suas vidas. 
• Comente sobre sua experiência pessoal de trabalho neste ambiente. 
• O que compreende por ressocialização? 
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� Diretora da Escola Especial da Penitenciária Estadual da Bahia 

 
Objetivo: Conhecer o funcionamento da escola, as diferentes atividades desenvolvidas por ela, 
as expectativas quanto à contribuição para a vida do interno, as dificuldades na 
implementação dos diversos níveis escolares nos pavilhões, as principais mudanças ocorridas, 
a elaboração do PPP, as expectativas com a nova Diretoria de Integração Social. 
 

• Quantos anos têm a Escola? 
• Há quanto tempo é diretora da Escola? 
• Detalhar sobre as diferentes atividades educacionais que são implementadas na 

unidade. 
• Quais são os maiores desafios para a implementação de atividades educacionais nesta 

unidade prisional? 
• Como percebe a participação dos internos nas salas de aula? 
• Quais as hipóteses para a baixa participação dos internos nas atividades educacionais? 
• O que dificulta a implementação das atividades e o que estimula a participação dos 

internos nas atividades? 
• Que secretarias atuam no desenvolvimento das diferentes atividades educacionais e 

como se inter-relacionam ou não? (Secretaria de Educação/SEAP...) 
• Como percebe a influência dos seguintes atores sociais nesse processo: 
� Direção da Unidade 
� Coordenação de Atividades Laborativas 
� Agentes Penitenciários 
� Líderes dos pavilhões 
� Professores da escola 
� Diretoria de Integração Social 
� ONGS/Projetos diversos 
� Empresas 
• O que compreende por ressocialização? 

 
 

� Professores da Escola Especial da Penitenciária Estadual da Bahia 
 

Objetivo: Compreender as dinâmicas do cotidiano escolar na unidade prisional, conhecer suas 
dificuldades na execução de suas atividades, compreender como as dinâmicas da unidade 
interferem na execução das atividades, compreender suas motivações e suas expectativas de 
contribuição para os internos. 
 

• Há quanto tempo leciona nessa unidade prisional? 
• Porque está trabalhando neste ambiente escolar? 
• Como são as dinâmicas de sala de aula? Detalhe um dia de aula. 
• Que estratégias utiliza para potencializar as atividades desenvolvidas? 
• Que mudanças percebe no desenvolvimento das atividades no decorrer dos anos em 

que leciona aqui? 
• Que fatores contribuem para a execução do trabalho? 
• Que fatores dificultam a execução do trabalho? 
• Como percebe a sua intervenção em sala de aula? 
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• De que modo a educação contribui para os internos? 
• Quais são as hipóteses para o baixo número de alunos em sala de aula? O que leva o 

interno (indivíduo cumprindo pena em regime de privação de liberdade) a participar 
das atividades escolares? O que leva o interno a não participar das atividades 
escolares? 

• O que compreende por ressocialização? 
 
 

� Agentes Penitenciários 
 
Objetivo: Perceber como eles se vêem no processo de desenvolvimento das atividades 
laborativas, educacionais, profissionalizantes e lúdico-culturais, perceber o que pensam sobre 
essas atividades, qual o papel delas naquele ambiente, se as consideram benéficas ou 
prejudiciais ao sistema prisional como um todo. 
 

• Há quanto tempo trabalha na unidade? 
• O que o motivou a ser agente penitenciário? 
• De que atividades laborativas, educacionais, profissionalizantes, lúdico-artísticas tem 

conhecimento que acontecem nesta unidade? 
• Como percebe o desenvolvimento destas atividades: 

� Atividades laborativas – trabalho. 
� Atividades educacionais. 
� Atividades profissionalizantes. 
� Atividades lúdico-profissionalizantes (capoeira, coral, esportes,...) 

• Como é a relação daqueles que realizam essas atividades com você. 
• Quais são suas atribuições para o desenvolvimento das diferentes atividades? 
• Como percebe seu papel no desenvolvimento dessas atividades? 
• Que resultados você atribui a participação dos internos nestas atividades? 
• Porque acredita que tantos internos não participam de nenhuma atividade? 
• De que forma o desenvolvimento destas atividades modifica o cotidiano da unidade 

prisional? 
• O que compreende por ressocialização? 

 
 

� Internos  
 
Objetivo: Compreender como os internos percebem o desenvolvimento das diferentes 
atividades, de que forma contribuem ou não para o cotidiano e para a as perspectiva de vida 
pós-cárcere.  
 

• Antes de ser preso você estudava, trabalhava, ou fazia algum curso? 
• De que atividades educacionais, profissionalizantes, lúdicas e/ou laborativas você já 

participou? 
• Como é feito o convite/apresentação/seleção dos participantes? Como foi escolhido? 
• Quais fatores o motivam a participar de determinada atividade? 
• Quais são as atividades mais desejadas e por quê? 
• O que estimula e o que desestimula a participação? 
• De que forma as atividades influenciam no cotidiano dos pavilhões? 
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• As diferentes atividades propostas e implementadas contemplam suas reais 
necessidades? Quais sim e quais não? Por quê? 

• Que fatores prejudicam o desenvolvimento das seguintes atividades: 
� laborativas – área externa 
� educacionais – área interna 
� lúdicas – área interna 
� profissionalizantes – área interna 
� profissionalizantes – área externa 
� artesanato – área interna 
� faxina – área externa 

• O que compreende por ressocialização? 
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