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Resumo
O tema ressocialização tem sido debatido por diversos grupos profissionais. Para a
administração pública, dois aspectos impactam diretamente na sua política: a
necessidade de recuperar cidadãos e inseri-los na vida social; e a administração
dessas instituições. A execução dessas políticas se dá em meio a um ambiente de
vigilância e punição, já que o cotidiano das prisões tem a segurança como valor
central, razão pela qual as políticas penitenciárias são tratadas, muitas vezes, como
políticas de segurança. Este estudo teve como objetivo identificar e analisar os
fatores para a efetividade na gestão de projetos para ressocialização de presidiárias
no mercado trabalho. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvida pesquisa
descritiva, na forma de um estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa. O
estudo foi realizado no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves (PrFJAG),
situado na cidade Ribeirão das Neves, MG. A unidade de observação é composta de
gestores, técnicos, agentes penitenciários e presas. Entre os principais resultados
obtidos destacam-se: o trabalho dos gestores em prol da efetividade na gestão de
projetos de trabalho; aumento da profissionalização de presas; dificuldades e o
preconceito vivido pelas presas; a importância do resgate da cidadania das mulheres
encarceradas por meio do trabalho; a diversidade de projetos de trabalho existentes
no PrFJAG; burocratização do processo seletivo de parceiros. Concluiu-se que: a)
os gestores trabalham em prol da efetividade dos projetos de trabalho; os técnicos
entendem que os projetos de trabalho contribuem para a ressocialização e reduzem
a demanda do cotidiano, fazendo com que as presas adquiram o hábito de trabalhar
e se interessem por novas profissões; as presas acreditam que a efetividade dos
projetos é positiva para a ressocialização; d) houve alto índice de concordância
quanto à efetividade dos projetos de trabalho dentro do PrFJAG por parte dos
funcionários em geral e as presas, uma vez que somente reconhecem como
impedimento a falta de interesse e o sistema burocrático.
Palavras-chaves: Projetos de trabalho. Ressocialização. Profissionalização de
presas.

Abstract
Resocialization is a topic that has been debated by several professional groups.
Concerning public administration, two aspects have a direct impact on its policy: the
need to recover citizens and insert them back into social life, and the administration
of these institutions. The enforcement of these policies takes place amid a monitoring
and punishing environment, since the daily life in prison has safety as a core value,
which is the reason why the penitentiary policies are often treated as security
policies. The present study aimed to identify and analyze the factors for effectiveness
in project management for social rehabilitation of female inmates in the labor market.
To achieve this objective a descriptive research was conducted in the shape of a
descriptive case study with a qualitative approach. The study was conducted at José
Abranches Gonçalves Women's Prison - PrFJAG located in the city of Ribeirão das
Neves / MG. The observation unit is composed of managers, technicians, prison
officers and female inmates. Among the main results of the study are: the work of
managers in favor of the effectiveness in managing work projects; increasing
professionalization of inmates; difficulties and prejudice experienced by inmates; the
importance of the recovery of citizenship of incarcerated women through work; the
diversity of work projects in PrFJAG; bureaucratization of the selective process for
partners. It was concluded that: a) managers work towards the effectiveness of
working projects; b) technicians understand that working projects contribute to the
resocialization and reduce the daily demands, causing the inmates to acquire the
habit of working and more interest in new professions; c) inmates believe that the
effectiveness of the projects is positive for resocialization; d) a high level of
agreement about the effectiveness of the working projects inside PrFJAG by the
general staff and the inmates was detected, since the only barrier they have found to
the success of the projects is the lack of interest and the bureaucratic system.
Keywords: Working projects. Resocialization. Inmate professionalization.
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1 Introdução
O Estado, no exercício de sua função administrativa e política, tem o dever
constitucional de proteger os presos do sistema prisional, garantir sua segurança,
bem

como

sua

ressocialização

na

sociedade.

Sendo

assim,

o

tema

ressocialização tem sido debatido por diversos grupos profissionais envolvidos
com a questão. Para administração pública, dois aspectos impactam diretamente
na sua política. Um é a necessidade de recuperar cidadãos e inseri-los na vida
social; o outro é a administração dessas instituições que acarretam elevados
custos, cujo referencial teórico ampara este tema.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho desenvolvido no Presídio Regional
Feminino José Abranches Gonçalves (PrFJAG) foi identificar e analisar quais os
fatores para a efetividade na gestão de projetos para ressocialização de presas
no mercado de trabalho. Para tanto, foi realizado estudo de caso de cunho
qualitativo

descritivo.

Foram

entrevistados

gestores,

técnicos,

agentes

penitenciários e presas, utilizando-se, para análise das respostas, o Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC).
Este trabalho está estruturado em cinco partes. O capítulo 1 inicia-se com
introdução, problematização, justificativa e os objetivos geral e específicos. A
constituição do capítulo 2 faz-se pelo referencial teórico, no qual se apresentam
as metodologias da gestão de projetos, o processo de implantação dos projetos
sociais, conceitos referentes ao trabalho e seus valores e, ainda, a
ressocialização a partir do trabalho.
No capítulo 3 é apresentada a trajetória da pesquisa, por meio da descrição dos
processos metodológicos, abordando o tipo de pesquisa, a unidade de análise e
observação, os procedimentos de coleta e análise dos dados, assim como o
roteiro para entrevistas com os gestores do PrFJAG e presas que participam dos
projetos de trabalho e a síntese da pesquisa.
O capítulo 4 contém a discussão dos resultados da pesquisa de campo e a
pesquisa documental.
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Finalizando, o capítulo 5 relata as conclusões obtidas com o desenvolvimento do
trabalho, assim como as considerações gerenciais abordando as limitações e
recomendações para trabalhos futuros.
1.1 Problematização
A competência central da prisão é a ressocialização de presos, conforme a Lei de
Execução Penal (LEP) (Paraná, 1984). Essa perspectiva preconiza a proposta
socioeducativa de retomada de direitos e deveres, regras de convívio em
sociedade. A execução dessas políticas se dá em meio a um ambiente de
vigilância e punição, já que o cotidiano das prisões tem a segurança como valor
central a razão pela qual as políticas penitenciárias são tratadas, muitas vezes,
como políticas de segurança. A realidade é que a prisão como uma instituição
punitiva necessita de medidas de segurança para manter a ordem e a disciplina,
mas não se pode perder de vista seu objetivo primeiro, denominado
ressocialização.
A prisão aparece no final do século XVIII como instrumento de punição, mas com
uma característica inovadora: seu aspecto preventivo. Nas palavras de Foucault
(1987, p. 196), “retirando tempo do condenado, a prisão parece traduzir
concretamente a ideia de que a infração lesou, mais além da vítima, a sociedade
inteira”. Até o início do século XIX a prisão possuía unicamente o objetivo de
contenção de seus condenados, não existindo qualquer preocupação com a
preparação dos presos para a vida em liberdade.
Goffman (2010) interpreta a prisão como uma instituição total, uma vez que há a
interrupção do convívio do preso com o mundo externo, que ocorre até mesmo
por sua arquitetura e que o isolamento causado por essas instituições se constitui
em uma “mortificação do eu”. E além da deformação pessoal que decorre do fato
de a pessoa perder seu conjunto de identidade, ele ainda descreve a prisão como
local onde a pessoa encarcerada mora e trabalha, cortando o vínculo com o
mundo exterior e tendo que seguir regras bem definidas.
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Em consonância com essa reflexão, Medeiros (2010) relata que é na prisão que
ocorre a transformação do comportamento dos indivíduos, que vai se modificando
e sendo moldado.
Em contrapartida, Eugênio Raúl Zaffaroni (2001) enfatiza que a prisão é uma
“máquina deteriorante”. Acrescenta, ainda, que nas prisões:
[...] o preso é ferido na sua autoestima de todas as formas imagináveis,
pela perda de privacidade, de seu próprio espaço, submissões a revistas
degradantes, etc. A isso juntam-se as condições deficientes de quase
todas as prisões: superpopulação, alimentação paupérrima, falta de higiene
e assistência sanitária, etc., sem contar as discriminações em relação à
capacidade de pagar por alojamentos e comodidades (Zaffaroni, 2001, p.
136).
Baratta (2002), em relação à contradição entre o encarceramento e o processo de
educação, relata que o cárcere é contrário a todo moderno ideal educativo,
porque este promove a individualidade, o autorrespeito do indivíduo, alimentado
pelo respeito que o educador tem dele. As cerimônias de degradação no início da
detenção, por meio das quais o encarcerado é despojado até dos símbolos
exteriores da própria autonomia (vestuários e objetos pessoais), constituem o
oposto de tudo isso. A educação promove o sentimento de liberdade e de
espontaneidade do indivíduo: a vida no cárcere, como universo disciplinar, tem
caráter repressivo e uniformizante.
A percepção do fracasso da instituição penal apenas como instrumento de
detenção, de depósito de indivíduos deu-se somente na década de 1950, com a
inclusão da educação no currículo das prisões, com a perspectiva do tratamento.
A respeito da educação, Foucault (1977) observou: “a educação do preso é, por
parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no
interesse da sociedade e uma obrigação para com o preso”.
A inclusão de programas de educação nas prisões brasileiras é registrada
primeiramente no estado de São Paulo, na década de 1970. Segundo Santos
(2002), a educação dos presos era realizada por professores da Secretaria de
Educação. Isso se modificou em 1988, quando foi criada a Fundação Estadual de
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Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), com o intuito de administrar
metodologicamente o ensino nos estabelecimentos prisionais do estado.
É nesse momento final da década de 1980, com o surgimento da perspectiva
educativa, que se abre espaço para a noção de ressocialização dos presos por
meio do incentivo à educação. A despeito disso, o sistema prisional no Brasil não
consegue atingir seu objetivo central, a ressocialização de presos. Isso se deve
às más condições dos estabelecimentos penais, à superlotação, ao precário
treinamento dos profissionais da execução penal e às instalações insalubres. As
dificuldades na efetivação dos princípios e valores da ressocialização devem ser
levadas em consideração e enfrentadas cotidianamente pelos profissionais da
execução penal. As limitações não podem engessar as ações. Nas palavras de
Pereira (2005, p. 11), “até mesmo a adversidade pode frutificar, se houver
disponibilidade para lutar e construir”.
A perspectiva da regeneração enxerga o sujeito aprisionado como “doente” e
entende o crime como doença. Em grande medida, verifica-se que os presos não
saem preparados do sistema prisional, devendo-se isso às inadequadas e
precaríssimas condições da maioria dos presídios brasileiros, que dificultam o
desenvolvimento de trabalhos de caráter socioeducativo com os presos. Essa
constatação foi comprovada por meio dos elevados índices de reincidência
criminal entre os presos.
Atualmente, o índice de reincidência criminal no Brasil iguala-se ao verificado nos
Estados Unidos: o retorno à prática de atos delituosos chega a 60%, no caso dos
adultos. Para que haja o cumprimento dos princípios humanizadores da
ressocialização, na prática da execução penal o objetivo das prisões tem de
ultrapassar a privação da liberdade, propiciando o acesso a serviços que efetivem
os direitos de cidadania da população encarcerada, tendo-os como sujeitos desse
processo com ativa participação.
Santos (2005) ressalta que, embora a ressocialização não tenha alcançado
efetiva realização, constata-se que alguns presos, ao saírem do sistema prisional,
abandonam a vida do crime. O motivo é por terem a experiência de acessar aos
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serviços ofertados no presídio e por meio desse acesso construir um processo
de conscientização quanto a seus direitos e deveres. Por meio da vivência no
âmbito prisional detecta-se que essas experiências são pontuais, por não haver
muitos registros entre os presos.
A LEP (Paraná, 1984) estabelece quem deve trabalhar e como o trabalho deverá
ser desenvolvido. Atualmente, o trabalho prisional desenvolvido nas instituições
prisionais segue os princípios do taylorismo, porque está voltado para o controle
dos presos, privilegiando uma rígida disciplina. Esse trabalho tem exigências que
lhe são próprias desde sua concepção até os dias atuais e se encaixa
perfeitamente no primeiro tipo de organização, ou seja, qualquer tipo de iniciativa
por parte dos presos é imediatamente tolhida entre a segurança e disciplina, o
que inviabiliza toda forma de envolvimento efetivo do apenado com o trabalho.
Wacquant (2003) relata que o maior empecilho para a conquista ou retorno à vida
cidadã dos presos é o preconceito, realidade que vem de dentro dos presídios,
devido às presas estarem na condição de encarceramento e alguns funcionários
não tentarem ver de forma diferente nem colaborarem profissionalmente para
acontecer a ressocialização. Essa discriminação é construída socialmente, nas
relações cotidianas com o outro. E tratam as presas literalmente como pessoas
criminosas, tirando-as da condição de sujeito de direitos e de oportunidades.
Mostra, assim, um forte estigma e a dificuldade de se despir dos rótulos e abrir
espaço para conhecer a verdadeira realidade complexa, cruel e paradoxalmente
interessante em termos científicos.
No PrFJAG existem variados tipos de projetos ligados ao mercado de trabalho,
que funcionam como norteadores de ressocialização, são eles: parceria públicoprivada de corte e costura é um dos projetos que funcionam no presídio a partir
de curso de corte e costura. Após o término do curso de corte e costura, faz-se o
encaminhamento das presas para o trabalho dentro da unidade prisional (UP) na
condição de funcionárias de um parceiro da Secretaria de Estado de Defesa
Social de Minas Gerais (SEDS-MG), que as remunera por produção. Outro projeto
é o de manufatura, no qual as internas entrevistadas relatam suas habilidades e
são encaminhadas para esse tipo de trabalho. Todo o material produzido é
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vendido pela família e as profissionais do artesanato também ensinam às outras
presas que querem aprender a arte como meio de profissão. Por fim, há os
serviços de jardinagem, construção civil, reciclagem, serviços gerais e alguns
cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC), projeto implantado pelo governo. Ocorre ainda uma gama de
dificuldades para que esses projetos sejam colocados em prática e as presas
tenham bom aproveitamento para a ressocialização.
Em função do exposto, a pergunta que norteia este trabalho é: quais são os
fatores para a efetividade na gestão de projetos do PrFJAG para a
ressocialização de presas no mercado de trabalho?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
Identificar e analisar os fatores para efetividade na gestão de projetos para
ressocialização de presidiárias no mercado trabalho.
1.2.1 Objetivos específicos
a) Identificar quais os projetos de trabalho existentes no presídio.
b) Indicar os fatores que influenciam a efetividade de projetos do presídio.
c) Descrever como se dá a inserção das presidiárias no mercado de trabalho.
d) Verificar as facilidades e dificuldades para a ressocialização de presidiárias
no mercado de trabalho.
e) Relatar se existe um sistema de acompanhamento da ressocialização no
trabalho pós-encarceramento.
f) Indicar quais os interesses das presidiárias para o trabalho futuro.
1.3 Justificativa
Visando à contribuição para a Administração, a pesquisa tem por pretensão
discutir a questão da ressocialização de presas no mercado de trabalho,

20

incentivado pela política pública, contribuindo com os estudos acadêmicos. E
focará na gestão social, na aplicabilidade de ferramentas para efetividade dos
projetos de ressocialização, seu potencial de aplicação, aprendizado e suas
vantagens e limitações.
A escolha deste tema se justifica pela sua relevância e pertinência para a
academia, uma vez que é um estudo que visa à oportunidade de ampliar a
pesquisa científica, proporcionando a expansão dos conhecimentos teóricos e
práticos sobre a efetividade na gestão de projetos para ressocialização no
mercado de trabalho no dentro do PrFJAG.
Este estudo apresentará informações que evidenciam se a ressocialização por
meio do trabalho é efetiva. Assim sendo, visa a contribuir para os avanços no
campo de interesse da Administração, relacionada a três assuntos de destaque
hoje em uma UP: gestão de projetos, mercado de trabalho e ressocialização.
Quanto às contribuições para a ciência e sociedade, este trabalho se justifica pela
análise da contribuição efetiva de uma iniciativa de política pública para o fomento
da gestão de projetos a partir da inserção das presas nos projetos de trabalho
vigentes no PrFJAG, visando à aceleração do fluxo de informação e formação
profissional.
Para o desenvolvimento da mestranda, o estudo proporcionará a possibilidade de
investigar, de forma sistematizada, a efetividade de projetos voltados para a
ressocialização.
Por fim, pretende-se ampliar o conhecimento sobre a efetividade da gestão de
projetos para ressocialização de presas no mercado de trabalho dentro do
PrFJAG. Em particular, a sociedade civil, que cobra transparência e resultados na
utilização de recursos públicos, e o Estado, que em contrapartida pode justificar o
uso dos recursos para tal fim de forma mais adequada e consciente.
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2 Referencial Teórico
Com objetivo de fundamentar esta pesquisa, neste capítulo será apresentado o
referencial teóric
o contendo o construto gestão de projetos, gestão de projetos sociais e
efetividade de projetos sociais, suas características e importância para as
organizações governamentais. Também são abordadas reflexões acerca do
sentido do trabalho e os conceitos referentes ao retrato da ressocialização no
trabalho desenvolvida no sistema prisional no Brasil.
2.1 Gestão de projetos
Segundo Prado (2004a; 2004b), a gestão de projetos surgiu na década de 50 e
desde então vem evoluindo. As primeiras empresas a utilizar essa ciência foram
as construções pesadas, aeroespaciais e da defesa, particularmente nos Estados
Unidos da América (EUA), Canadá, Europa e Japão.
Tuman (1983) preconiza que projetos podem ser definidos como organizações
temporárias de pessoas dedicadas, visando atingir um propósito específico. Já
Heldman (2006) define um projeto como um empreendimento temporário, com
início e fim determinados, tendo como propósito a criação de um produto ou
serviço que será concluído no momento em que seus objetivos forem atingidos e
chancelados pelos principais interessados (stakeholders). Temporário, porque
possui início e fim definidos, sendo o final estabelecido quando os objetivos do
projeto são atingidos, mas isso não significa que seus resultados serão finitos; na
maioria das vezes, os projetos são implementados com o intuito de se criar
resultados duradouros. Além disso, seus produtos, serviços ou resultados são
exclusivos, já que cada entrega se configura como única, divergindo das
atividades rotineiras da organização.
Outra característica importante dos projetos é a elaboração progressiva (Project
Management Institute - PMI, 2009). Isso significa que, ao longo de sua
implementação, os objetivos são aprimorados, ficando mais claros para os
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gerentes e o entendimento das entregas torna-se mais completo e, portanto, o
planejamento inicial vai se adaptando conforme o contexto.
Boutinet (2002) salienta que projetos são propostas de mudança e de
transformação,

seja

para

solucionar

problemas,

seja

para

aproveitar

oportunidades presentes ou por antevisão de situações futuras.
Nessa linha de conceituação, Kerzner (2002) e Menezes (2003) definem projeto
como um empreendimento único que deve ter início e fim claramente definidos e
que, conduzido por pessoas, pode atingir seus objetivos respeitando os
parâmetros prazo, custo e qualidade. Já Maximiliano (2002) entende projeto como
um empreendimento temporário ou uma sequência de atividades com começo,
meio e fim programados, com o objetivo de fornecer um produto singular, levando
em consideração as restrições orçamentárias.
O termo gestão de projetos tem sido entendido amplamente e perpassado pela
Administração e as Ciências Políticas. Quando direcionada pela Administração,
tem uma concepção ideológica gerencial, com seus objetivos voltados para a
coordenação e controle, enquanto que na Administração se privilegia a
concepção de um discurso sobre poder e legitimidade, ou seja, incidência de
conflito (Guimarães & Januzzi, 2004). Nesse direcionamento, Clemente e
Fernandes (2002, p. 22) acrescentam a dimensão científica à gestão de projetos
como “um método de se conhecer e interferir de forma intencional e planejada em
uma determinada realidade”.
Os projetos estão presentes em todos os níveis da organização. E para ser
projeto deverá ter início e fim definidos e ter um objetivo. O projeto surge quando
existem atividades ou ações a serem cumpridas fora das atividades normais da
empresa. Projetos não existem isoladamente, eles apenas fazem sentido na
medida em que se encontram inseridos em programas e/ou políticas mais amplas.
Tornam-se úteis à medida que colocam em prática as políticas e os programas na
forma de unidades de intervenção concreta (Armani, 2006).
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Para Torreão (2005), faz-se necessário pessoal qualificado assim como a
construção da “cultura de projetos nas organizações”, que em seu processo de
“implantação deve ser realizada de forma sistemática e os seus princípios
colocados em prática da maneira mais adequada às necessidades das
organizações.
Quando se divide um projeto em fases, Dinsmore e Cavalieri (2005) propõem
organizar e aplicar, no momento adequado do seu ciclo de vida, a metodologia
mais correta. O Guia PMBOK (PMI, 2008) sugere cinco fases ou grupos de
processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e
encerramento), mas compreende que, por ser um guia, as organizações farão
adaptações cunhando seu próprio método para qualificar e distinguir o início e o
término de cada uma das fases.
Assim, cada fase, segundo Cleland e Ireland (2002), possui objetivos específicos
que devem ser atingidos para que se passe para a próxima. Essa passagem de
uma fase para outra pode ocorrer formalmente a partir de evidências como
documentação e relatórios ou informalmente quando não existem evidências
concretas. Mas o encargo de aferir e ratificar que as atividades necessárias para
a conclusão de uma fase e início de uma nova foram celebradas de forma
satisfatória é do gerente do projeto e seu time. Pode ser considerado boa prática,
por exemplo, efetuar um estudo de viabilidade técnico-financeira antes da fase de
planejamento e o desenvolvimento de um cronograma e da valoração dos custos
do projeto antes da fase de execução, ambos itens da pesquisa de PapkeShields, Beise and Quan (2010).
Cleland e Ireland (2002) enfatizam ainda ser plausível prever a utilização de
recursos e o nível de demanda das atividades em cada momento do ciclo de vida
do projeto, desde a iniciação até o encerramento.
A natureza única dos projetos faz com que possa haver incertezas quanto aos
seus resultados. Vargas (2009) e Maximiano (2002) ressaltam a relevância dos
fatores de complexidade e de incerteza no desenvolvimento dos projetos, mas
Vargas (2009) destaca, ainda, que projetos têm sua aplicação em quase todas as

24

áreas do conhecimento. Dessa forma, as atividades a serem executadas
demandam planejamento e engajamento de todas as esferas organizacionais,
pois o projeto pode envolver diferentes profissionais, unidades ou organizações.
Um projeto é desenvolvido por uma equipe de profissionais na qual cada um tem
papéis e responsabilidades definidas em uma organização temporária. Vale
ressaltar que o termo temporário geralmente não se aplica ao resultado criado
pelo projeto, pois este, na sua maioria, é duradouro. Para Dwivedula and Bredillet
(2010), o profissional é aquele que apreende o conhecimento particular, mantém
autonomia

e

adere

aos

moldes

da

profissão

elegida,

exprimindo

comprometimento para com o seu trabalho e identificação com sua profissão e
seus colegas.
Ainda, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008), o projeto deve ser executado por
profissionais habilitados a desempenhar papéis e responsabilidades específicas,
fundamentais para o seu correto andamento e conclusão. Tais profissionais
podem ter origem e perfis diversificados, inclusive podendo não ter relação direta
com as partes interessadas. Também os stakeholders, pessoas ou organizações
(por exemplo: clientes, patrocinadores, organização executora ou o público)
podem vir a ser ativamente envolvidos no projeto ou ter seus interesses positiva
ou negativamente afetados pela execução ou término do projeto.
A gestão de projetos em si exige coordenação e planejamento, uma vez que é
baseado na cultura da organização (Kerzner, 2006). A adesão de uma
metodologia objetiva criar modelos considerando as rotinas e cultura da
organização. Se essas perspectivas não forem consideradas, pode levar à
rejeição da metodologia (Prado, 2004a; 2004b). Porém, a sua simples adoção não
afiança sucesso nem a excelência dos projetos, pois é a cultura da organização e
dos profissionais que determinarão sua aceitação e utilização como uma
ferramenta de excelência (Kerzner, 2006). A universalidade dos conceitos de
gestão de projetos pode enunciar a gradativa evolução da sua conscientização, a
respeito do que Kerzner (2006) sugere que a gestão de projetos traz, entre outros
benefícios, mais produtividade, controle mais efetivo, decisões mais concisas e
adequadas, respostas mais velozes e melhores resultados.
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Cassarotto (2002) argumenta que a terminologia projeto também é, muitas vezes,
associada à ideia de necessidade de se apresentar a órgãos governamentais e de
financiamento,

informações

ordenadas

e

completas

sobre

determinado

empreendimento, visando apoio legal ou financeiro.
Projeto também possui como característica a complexidade em relação à
funcionalidade em meio às variadas áreas da ciência. Diversos também são os
autores que o conceituam. Entende-se projeto como uma organização transitória,
que compreende uma sequência de atividades dirigidas para a concepção de um
produto ou serviço singular em um tempo dado (Thiry-Cherques, 2004).
No passado não muito distante, o projeto era visto como fonte ou centro de
despesas, enquanto a operação corrente era a fonte ou centro de lucro, muitas
vezes repelidos e combatidos pelas organizações. Quando a mobilidade e a
mutabilidade do ambiente tornaram-se ameaças, as operações que não foram
alteradas a tempo fizeram as organizações por elas responsáveis. Então, a
gestão de projetos passou a ganhar destaque nas organizações (Silva & Gil,
2013).
Da capacidade de conceber, planejar, executar, acompanhar e avaliar atividades
orientadas para projetos depende o futuro de muitas organizações humanas.
Essa previsão fundamenta-se no fato de que processos e métodos envolvidos no
trabalho com projetos fornecem a estrutura, o foco, a flexibilidade e o controle
adequados para a realização de mudanças (Moura & Barbosa, 2006).
Uma boa gestão está relacionada à adoção de ações práticas. Moura e Barbosa
(2006) propõem que ao iniciar um projeto deve-se planejá-lo, pois isso levará à
integração entre os participantes, desenvolvendo uma estrutura que também
contenha cronogramas e orçamentos, mantendo uma comunicação das
informações e ações realizadas. Além disso, em uma gestão de projetos,
percebe-se também a necessidade de integração de fatores econômicos, sociais,
políticos e culturais que influenciam fortemente os objetivos e resultados
(Clemente & Fernandes, 2002).
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Silva e Gil (2013) destacam a administração de projetos como uma das principais
atividades organizacionais das instituições modernas. Ressalta-se que isso ocorre
quando se considera organizações que buscam constantemente e inovação,
juntamente com a avaliação de resultados, que é extremamente importante para
todos os envolvidos nos projetos.
Sobre esse aspecto, entende-se que administrar um projeto é um processo
dinâmico. As palavras administração, gerenciamento, gestão e management têm
origem latina e possuem o mesmo significado: tomar decisões sobre a utilização
de recursos para realizar objetivos. Sendo assim, compreende-se a dinamicidade
da administração de projetos na interligação dos cinco processos, chamados
também de funções administrativas ou gerenciais: planejamento, organização,
execução, controle e encerramento, acionados com o surgimento da ideia e o
esclarecimento de necessidades (Maximiano, 2002).
Conforme estudos de Kerzner (2002), a gestão de projetos nas organizações
sofreu diversas alterações nos últimos 50 anos. Para tanto, o autor classificou três
períodos da evolução da gestão de projetos, conforme exposto na Tabela 1:
Tabela 1
Os períodos da evolução da gestão de projetos
Gestão de
projetos
tradicional

Compreende o período entre 1950 e 1985, quando os projetos estavam
limitados a organizações públicas. Foi no setor público que surgiu a disciplina
Gestão de Projetos - com militares e aeroespaciais do governo americano.
Cabe ainda ressaltar que, nesta fase, os profissionais gerentes de projetos
eram escolhidos mediante critérios técnicos.

Gestão de
projetos
Renascimento

Refere-se ao período entre 1985 e 1993 e é identificado pela migração da
gestão de projetos para as organizações privadas, como forma de ampliar seus
negócios, visando aumentar a produtividade e a lucratividade. Isso contribui
para emergir diversos confrontos do gerente de projetos, em relação a
questões de autoridade e poder.

Moderna gestão
de projetos

Diz respeito ao período entre 1993 e hoje e está relacionada à migração da
disciplina para todas as áreas de negócio da empresa, tornando-a orientada a
projetos. A autoridade máxima do gerente de projetos foi a solução para
resolver os confrontos ocorridos no período do Renascimento.
Fonte: adaptado de Kerzner, H. (2002). Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre:
Bookman (p. 35).

Na busca pela competitividade, o gerenciamento de projetos avança como forma
efetiva de gestão de recursos organizacionais, minimizando custos, riscos e
aumentando chances de sucesso (Juliani, Juliani, Bello & Souza, 2012).
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A premissa básica orientadora de qualquer projeto é o planejamento. Clemente e
Fernandes (2002, p. 22) afirmam que "a essência da atividade de planejamento é
a escolha da situação futura mais adequada ao ambiente que se insere uma
organização; e o estudo e adoção das estratégias alternativas, conduzem a
efetividade dos resultados."
O planejamento estratégico que é elaborado e implementado nas decisões sobre
o futuro da organização tem por base obter orientação para cumprir os objetivos
propostos. Portanto, deve-se planejar garantindo o sucesso da organização,
lembrando que o sucesso conquistado anteriormente não garante o sucesso
futuro (Prado, 2003). Assim, entende-se também, que os projetos são
frequentemente utilizados como meio para atingir o plano estratégico da empresa
(Kerzner, 2002).
As fases que conectam o início de um projeto ao seu final fazem parte do ciclo de
vida do projeto, que também pode ser conhecido como o conjunto de fases de um
projeto (PMI, 2008).
Para Vargas (2005), um projeto tem cinco fases, denominadas ciclo de vida, são
elas: a) a fase de definição; b) a fase de planejamento; c) a fase de execução; d)
a fase de controle; e) e a fase de finalização. Normalmente, cada fase do projeto
define qual trabalho técnico deve ser realizado e quem deve estar envolvido.
Ainda segundo Vargas (2005, p. 38), "as fases do ciclo do projeto dependem
infinitamente da natureza do projeto. Um projeto é desenvolvido a partir de uma
ideia, progredindo para um plano, que por sua vez é executado e concluído".
Para Cury (2001), todo projeto deve passar necessariamente por três momentos:
o planejamento, a implementação e a avaliação. A avaliação começa no esboço
do projeto e é chamada de avaliação ex-ante, sobre o ambiente no qual o projeto
pretende se inserir, examinando-se o contexto social, econômico e político local.
O monitoramento sistemático de atividades e custos do projeto ocorre na
implementação, possibilita o controle efetivo das ações em uma ligação direta
com o anteriormente planejado, fornece informações necessárias não apenas
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para o momento da avaliação final, mas também para todos os níveis gerenciais.
A interdependência entre planejamento, implantação e avaliação ocorre desde o
grau de importância, que é o mesmo para as três fases, passando pela
interligação das fases, dada em um movimento dinâmico não linear, sendo
absolutamente necessárias a eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento
e nos resultados de qualquer projeto social (Cury, 2001).
Problemas de gestão e na organização de projetos são uma constante, devido
principalmente à diversidade de interesses existentes entre os envolvidos. Pode
causar danos impactantes na imagem e no seu valor de mercado, sobretudo
quando são os principais causadores pela má-elaboração, planejamento e
execução dos projetos predeterminados e priorizados pela organização,
escolhidos para realizar os objetivos definidos no planejamento estratégico
(Turner, 2009).
Uma das dificuldades que as instituições governamentais têm de enfrentar está
relacionada à fase de execução de seus projetos. As ações são marcadas pela
imprevisibilidade dos acontecimentos, tornando necessário que a ação seja
adaptável à realidade organizacional, tirando-lhe o proveito possível, sem se
descaracterizar. A instituição deve buscar a flexibilidade, mantendo a agilidade e
o constante repensar de seu funcionamento, de seus métodos e de suas práticas
e dos próprios serviços que presta (Souza, 2001).
Já para Cleland e Ireland (2007), um projeto possui cinco características que o
identificam: a) propósito, posto que todo projeto possui demanda, necessidade,
desejo e visa a obter um resultado desejado e tem um objetivo especifico; b)
integração, pois todo projeto possui processos que interagem entre si e estão
inter-relacionados; c) ciclo de vida, já que todo projeto tem início e fim; (d) único,
todo projeto tem elementos que são únicos; e) conflitos, devido ao fato de todo
projeto concorrer com os departamentos funcionais da organização, no que se
refere aos recursos.
O escopo e a gestão de um projeto bem formatado requerem recursos humanos,
materiais e/ou financeiros e tempo para alcançar um resultado que possa ser
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quantificado em qualquer esfera de gestão (Moura & Barbosa, 2006). Nesse
sentido, entende-se que a administração de um projeto é o processo de tomar
decisões para realizar atividades temporárias, com o objetivo de fornecer um
resultado. O conceito de resultado apresentado pelo autor é uma combinação de
produto físico, informações e eventos (Maximiliano, 2002).
Assim, observa-se que a questão da administração de projetos varia em termos
de finalidade, complexidade e volume de recursos empregados, mas que os
princípios

da

administração

continuam

os

mesmos.

Atenta-se

para

a

administração de projetos como uma técnica ou um conjunto de técnicas que se
aplicam a determinadas situações nas quais há um resultado a ser alcançado,
levando-se em consideração as restrições de tempo e custo e que dependem
tanto da natureza intrínseca da situação quanto da escolha consciente. Tendo
como tarefa básica da administração de projetos assegurar a orientação do
esforço para o resultado, conclui-se que a condição básica para essa
administração é controlar custos, prazos e riscos (Maximiliano, 2002).
Os projetos são os drives de inovação e mudança nas organizações. Eles
transformam ideias e estratégias para novos produtos e serviços e podem tornar
as organizações mais fortes e mais competitivas (Shenhar, 2011).
Assim, conforme exposto por Shenhar (2011), o gerenciamento de projeto deve
ser estratégico. E a metodologia Strategic Project Leadership (SLP) é uma
abordagem integrada construída sobre as fundações de gestão de projetos
tradicional com a intenção de dar um pouco de arte em ciência. O principal
objetivo é fazer com que os projetos se traduzam em resultados de alto valor
agregado para os negócios. É baseado no princípio de fazer com que a gerência
de projetos inspire e motive a equipe de projeto a alcançar os resultados para o
negócio, agregando valor e gerando vantagem competitiva e não só cumprindo o
orçamento e tempo determinados.
Rabechini, Miccari e Perobelli (2012) demonstram em seus recentes estudos a
importância da implantação do método de gerenciamento de portfólio de projetos,
citada como uma das soluções para acompanhar a rápida evolução dos negócios
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e atender com mais eficácia às demandas ocasionadas por processos
operacionais, mudanças em tecnologias de produtos, atualização nos sistemas de
informação e até redefinição das formas de interação com fornecedores e
clientes. Esse modelo propõe aliar a estratégia e projetos. Numa abordagem
normativa que enfoca os processos de identificação e seleção de projetos, o
entendimento das questões estratégicas torna-se central.
Os conceitos apresentados favorecem a importância da gestão de um projeto.
Contudo, deve-se mencionar que mesmo bem elaborado e cercado das atenções
de um gestor, isso não garante a efetividade e o sucesso do projeto (Jeunon,
2009).
Para os projetos da esfera pública, principalmente aqueles ligados ao setor social,
esses conceitos também se fazem presentes. Eles devem buscar, de alguma
maneira, uma compensação de custos e benefícios, tendo este segundo item que
se sobressair sobre o primeiro, pois é preciso gerar rentabilidade para os atores
envolvidos.
2.2 Gestão de projetos sociais
A década de 80 foi uma época marcada pelo avanço do progresso científico e
tecnológico, especialmente sentido nos processos de industrialização e nas
mudanças culturais e sociais. No entanto, a crise econômica ocorrida no começo
dos anos 80 afetou as condições de vida de importantes segmentos da
população, em especial os países latino-americanizados, o que reduziu os
recursos disponíveis e agravou as necessidades da população (Cohen & Franco,
2002).
Com efeito, desde o final do regime militar e da promulgação da Constituição de
1988, o Estado se viu na necessidade de ampliar a ação social autônoma na
sociedade civil brasileira. No entanto, percebe-se que os avanços, em termos de
democratização política, não foram acompanhados da redução da pobreza e das
desigualdades sociais. Muito pelo contrário, as oportunidades e necessidades de
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ações sociais continuam crescendo e sendo materializadas em projetos sociais
(Armani, 2006).
Orientados para gerar negócios e ganhar mercados com um ciclo de vida que vai
do nascimento, crescimento, da maturidade até a morte, a configuração de um
projeto social não se distancia da característica de um projeto comum. Contudo,
percebe-se, na prática, que os projetos sociais possuem algumas particularidades
quanto à concepção de parcerias e objetivos fins, bem como de sua
caracterização (Clemente & Fernandes, 2002).
A gestão de um projeto social consiste em orientar a obter e buscar coerência em
ações integradas para a busca de resultados efetivos que possam, de algum
modo, suprir necessidades e modificar, em parte, uma realidade social (Comissão
Econômica para a América Latina - CEPAL, 2000; Nogueira, 1998). Os projetos
sociais são um recurso técnico útil e necessário para qualificar a ação social
organizada em prol da elevação da qualidade de vida e do fortalecimento da
cidadania dos setores excluídos da sociedade brasileira (Armani, 2006).
Os projetos podem ser considerados o instrumental mais próximo da execução
em um ambiente planejado, tendo uma política social como orientação para
tomada de decisões (Cury, 2001). Os projetos apenas fazem sentido quando se
encontram inseridos em programas e/ou políticas, eles não existem isolados. E
são a melhor solução para organizar ações sociais capturando a realidade
complexa em pequenas partes, tornando-as compreensivas e operacionalizáveis
(Armani, 2006).
Atuar na esfera pública, coletiva e social exige compromisso com a efetividade e,
para isso, é preciso ter uma visão crítica que questione o sentido de agir e dê
importância à dimensão ética como responsabilidade de um Estado democrático,
de uma sociedade civil organizada na busca conjunta de uma esfera pública cada
vez mais fortalecida e ampliada (Cury, 2001).
O planejamento de um projeto social envolve várias questões. Cury (2001)
enfatiza três dimensões fundamentais para a dinâmica desse processo: a) um
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processo lógico, que é o encadeamento racional e sistemático de seus conteúdos;
b) um processo comunicativo, já que o documento do projeto deve ser o resultado
de uma construção coletiva; c) e um processo de cooperação e articulação na
busca por novas parcerias e na integração com redes sociais existentes (Cury,
2001).
Nesse contexto, é importante abordar a gestão social como gestão das demandas
e necessidades dos cidadãos, ou seja, gestão de ações sociais públicas. As
prioridades contempladas pelas políticas públicas são abrangidas pelo Estado,
mas nascem na sociedade civil. Demandas e necessidades tornam-se prioridade
efetiva quando ingressam na agenda estatal (Ávila, 2001).
A transformação produtiva provocada pelos avanços científicos e pela turbulência
de uma sociedade complexa e multifacetada ancora a gestão da política social em
um novo arranjo na parceria entre Estado, sociedade e iniciativa privada e em um
valor social, que é o da solidariedade. Torna-se fundamental para a gestão social
o compromisso de assegurar, por meio de políticas e programas públicos, o
acesso efetivo aos bens, a serviços e às riquezas da sociedade. A política social,
os projetos, os programas não são apenas canais dessas necessidades e
demandas, mas também respostas a elas (Ávila, 2001).
Percebe-se a importância da gestão de projetos sociais, em sua maioria
implantados

em

ambientes

que

sofrem

intervenções

constantes

do

macroambiente e suas diversas variáveis endógenas e exógenas: públicos
internos e externos, grupos de interesses, beneficiários dos projetos, parceiros,
política, governanças e fatores econômicos e culturais (Kieckhofer, 2005).
Para Cury (2001), na perspectiva do sistema de planejamento, uma política é um
processo de tomada de decisões que começa com a adoção de postulados gerais
que depois são desagregados e especificados. Concatenando temporalmente, se
obtém um plano. O plano fornece um referencial teórico e político e traça as
grandes estratégias e diretrizes que permitem a elaboração de programas e
projetos específicos. O programa é o aprofundamento do plano, o detalhamento
por setor de políticas e diretrizes do plano. Um projeto é um empreendimento
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planejado que consiste em um conjunto de atividades inter-relacionadas e
coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro de limites de

orçamento

em um período de tempo dado. Assim, na lógica do planejamento, quanto maior o
âmbito e quanto menos detalhes, mais o documento se caracteriza como um
plano; quanto menor o âmbito e maior o grau de detalhamento, mais ele terá as
características de um projeto.
Observa-se ainda que um projeto social tem como consequência um conjunto de
produtos gerados a partir de processo de conversão, resultados, previstos nos
objetivos e metas, e impactos, mudanças na realidade efetivamente alcançada
(Nogueira, 1998). É também considerado ferramental mais próximo à execução
em um ambiente planejado, tendo uma política social como orientação para a
tomada de decisão (Cury, 2001).
Os projetos sociais não solucionam os problemas por si sós, contribuem com o
enfrentamento deles. Para que esses problemas tenham solução efetiva, é
necessário mais do que bons projetos, precisa-se também de políticas públicas
adequadas e de recursos suficientes, além de consciência e posicionamento da
opinião pública (Armani, 2006).
Armani (2006) enumera diversas vantagens em atuar a partir de projetos sociais.
Por exemplo: as ações sociais são seriamente formuladas com objetivos e
atividades bem definidas, gerências de forma sistemática e participativa (eficácia);
mobilizam mais gente para participar, promovem parceiras e motivam grupos de
participantes, facilitando a administração mais racional e transparente dos
recursos (eficiência); por meio de projetos, apresentam melhores resultados a
baixos custos, gerando confiança na sociedade (legitimidade e credibilidade);
produzem, de forma coletiva, o conhecimento a partir da sistematização de
experiências; tornam-se um espaço para expressão de interesses e visões
diferentes de negociação e construção de consensos, assim como fortalecimento
do

protagonismo

de

setores

excluídos

(empoderamento);

geram

mais

consistência técnica, aumentando as chances para parcerias e o envolvimento
organizado de beneficiários, resultado em mudanças mais duradouras e
sustentáveis (o impacto).
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Nesse sentido, é vital para a gestão de projetos que se possa atender aos
interesses de todos os envolvidos e, ao mesmo tempo, garantir sua
sustentabilidade e sobrevivência. Para a construção de um projeto social é
fundamental a configuração de uma rede de relações e parcerias, pois a partir daí
é que pode identificar quais são os diferentes atores, seus potenciais e seus
interesses (Cohen & Franco, 2002). Assim, os autores mencionam a terminologia
stakeholder, termo criado para designar todas as pessoas, instituições ou
empresas que, de alguma forma, são influenciadas pelas ações de uma
organização.
Cury (2001) enfatiza a importância dos relacionamentos nos projetos, destacada
no processo de articulação e cooperação potencializado pelas parcerias e pelas
redes. Define-se parceria como um trabalho conjunto realizado por atores sociais
diferentes e voltado para um interesse comum. Já as redes costumam se articular
em torno de temas específicos, organizam-se horizontalmente e são consideradas
instrumentos altamente eficazes na mobilização de agentes sociais. Acredita-se
que as dinâmicas da integração potencializada pelas parcerias e redes constituem
elementos facilitadores na captação de recursos e no aumento da visibilidade e
credibilidade das organizações e de seus projetos (Cury, 2001).
Avaliar políticas e programas sociais tornou-se um desafio tanto para os centros
de pesquisa quanto para os governos. As metodologias tradicionais avaliativas
não conseguem aprender a totalidade dos fluxos inerentes à tomada de decisões,
à implementação, à execução, aos resultados e aos impactos produzidos no
desempenho de políticas e programas sociais (Carvalho, 2001).
Torna-se especialmente importante a avaliação de projetos sociais que possuem
papel central no processo de racionalização. Os projetos sociais possuem
especificidades que não podem ser transladadas aleatoriamente às metodologias
de avaliação que se aplicam no campo econômico. É necessário que as políticas
sociais sejam transformadas em uma rede de segurança que impeça a
deterioração e, se possível, ajude na recuperação dos níveis da vida da
população (Cohen & Franco, 2002).
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As organizações, em sua maioria, dão importância ao planejamento da ação,
tornam secundarizada a avaliação na prática social. A avaliação apenas ganha
importância para justificar ou ratificar uma dada ação, um processo institucional
ou recurso recebido. É necessário assumir a avaliação como um procedimento
que permita o aprimoramento de ações e mantenha uma relação de transparência
e articulação com o público-alvo, os parceiros, financiadores e com a sociedade
em geral no tocante aos propósitos, processos e resultados organizacionais
(Carvalho, 2001).
Dessa forma, Carvalho (2001, p. 62) enfatiza que:
A avaliação do programa/projetos sociais deve ser, portanto, instigadora,
realimentando o avanço no plano da missão institucional, no plano dos
processos e estratégias utilizados, no plano de serviços/produtos ofertado
no plano de resultados e impactos desejados.
O sucesso de projetos sociais pode diminuir ou aumentar, dependendo da
interlocução com os públicos de interesse. Com sinergia e confiança é possível
gerar efetividade e orientação, com foco no contexto e na resolução de problemas
sociais. Dessa forma, também é possível identificar quaisquer divergências que
possam pôr em risco a gestão de um projeto social e sua sustentabilidade, até
mesmo antes de sua implantação (Clemente & Fernandes, 2002).
A gestão de projetos, em geral, e de projetos sociais, em específico, é essencial
para a efetividade dos projetos implementados pela iniciativa pública e privada.
Além disso, permite que eles se tornem instrumentos capazes de reduzir a
exclusão social por meio da disseminação de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) e também um instrumento catalisador que possa gerar
parcerias e levar à sustentabilidade do projeto.
A avaliação é hoje um instrumento de gestão social fundamental. Dela depende
a capacitação de recursos para a implantação ou manutenção dos projetos e suas
ações. É também uma grande aliada da transparência e da visibilidade
necessárias em questões que utilizam recursos públicos (Raposo, 2001).
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Por fim, uma boa gestão de projeto social deve assegurar que os produtos,
resultados e impactos sejam coerentes com a criação e os fins, garantindo sua
eficácia, eficiência e efetividade por meio de adequada combinação de recursos.
2.3 Efetividade de projetos sociais
Arretche (1998) defende que a avaliação da efetividade refere-se ao exame da
relação entre a implementação de determinado programa e seus impactos e/ou
resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança
nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa
sob avaliação. Valarelli (2000) complementa que a efetividade de projetos permite
examinar em que medida os resultados do projeto estão incorporados de modo
permanente na realidade da população atingida.
Torna-se oportuno enfatizar que, embora seja perceptível a diferença entre os
conceitos de eficácia e efetividade, há autores que tomam esses termos como
sinônimos. É o caso de Aguilar e Ander-Egg (1995), que definem que eficácia ou
efetividade refere-se ao grau em que foram alcançados as metas e objetivos
propostos mediante a realização de atividades e tarefas programadas.
A avaliação de efetividade é imprescindível, na medida em que o projeto alcança
seus objetivos (eficácia) e os recursos vão sendo aplicados adequadamente
(eficiência), sem que o projeto esteja respondendo às necessidades ou
provocando mudanças reais no público-alvo (efetividade). Daí a necessidade de
se criar mecanismos que possibilitem avaliar o impacto dos projetos
desenvolvidos.
Arretche (1998) e Sulbrandt (1994) explanam que somente a avaliação de
efetividade torna possível estabelecer uma relação de causalidade entre as ações
do projeto e o resultado final, além de permitir verificar se esse resultado final teria
sido o mesmo na ausência do projeto. Rog (1994) define que é a efetividade que
irá revestir a avaliação de validade interna, termo este que estabelece até que
ponto os resultados podem ser atribuídos corretamente à intervenção.
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No entendimento de Arretche (1998), a avaliação de efetividade é a mais difícil de
ser realizada, pois, além das dificuldades operacionais envolvidas, exige que
sejam isoladas as variáveis intervenientes, podendo-se assim atribuir ao projeto
avaliado - e não às variáveis externas - o impacto registrado, seja ele negativo ou
positivo. Essas dificuldades inerentes à avaliação de efetividade fazem com que
seja executada, na maioria das vezes, por equipes externas.
Marcantonio and Cook (1994) reforçam que a avaliação dos projetos não se
restringe a mostrar uma relação entre o programa e o resultado obtido; tenta-se
mostrar que a relação é causal excluindo-se outras forças que poderiam ter
provocado os mesmos resultados na ausência do projeto avaliado.
A respeito dos indicadores utilizados na avaliação de efetividade (impacto),
Cohen e Franco (2002) acreditam que eles devem determinar “o grau de alcance
do fins últimos do projeto, constatando se foram produzidas mudanças na
população-objetivo; em que direção; em que medida; por quê. Para que a
avaliação

de

efetividade

possa

ser

realizada,

são

aplicados

modelos

experimentais ou quase-experimentais.
O modelo experimental clássico, para Cohen e Franco (2002), é a forma mais
vigorosa e convincente para identificar as mudanças produzidas por um projeto, o
que vem tornando o seu uso cada vez mais presente na avaliação de novas
intervenções, políticas e programas sociais.
Dennis (1994) salienta que são formadas duas populações, sendo que um dos
grupos faz parte do público-alvo do projeto (grupo experimental ou grupo de
tratamento), enquanto o outro não participa do projeto (grupo-controle). Ambos
devem ter seus membros selecionados aleatoriamente, o que permite determinar
que os grupos a serem comparados eram idênticos antes de o programa ser
executado. Formados os grupos, deve-se comparar a situação em que se
encontravam “antes” com a que tinham “depois” (não necessariamente após a
finalização do projeto).
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Há várias situações nas quais a implementação do modelo experimental clássico
se torna difícil (Cohen & Franco, 2002; Marcantonio & Cook, 1994). Por isso,
surgem os modelos quase experimentais como alternativas capazes de substituir
o modelo experimental clássico em situações nas quais este não é possível ou
prático.
O modelo quase experimental difere do modelo experimental, pois os membros
que compõem os grupos com projeto (grupo experimental ou grupo de
tratamento) e sem projeto (grupo de comparação ou grupo não equivalente) não
são selecionados aleatoriamente, mas a partir do uso de critérios de seleção
específicos (Rog, 1994). Isso ocorre nas situações em que o avaliador tem pouca
oportunidade de criar grupos de comparação, sendo utilizados grupos
prontamente disponíveis.
No entender de Rog (1994), a validade da avaliação dos projetos sociais sofre
determinadas ameaças que se resumem à história e à seleção. A história
representa uma ameaça na medida em que os resultados podem ter sido
causados por eventos estranhos que aconteceram durante o período de execução
do projeto. A seleção, por sua vez, é uma ameaça potencial à validade quando há
diferenças entre os grupos de tratamento e de comparação e quando essas
diferenças podem justificar as diferenças nos resultados dos grupos.
Feitas a conceituação e a apresentação da efetividade de projetos sociais, o
próximo tópico deste referencial é dedicado ao trabalho e seus significados.
2.4 O trabalho e seus significados
Bendassolli e Soboll (2011) conceituam o trabalho como atividade coordenada e
executada por homens e mulheres para promover o que não está previsto na
organização do trabalho. Significa defrontar com procedimentos, materiais a
serem manipulados e pessoas e colaborar com uma hierarquia e colegas. Mas
também é uma relação social. Pressupõe invenção e apropriação do saber
coletivo.
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O trabalho é determinante na diferença entre homem e animal, já que este
apenas utiliza a natureza, enquanto o homem a modifica, colocando-a a seu
serviço, dominando-a com seu trabalho (Engels, 1976).
Trabalho, em português, quer dizer preocupação, desgostos e aflições (Albornoz,
1994). A palavra trabalho se origina do latim tripalium, cujo significado é tortura.
“Staatslexikon descreve trabalho como esforço humano que implica sacrifício e
dor, moléstia e sofrimento e que determina a produção ou conservação de um
bem ou de uma utilidade” (Codo, Sampaio & Hitomi, 1998, p. 86).
A própria etimologia da palavra trabalho encerra ideias e conceitos
associados a noções diversas, tais como ação, produto, sofrimento,
procedimento, peso, carga... As teorias ora abençoam, ora amaldiçoam o
trabalho, retratadas em afirmações como, por exemplo, o trabalho como
uma benção ou trabalho como castigo ou maldição; o trabalho como
realização ou trabalho como fuga da satisfação existencial humana; o
trabalho como exploração econômica; o trabalho como desenvolvimento
social ou trabalho como veio de vida (Lucena, 2005, p. 52-53).
No entanto, para Kovács, (2002), o trabalho não é apenas um meio de produção
de riqueza, mas também de integração social. O trabalho tanto pode ser uma
atividade física, como intelectual; um ato compulsório, como um ato de criação;
um meio de subsistência e também de autorrealização, de status, de poder, de
identidade. Enriquez (2001) reforça a importância do trabalho como fator de
equilíbrio psíquico na vida das pessoas, afirmando que o homem sem trabalho ou
não reconhecido em seu trabalho ou ainda não tendo encontrado algum interesse
em seu trabalho está próximo da depressão.
Considera-se o significado do trabalho como liberdade ou condenação. Já o
sentido está mais relacionado à representação do trabalho, à emoção que está
ligada à ação de trabalhar (Morin, 2001).
De 1981 a 1983, a equipe de investigação Meaning of Work International
Research Team (MOW) desenvolveu pesquisas para identificar os significados
que os sujeitos atribuem ao seu trabalho. Os resultados das pesquisas foram
agrupados em três dimensões, que asseguram o sentido ao trabalho: a)
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centralidade do trabalho, entendida como grau de importância que o trabalho tem
na vida de uma pessoa em determinando momento; b) normas sociais sobre o
trabalho, que se referem aos deveres e direitos dos empregados, o que envolve
desde obrigação do funcionário de fazer sua atividade da melhor forma até o
direito de todo indivíduo a ter um trabalho interessante e significante e que este
participe das decisões relativas ao seu trabalho; c) resultados valorizados do
trabalho relativo às finalidades que as atividades representam para as pessoas e
às motivações que as levam a trabalhar, relacionam-se à obtenção de prestígio,
de retorno financeiro, de contato social, de relações interpessoais e com a
utilidade para a sociedade (Tolfo & Piccinini, 2007).
O trabalho deveria ser uma atividade que produz algo com valor para outras
pessoas, incluindo, assim, os componentes criatividade, atividade física e
socialização. A criatividade é indispensável para a motivação, sendo necessário
atribuir tarefas esclarecendo objetivos, fazer com que as pessoas assumam forte
senso de responsabilidade em relação ao trabalho e dar tempo para a criação de
ideias e sua consolidação (Kondo, 1994).
Para Mosquera (2004), a maioria dos seres humanos é constrangida a trabalhar,
já que trabalho significa sobrevivência. E, conforme o autor, é doloroso e
alienante trabalhar apenas para sobreviver, “mas é muito pior trabalhar apenas
por isto, sem ter uma visão de futuro e uma perspectiva de desempenho e
compreensão da tarefa” (Mosquera, 2004, p. 4).
É importante descrever sobre a motivação, já que o sentido do trabalho contribui
para a emoção de trabalhar. Bergamini e Coda (1997) explicam que a motivação
passou a ser estudada quando o sentido do trabalho desaparece ou se perde em
função da crescente divisão e motivação do trabalho.
A

motivação

aparece,

explicam

esses

autores,

como

relacionada

aos

mecanismos intrapsíquicos do mundo interior, manipulada por outros para fazer
com que as pessoas atuem e produzam, construindo sentido para o trabalho.
Porém, já se sabe que motivação implica predisposição interna e inerente ao ser
humano, conforme Bergamini e Coda (1997). Assim, garantir bons salários e
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adequadas condições de trabalho não é mais suficiente. É preciso, explicam os
autores,

aproximar

as

expectativas

dos

empregados

dos

objetivos

organizacionais.
Silva (2011) assegura que o sentido do trabalho ultrapassa a antiga noção de que
trabalho é um meio de subsistência, pois ele também é uma forma de o indivíduo
ser aceito no meio social, interagindo e tornando-se membro de um grupo. O
reconhecimento conferido pelos outros na validação do trabalho contribui para a
construção do sentido do trabalho, e o reconhecimento permite transformar o
sofrimento do trabalho em prazer (Bendassoli & Soboll, 2011).
Na década de 1950, Emery e Trist estudaram as condições que levam ao
engajamento do indivíduo em seu trabalho e apresentaram seis propriedades que
estimulam os trabalhadores: a variedade e o desafio das atividades e
aprendizagem contínua, a capacidade de autonomia e decisão, o reconhecimento
e o apoio, a contribuição social do trabalho e o futuro desejável com esse trabalho
(Morin, 2001).
O significado do trabalho é definido por Morin (2001) como uma estrutura afetiva
formada por três componentes: o significado, a orientação e a coerência. O
significado refere-se às representações que o sujeito tem de sua atividade, assim
como o valor que lhe atribui. A orientação é sua inclinação para o trabalho, o que
ele busca e o que guia suas ações. E a coerência é a harmonia ou equilíbrio que
ele espera de sua relação com o trabalho. Para esses autores, “executar tarefas
que não têm utilidade, que não comportam nenhum interesse, em um meio
ambiente onde as relações são superficiais, torna o trabalho absurdo” (Morin,
2001, p. 62).
Além disso, Morin (2001) discute três características importantes para dar sentido
ao trabalho: a) a variedade das tarefas, que exige também uma diversidade de
competências; b) a identidade do trabalho, que deve permitir a realização de algo
do começo ao fim, com resultado tangível e identificável; c) e o significado do
trabalho, que deve apresentar impacto significativo sobre o bem-estar ou sobre o
trabalho de outras pessoas.
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Um trabalho que tem sentido é importante, útil e legítimo para quem o realiza; ou
seja, um trabalho que possibilita a utilização de competências variadas, um
trabalho que não seja alienante, em que o indivíduo tenha domínio de todo o
processo produtivo, que gere satisfação em sua execução e tenha algum impacto
positivo (Morin, 2001).
Segundo essa autora, Hackman and Oldham (1975) elaboraram cinco princípios
relacionados à organização do trabalho como forma de fazer sentido a ele: a
reunião de tarefas, a formação da unidade natural do trabalho, o estabelecimento
de relações do tipo cliente-fornecedor, o enriquecimento das tarefas e o
mecanismos de feedback sobre o desempenho.
Os modelos de Hackman e Oldham e Emery e Trist têm pontos em comum, tais
como: a recomendação para que a organização do trabalho ofereça aos
trabalhadores a possibilidade de realizar algo que tenha sentido, algo em que eles
possam desenvolver suas competências, exercer seus julgamentos e conhecer a
evolução de seus desempenhos (Morin, 2001).
Por fim, nas pesquisas realizadas por Morin (2001) em 1994 e 1998, sobre o
significado do trabalho, a autora determina sete características do trabalho que
tem significado: a) é feito de maneira eficiente e gera resultados, ou seja, o
trabalho deve ser organizado e sua realização deverá conduzir a resultados úteis;
b) é intrinsecamente satisfatório, ou seja, o prazer e o sentido na execução das
tarefas são importantes; c) deve corresponder à personalidade, aos talentos e
desejos das pessoas; d) é normalmente aceitável e socialmente respeitável,
gerando contribuição para a sociedade; e) é fonte de experiências de relações
humanas satisfatórias, sendo essencial que o trabalho permita o contato entre as
pessoas, de forma que umas ajudem às outras; f) garante a segurança e
autonomia, permitindo que o empregado, com seu salário, sinta-se seguro,
autônomo e independente; g) é um trabalho que mantém os empregados
ocupados, sendo uma atividade programada, com começo meio e fim, horários e
rotinas. Segundo ela:
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Para que um trabalho tenha sentido é importante que quem o realize saiba
para onde ele conduz; em outras palavras, é essencial que os objetivos
sejam claros e valorizados e que os resultados tenham valor aos olhos de
quem realiza. Para que um trabalho seja satisfatório para quem o realiza,
parece ser importante que ele apele para suas competências. Além, disso
parece relevante que o trabalhador tenha oportunidade de testar suas
capacidades, com o objetivo de estimular suas necessidades de
crescimento pessoal e seu senso de responsabilidade. Vários recursos
podem ser considerados: a presença de desafios, a autonomia da
administração das atividades e os mecanismos de feedback sobre o
desempenho (Morin, 2001, p. 75).
Vale ressaltar que o trabalho tem sentido somente quando visto como parte de
uma empresa, e principalmente como parte da vida do indivíduo e da sociedade.
2.5 Valores do trabalho
Há várias perspectivas no tocante aos valores do trabalho, sendo elas a
sociológica, a psicológica e também a antropológica, cabendo apresentar que há
um nível psicossocial diferenciado para uma análise dos valores que visa a
explicar a interação existente entre os níveis cultural, grupal e individual (Rog, 94).
Assim, vale ressaltar que alguns estudiosos dessa temática compreendem os
valores do trabalho como antecedentes de comportamentos, como uma base
capaz de orientar e guiar a vida dos indivíduos, seja de modo direto, seja de modo
indireto. Segundo Tamayo (2005), os valores determinam as ações humanas.
Robbins (2002) apresentava os valores relativos ao trabalho como fator que
levava o indivíduo a gostar ou não do seu trabalho, caracterizado por meio de três
necessidades que podem ser satisfeitas por meio do trabalho, quais sejam:
relações humanas, trabalho e sustento. Em “relações humanas”, o autor
apresenta carência do indivíduo por reconhecimento e afirma que dela se origina
o fator independência, ou seja, a demonstração de autonomia, o grau de controle
do seu próprio comportamento, suas atividades e seu desejo de um sistema de
recompensa transparente e justo. Ressalta-se que ela pode ser resolvida por
meio de relação com outras pessoas e, além de possibilitar o reconhecimento de
si mesmo como ser humano, também permite a distinção e diferenciação entre os
indivíduos, ou seja, uma busca de status. Quanto ao “trabalho”, tem-se a
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necessidade de desenvolver uma atividade na qual o indivíduo possa se expor,
uma atividade composta de oportunidade de autoexpressão, permitindo a
utilização de habilidades, conhecimentos inerentes em uma variedade de
trabalho. Por fim, a terceira, o “sustento”, que constitui a necessidade mais
básica, nota-se que se ela não estiver satisfeita, as demais se tornam, ao menos,
tão importantes quanto ela.
Buscando compreender melhor o que é importante para as pessoas no ambiente
de trabalho, Porto e Tamayo (2008) estudaram quais eram os valores presentes
no trabalho que levavam as pessoas a trabalhar.
Destarte, segundo Teixeira (2008), são três os valores do trabalho: a) valores
pessoais laborais, que são condutas adotadas que se percebem os princípios que
se guiam a vida organizacional do indivíduo; b) valores sociais laborais, no
tocante à forma como o mesmo percebe o outro indivíduo diante de pontuações
expostas, definidas e comungadas; c) valores culturais laborais, nos quais os
princípios de um grupo podem ser definidos como valores do trabalho e são
compartilhados pelos membros envolvidos ou estabelecidos por líderes ou
símbolos organizacionais.
Paiva (2012a; 2012b) refere que as vivências laborais são diretamente vinculadas
de maneira recíproca aos valores comungados por cada grupo em questão.
Assim, acredita-se que as pessoas mais jovens reconhecem muito mais a
qualidade de vida no trabalho e a construção de uma carreira profissional com
possibilidade de crescimento do que os mais velhos, que certamente valorizam e
se preocupam com estabilidade e segurança, tanto física como financeira
(Schwartz, 2005).
É importante ressaltar que os valores relativos ao trabalho podem se apresentar
como valores pessoais, sociais e culturais (Porto & Tamayo, 2008). Há de se
reconhecer, baseando-se nas contribuições dos autores, que a escala de valores
relativos ao trabalho pauta-se especificamente nos valores pessoais.
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Portanto, a partir dos achados referentes aos valores individuais, detectou-se que
são construídos por meio de uma estrutura universal e que é a partir dela que são
formados os contextos específicos, tal como o do próprio trabalho, demonstrando,
assim, um alinhamento entre os estudos internacionais e nacionais (Porto &
Tmayo, 2008).
2.6 Ressocialização pelo trabalho
A Lei de Execuções Penais, no 7.210/84, proporciona a reeducação e a
ressocialização no campo de ação da população carcerária (Paraná, 1984).
Segundo Costa (1999), o ponto principal no desenvolvimento do recluso é confiarlhe, na medida do possível, responsabilidades. Para esse autor:
Quando o administrador do presídio incumbe o preso de uma tarefa, ele
deve deixar bastante espaço para esse tipo de crescimento. Claro que
existe uma cobrança em termos de prazo. O preso desenvolve um senso
de responsabilidade pelos serviços a ele incumbidos, ele aprende fazendo
o trabalho que é novo e desconhecido (Costa, 1999, p. 72).
Ressocializar significa tornar o ser humano capaz de viver em sociedade
novamente. No contexto prisional, a palavra ressocializar pode ser traduzida
como: modificar para um comportamento socialmente aceito e não nocivo à
sociedade (Ronaldo, 2006).
Assim, ressocializar não significa apenas dar um emprego ao preso enquanto
está encarcerado ou quando for libertado. Embora essas atitudes sejam positivas,
o processo da ressocialização é muito mais complexo e inicia por uma reversão
dos valores nocivos do preso para valores benéficos para a sociedade (Ronaldo,
2006).
A sociedade, ou seja, a realidade social, é constituída por uma infinidade de
interações concretas entre indivíduos, aos quais um processo de tipificação
confere um significado que se afasta das situações concretas e continua a
estender-se por meio da linguagem (Andrade, 1994, p. 40).
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No processo de ressocialização do preso é fundamental uma práxis que resgate,
enquanto ainda o mesmo está encarcerado, os seus valores de pessoa, de seres
humanos, os valores comuns com a sociedade livre. Ressalta-se que isso só
pode ser alcançado com um ambiente de experiências favoráveis à assimilação
desses valores. Nesse sentido, o efetivo cumprimento da Lei de Execuções
Penais – a qual tem o status, por assim dizer, de uma Constituição Federal do
preso – é um dos pontos importantes nesse processo (Ronaldo, 2006).
Porém, Mayer (2006) alerta que:
Ninguém de fato acha que a prisão realmente sirva para a reabilitação dos
reclusos. Ainda é definida por sua funcionalidade negativa (privar alguém
temporariamente de seu direito de ir e vir) e não como uma oportunidade
de educação global. Com demasiada frequência, a prisão inclusive educa
para o crime (Mayer, 2006, p. 23).
De acordo com Oliveira (2002), a eficácia de uma política alternativa à prisão
envolve a engenharia de saber dosar, com precisão, quem realmente deve ir para
a cadeia. Desse modo, deve-se considerar a natureza e a complexidade do delito,
ou seja, quando o desrespeito atinge fundamentalmente os princípios de coesão
social, ultrapassando os limites da tolerância. Assim, parte-se da premissa da
necessidade de conciliação dos valores do indivíduo e da sociedade. Essa é a
posição que norteia o Direito num Estado Democrático de Direito. É a
credibilidade na transparência dos direitos humanos, que por sua vez devem ser
estendidos a todos os brasileiros (Oliveira, 2002).
Encontram-se traços marcantes da visão a respeito do criminoso deixados pela
escola positiva: a teoria voltada para o delinquente como “diferente” e a inevitável
necessidade de ressocialização voltada para o indivíduo, que é explícita. O
pensamento de que a sociedade apenas é defendida quando é proporcionada a
adaptação do condenado ao meio social faz parte da teoria ressocializadora.
Simploriamente, sabe-se que a pena privativa de liberdade tem a finalidade de
reeducar ressocializar, recuperar, reabilitar, reinserir, readaptar. Para Pimentel
(1986 como citado em Hofmeister, 2002, p. 33): “ressocializar um criminoso é
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socializá-lo de novo, isto é, condicioná-lo para viver no meio social do qual fora
banido, uma vez tornado apto para aceitar os padrões de valores vigentes na
sociedade”.
O criminoso é internado no sistema penal para que de lá saia passível de
reintegrar o meio social. Supõe-se que os criminosos após internação em
instituições

prisionais

saiam

desses

ambientes

com

as

ideologias

de

ressocialização, readaptação, reinserção concretizadas. Porém, não basta
castigar o criminoso, há que oferecer no interior das instituições prisionais meios
que orientem o indivíduo para que não volte a delinquir.
Para tanto, a atmosfera em que a ressocialização pretende ser estimulada
merece destaque. A prisão é um ambiente isolado da vida em sociedade e
entremeado por uma série de regras próprias. Faz-se incoerente a lógica de
preparar e educar o sujeito para retorno de vida em sociedade, como afirma
Andrade (1994).
Um ambiente tomado por peculiaridades pode ser responsável por proporcionar
uma vida degradante às presas. Segundo está estabelecido na LEP, deve haver
preferencialmente um a dois indivíduos por cela, realidade muito diferente no
Brasil. Sabe-se que a superlotação age contra os princípios de ressocialização e
é agente facilitador de desconfortos entre as presas.
Andrade (1994, p. 43) contradiz:
Uma espécie, pois, do gênero controle social, o sistema penal não realiza o
processo de criminalização e estigmatização à margem ou, inclusive,
contra os processos gerais de etiquetamento que têm lugar no seio do
controle informal, como a família e a escola (por exemplo, o filho
estigmatizado como “ovelha negra” pela família, o aluno como “difícil” pelo
professor etc.) e o mercado de trabalho, entre outros.
Segundo Varella (1999), a superlotação também é responsável por ocasionar a
transmissão epidêmica de doenças da pele: infecções, alergias, entre outras.
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A prisão torna-se um mundo à parte para as presas, que possuem comunicação
com linguagem própria, construída por códigos e gírias relacionados ao modo de
ação e comunicação do crime organizado. A comunicação entre presas
atualmente

tem

sido

razões

e

interesses

motivacionais

de

estudiosos

representantes das ciências do Direito Penal e da Criminologia, como é o caso de
Rodrigues mencionado por Alves:
[...] o autor Rodrigues tem cerca de 30 anos de experiência, de contato
diário com sentenciados, mora a 100 metros do portão principal da maior
penitenciária do estado de São Paulo, tendo vivenciado a rotina da prisão e
concluído ser aquele um mundo à parte, na qual seus habitantes se
comunicam com uma linguagem própria (Alves, 2003, p. 29-30).
Dessa forma, a prisão é caracterizada como uma ambiente de estranhamento às
experiências e vivências da sociedade em liberdade. Hofmeister (2002, p. 33)
opina: “Ora, a grande dificuldade está em que não se ensina a viver em liberdade
estando em cativeiro”.
Conforme Segalin (2008), a criminalidade caracteriza-se por ser um bem
negativo, distribuído de forma desigual conforme a hierarquia de interesses fixada
no sistema socioeconômico e a desigualdade social entre os indivíduos. A
seleção da criminalização apresenta-se no instante em que se criam os tipos
penais e os mecanismos das agravantes e atenuantes. A escolha dos tipos de
comportamentos descritos pela lei como criminosos privilegia os interesses das
classes que participam dessa criação.
A ressocialização citada na LEP tem como objetivo primário a humanização do
preso e a transformação de sua personalidade, de forma a torná-lo apto a viver
em sociedade, evitando a reincidência.
Pode-se encontrar na LEP, a lei que regulamenta a execução da pena privativa
de liberdade, o conteúdo conservador baseado na tradição da criminologia
etiológica. Expressões como adaptação e tratamento penal são facilmente
encontradas como solução para o aumento da ocorrência de crimes.
Aparentemente o discurso apresenta-se com uma conotação mais humana do
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que as punições anteriores, no entanto, a ressocialização proposta pela lei não
contempla um conteúdo capaz de impulsionar a emancipação do indivíduo
privado de liberdade (Almeida, 2006).
Na literatura utilizada para a construção desta dissertação, encontrou-se que
ressocializar pode significar o privilégio de práticas que discutam as normas da
vida em sociedade; o processo de acesso aos direitos. A humanização da
execução penal é essencial na medida em que nega toda e qualquer forma de
tortura e tratamento desumano, conforme artigo 5º, inciso III de nossa Carta
Magna (Brasil, 1988). O foco dessa perspectiva é o preparo para a vida em
liberdade dos sujeitos condenados pela Justiça.
Foucault (1987) informa que o trabalho carcerário ainda agrega outros valores,
com a transformação do indivíduo, que passa de ser violento e agitado para o
papel produtivo e disciplinado. A prisão deveria ser lugar de mudança para o
encarcerado e o trabalho oferecido e realizado é essencial para que ocorra tal
modificação. Além de profissionalizar e gerar produção, uma vez que a prisão não
é uma oficina, ela age como um mecanismo transformador, como uma máquina
na qual "os detentos operários são ao mesmo tempo as engrenagens e os
produtos" (Foucault, 1987, p. 216).
O trabalho favorece a disciplina, aumenta as forças do corpo, possibilita uma
aptidão, traz ao indivíduo encarcerado o reconhecimento e poder aquisitivo,
criando, assim, o amor ao hábito de trabalhar, evitando a ociosidade e a prática
de atividades ilícitas (Foucault, 1987).
Faz parte da ressocialização das presas conscientizá-las de que elas, embora se
encontrem na condição de encarceradas, ainda fazem parte da sociedade. Tentar
intimidá-las, fazendo-as acreditar que não terão outra chance, influenciará
negativamente na sua liberdade e no seu regresso à sociedade.
O conjunto das referências teóricas relacionadas contém elementos que podem
contribuir para a investigação dos fatores, para a efetividade na gestão de
projetos, para a ressocialização no mercado de trabalho. Esses elementos podem
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também identificar as ideias que explicam, justificam ou questionam as práticas
desse trabalho, atribuindo-lhe significados e possibilitando trocas de pensamentos
nesse espaço.

51

3 Metodologia
Nesta seção apresentar-se-ão a caracterização da pesquisa, unidade de análise,
unidade de observação, os procedimentos para coleta de dados e para a análise
dos dados.
3.1 Caracterização da pesquisa
Para esta dissertação optou-se pelo estudo de caso, pesquisa documental e
pesquisa descritiva, que tem como principal objetivo descrever as características
de determinados fenômenos e estabelecer as relações entre variáveis, obtidas
por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados (Figueiredo, 2007). De
acordo com Gil (1995), os estudos descritivos são aqueles que podem também
descobrir a existência de associações entre variáveis.
Quanto à abordagem, utilizou-se a pesquisa qualitativa. De acordo com Malhotra
(2001), a investigação qualitativa possibilita melhor visão e compreensão do
contexto do problema, classificando os dados de modo mais completo.
Os estudos qualitativos trabalham com dados quantificáveis, coletam e analisam
materiais e insumos pouco estruturados e requerem o máximo de envolvimento
do pesquisador. Dessa forma, esse tipo de pesquisa produz elevada quantidade
de dados narrativos, dispensando grandes amostras (Figueiredo, 2007).
Ressalta-se a pesquisa de campo e sua importância:
A pesquisa de campo é desenvolvida basicamente por meio de entrevistas
com informações a fim de captar explicações e interpretações a respeito do
que ocorre no grupo, estas valorizam ainda o aprofundamento das
questões propostas e como consequência seu planejamento apresenta
maior flexibilidade, podendo ocasionar uma reformulação de seus objetivos
ao longo da pesquisa (Figueiredo, 2007, p. 103).
O método adotado foi a pesquisa de campo e documental. Vergara (2003) ainda
conceitua a pesquisa de campo como uma investigação empírica realizada no
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local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo.
3.2 Unidade de análise
A dissertação tem como unidade de análise o Presídio Feminino José Abranches
Gonçalves, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas
Gerais.
3.3 Unidade de observação
Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa foram: diretora geral, diretora de
atendimento e ressocialização, diretora de segurança e diretor administrativo;
corpo técnico: assistente social, psicóloga e pedagoga; agentes penitenciários e
presas.
A escolha desses profissionais baseou-se no fato de a função de cada um deles
estar ligada diretamente aos projetos de trabalho e às presas que deles
participam.
3.4 Procedimentos para a coleta de dados
Foi realizado contato com a Assessoria de Comunicação da Subsecretaria de
Administração Prisional (SUAPI), solicitando autorização para a realização das
entrevistas que nortearam este estudo. Em seguida, foi requisitada para a diretora
geral da UP autorização de data e horário para realização das entrevistas com as
presas e classes de funcionários descritas a seguir. Esses procedimentos foram
realizados mediante documentação encaminhada aos órgãos responsáveis anexa
nesta dissertação.
No segundo momento foram realizadas as entrevistas, primeiramente com os
gestores do PrFJAG, diretora geral, diretora de atendimento e ressocialização,
diretor administrativo e diretora de segurança, que responderam um questionário
contendo cinco questões sobre o papel do Serviço Social na UP, a importância e

53

a efetividade dos projetos de trabalho oferecidos a presas como uma das
oportunidades de ressocialização e reinserção na sociedade.
No terceiro momento foi aplicado um questionário contendo cinco questões, para
o corpo técnico da UP - assistente social, psicóloga e pedagoga. Após foi aplicado
questionário contendo nove questões aos agentes de segurança prisional
envolvidos com os projetos de trabalho e outros agentes que desenvolvem suas
funções em setores diferentes. Em seguida, as presas que foram envolvidas nos
projetos de trabalho e estiveram no processo de seleção responderam nove
questões.
As entrevistas foram realizadas de forma padronizada e acompanhadas de um
roteiro estabelecido e se encontram nos Apêndices (A, B, C, D) desta pesquisa.
Marconi e Lakatos (2007, p.199) enfatizam que esse tipo de entrevista permite
que sejam dadas respostas às mesmas perguntas, “que todas elas sejam
comparadas com o mesmo conjunto de perguntas e que as diferenças devem
refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas”.
3.5 Procedimentos para análise dos dados
Para a análise dos resultados utilizou-se a metodologia denominada Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC) (Lefevre, Lefevre & Teixeira, 2000).
O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da
realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o pensamento
coletivo, entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade produzido
pelo DSC é direto, sem (ou com pouca) mediação. E, ainda, que, sem deixar de
ser objetivo, foge do distanciamento científico-formal das tabelas, dos gráficos e
mesmo das teorizações explicativas, que constituem, com frequência, mais uma
retórica da objetividade do que, necessariamente, uma prática desta (Lefevre &
Lefevre, 2005, p. 38).
O DSC utiliza “quatro figuras metodológicas, elaboradas para ajudar a organizar e
entabular depoimentos de demais discursos, condição prévia que nos parece
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indispensável para uma boa análise e interpretação dos depoimentos” (Lefevre et
al., 2000, p. 17).
Essas figuras são:
a) Ancoragem: diz-se que o depoimento está ancorado quando é possível
encontrar nele traços explícitos de teoria, conceitos, ideologias e que
estejam internalizados no indivíduo.
b) Ideia central: as informações que permitem traduzir o essencial do
conteúdo explicado nos depoimentos.
c) Expressões-chave: são transcrições literais de parte dos depoimentos,
buscando a literalidade do depoimento. Estas servem como prova do
discurso empírico da verdade das ideias centrais e das ancoragens.
d) Discurso do Sujeito Coletivo: busca resgatar o discurso seguido de
conhecimento dos próprios discursos, utilizando a literalidade dos
depoimentos para compor um depoimento que representa, com suas
próprias palavras, a essência da totalidade de todos eles (Lefevre et al.,
2000, p.17).
O DSC tem como objetivo:
Reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebracabeça, tantos discursos sínteses quanto se julguem necessários para
expressar uma dada “figura”, ou seja, um dado pensar ou representação
social sobre o fenômeno. O DSC é, assim, uma estratégia metodológica
com vistas a tornar mais clara uma dada representação social e conjunto
das representações que conforma um dado imaginário (Lefevre et al.,
2000, p. 19, grifo do autor).
Dessa forma, as perguntas abertas do roteiro foram organizadas por meio da
seguinte proposição: os depoimentos extraídos foram analisados e de cada um
deles as diferentes, porém complementares, ideias centrais e suas respectivas
expressões-chave também foram avaliadas; ainda foram agregadas as ideias
centrais e ou suas expressões-chave para obter-se o DSC (Lefevre et al., 2000).
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3.6 Síntese de estratégia da pesquisa
A Tabela 2 apresenta a síntese da pesquisa utilizada na coleta e análise de dados
e correlaciona os objetivos específicos aqui propostos com os dos autores que
dão sustentação teórica e os instrumentos de coleta de dados correspondente.
Tabela 2
Estratégia de análise dos dados: síntese
Objetivos
específicos
Identificar quais os
projetos para
trabalho existentes
no presídio.

Indicar quais os
fatores influenciam
a efetividade de
projetos no
presídio.
Descrever como
se dá a inserção
das presidiárias no
mercado de
trabalho.

Autores

Resumo das
Questões do questionário
estratégias
de pesquisa
Albornoz (1994) Pesquisa de Quais os projetos existentes na UP?
Campo e
Como foram planejados e implementados?
Alves (2014)
Codo et al. (1998) documental Você conhece alguma atividade laborativa na
Iamamoto (1999)
UP?
Pessione (2007)
Qual o critério utilizado pela instituição para
Prado (2003)
escolher atividades laborativas?
Ronaldo (2006)
Soares (2012)
Aguilar e Ander
Pesquisa de
Egg (1995)
campo e
Arretche (1998)
documental
Denis (1994)
Rog (1994)
Sulbrandit (1994)
Varalelli (2000)
Costa (1999)
Pesquisa de Como funciona o processo de seleção das
Espinoza (2004)
campo,
presas que participarão dos projetos de trabalho?
Maximiano (2002) documental Qual o critério utilizado (pelas presas ou
Medeiros (2010)
instituição) pra escolher os projetos de trabalhos
a serem desenvolvidos?

Codo et al. (1998) Pesquisa de Quais os pontos fracos e fortes de todo o processo
Verificar as
facilidades e
Cohen e Franco
campo
(desde a escolha da atividade até a rotina de seu
desenvolvimento) e se ele é potencializador dos
dificuldades para a
(2002)
resultados que se espera. Por quê?
ressocialização de
presidiárias no
Quais as dificuldades e facilidades para
mercado de
reinserção de presas no mercado de trabalho?
trabalho.
Relatar se existe
Alves (2014)
Pesquisa de Quais os projetos de trabalho para as presas
Codo et al. (1998)
um sistema de
campo,
existem nesta unidade? E como foram
acompanhamento Iamamoto (1999) documental implementados?
da ressocialização Pessione (2007)
e entrevista Como é feita avaliação dos projetos de trabalho?
no trabalho pósPrado (2003)
encarceramento.
Ronaldo (2006)
Soares (2012)
Indicar quais os
Carvalho (2001) Pesquisa de Qual o interesse das presas no trabalho?
Codo et al. (1998)
interesses das
campo
A assiduidade e a participação das presas são
presidiárias para
Costa (1999)
voluntárias ou há um mecanismo de "obrigação"
o trabalho futuro.
para desenvolvimento dessas atividades?
Qual a importância do desenvolvimento da
atividade
laboral
no
período
de
encarceramento?
Fonte: elaborado pela autora.
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No capítulo seguinte, este estudo busca responder os objetivos específicos
expostos na introdução, com base nos autores citados no referencial teórico e nos
resultados aqui encontrados.
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados
O objetivo deste capítulo é apresentar a pesquisa documental e os resultados
obtidos referentes às informações colhidas no questionário aplicado aos
funcionários e às presas do PrFJAG.
4.1 Pesquisa documental
Nesta seção será apresentada a pesquisa documental. Far-se-á contextualização
do sistema prisional, para que haja entendimento sobre a criação e a estrutura
orgânica básica da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais
(SEDS-MG).
A SEDS foi criada em 2003, em substituição às Secretarias de Segurança e
Justiça. Sua criação vai além da junção dessas duas Secretarias, representando,
assim, o início do delineamento de uma política estadual de segurança pública.
Tem como encargo promover a segurança da população em Minas Gerais,
desenvolvendo ações de prevenção à criminalidade, integração operacional dos
órgãos e defesa social, custódia e reinserção social dos indivíduos privados de
liberdade, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das pessoas - Lei
Delegada nº 117, de 25 de janeiro de 2007 (Minas Gerais, 2007).
A SEDS foi originada de um projeto da política estadual de segurança pública,
visando ao modelo de gestão por resultados no combate à criminalidade, que
consiste no acompanhamento de atividades planejadas no ciclo denominado
planejamento, execução, monitoramento e avaliação (PDCA).
A estrutura organizacional da SEDS está prevista na Lei Delegada nº 180/2011, a
saber: Lei delegada estadual nº 180, de 20/01/2011, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. É composta primeiramente pelos conselhos:
Colegiado de Corregedorias do Sistema de Defesa Social, Colegiado de
Integração do Sistema de Defesa Social, Conselho de Criminologia e Política
Criminal, Conselho Estadual Antidrogas, Conselho Estadual de Trânsito e
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Conselho Penitenciário Estadual e por um conjunto de secretarias, subsecretarias
e assessorias, a serem descritas neste capítulo (Minas Gerais, 2007).
A Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC) é composta
pelo Núcleo de Articulação Comunitária, Núcleo de Implantação e Gestão de
Centros de Prevenção à Criminalidade, Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão
Social de Egressos, Núcleo de Promoção Social da Juventude e Núcleo de
Resolução Pacífica de Conflitos (Minas Gerais, 2007).
A CPEC tem por finalidade; a) trabalhar a prevenção à criminalidade nos níveis
social e situacional, visando à segurança pública e à garantia do exercício pleno
da cidadania - competindo-lhe articular o sistema de defesa social, o sistema de
justiça, a rede social e a sociedade civil -, à execução de programas, projetos e
ações de prevenção social à criminalidade; b) desenvolver projetos e ações
institucionais relacionadas à prevenção à criminalidade e à busca da diminuição
da violência; c) desenvolver projetos transversais como fatores de proteção em
resposta aos fatores de risco; d) gerenciar os Centros de Prevenção à
Criminalidade (CPC) e os equipamentos públicos de referência comunitária; e)
orientar, supervisionar a metodologia desenvolvida pelos CPCs e pelos
programas de prevenção à criminalidade (Minas Gerais, 2007).
A Superintendência de Gestão das Medidas de Privação de Liberdade é
composta pela Diretoria de Formação Educacional e Profissional, Diretoria de
Gestão de Vagas e Atendimento Judiciário, Diretoria de Gestão de Vagas e
Atendimento Judiciário, Diretoria de Orientação Pedagógica, Diretoria de
Segurança Socioeducativa e Diretoria de Saúde e Articulação da Rede Social.
Tem por finalidade elaborar as diretrizes metodológicas para o atendimento
socioeducativo dos adolescentes em privação de liberdade, acompanhar e
orientar a execução do acautelamento provisório e da medida socioeducativa de
internação, articular com as demais políticas públicas e propiciar atendimento
qualificado ao adolescente (Minas Gerais, 2007).
O objetivo da Secretaria de Estado de Defesa Social é (Minas Gerais, 2015, p. 4):
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Gerenciar o sistema prisional do Estado, em consonância com as diretrizes
da SEDS, e a esta secretaria compete participar do planejamento e
execução da política prisional, assegurar a aplicação da legislação e
diretrizes vigentes referentes à administração da execução penal e ao
tratamento do indivíduo privado de liberdade, responsabilizar-se pelas
atividades de atendimento e assistência ao preso, proceder ao registro dos
presos, exercer atividades de inteligência, disponibilizar informações
estatísticas e gerenciais acerca das atividades de sua área de
competência, gerenciar os sistemas de informação, estabelecer, em
conjunto com a Subsecretaria de Inovação e Logística do Sistema de
Defesa Social, executar e coordenar atividades de gestão administrativa,
financeira e patrimonial de suas unidades prisionais e centrais, estabelecer,
em conjunto com a Escola de Formação da SEDS, articular a
elaboração de parcerias com entidades públicas e privadas, estabelecer e
acompanhar as ações relativas ao programa de Gestão do Sistema
Penitenciário (GESPEN), estabelecer, acompanhar e monitorar os
indicadores de resultado definidos pelo GESPEN e propor ações que visem
à redução de custos, melhor aproveitamento dos recursos.
A Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI) atua na custódia e
ressocialização de presos, na ampliação de vagas nas unidades prisionais,
melhoria da qualidade de atendimento aos presos e assunção das cadeias hoje
ainda administradas pela Polícia Civil (Minas Gerais, 2015). Hoje, a SUAPI é
responsável por 150 unidades prisionais, que abrigam cerca de 57 mil presos.
Aproximadamente 85% de toda a população carcerária do estado já estão sob
responsabilidade da Subsecretaria de Administração Prisional (Minas Gerais,
2007).
Outro modelo prisional, como a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados (APAC), também é foco de investimento e fomento da SUAPI. Essa
instituição visa à humanização do sentenciado, com a participação de outros
setores da sociedade civil, possibilitando a reintegração social com mais
efetividade e menor custo (Minas Gerais, 2007).
As UPs dividem-se em:
a) Pequeno porte I: integram a estrutura orgânica básica da SEDS,
subordinadas à Subsecretaria de Administração Prisional, as UPS de até o
limite de 109 unidades (Minas Gerais, 2014).
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b) Pequeno porte II: são aquelas unidades existentes ou que vierem a serem
criadas, de 61 presos até o limite de 199 presos (Minas Gerais, 2014).
c) Médio porte l: são as unidades existentes ou que vierem a ser criadas, com
capacidade para receber entre 200 e 499 (Minas Gerais, 2014).
d) Médio porte ll: são as unidades existentes ou que vierem a ser criadas,
com capacidade para receber entre 500 e 799 presos (Minas Gerais,
2014).
e) Grande porte l: são os Centros de Remanejamento do Sistema Prisional
(CERESP) (Minas Gerais, 2014).
f) Grande porte II e segurança máxima: são as unidades existentes ou as que
vierem a existir com capacidade para receber a partir de 800 presos (Minas
Gerais, 2014).
g) Prisionais de Perícia e Atendimento Médico: integram a estrutura orgânica
básica da SEDS, subordinadas à Subsecretaria de Administração Prisional,
as UPs até o limite de quatro unidades (Minas Gerais, 2007).
4.2 A unidade prisional PrFJAG
O PrFJAG é localizado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo
Horizonte. Tem composição funcional: diretor geral, assessora de inteligência,
diretora de ressocialização, diretora de segurança, diretor administrativo, técnicos
da equipe multidisciplinar - assistentes sociais,

psicóloga,

enfermeira e

pedagoga -, técnicos de enfermagem, agentes penitenciários femininos e
masculinos e funcionários administrativos, escola composta por diretora,
inspetora, professoras e secretária.
No PrFJAG possui uma gama de projetos ligados ao mercado de trabalho, que
funcionam como orientadores da ressocialização. Os tipos de projetos de trabalho
no PrFJAG: parceria público-privada de corte e costura é um dos projetos que
funcionam no presídio a partir de curso de corte e costura. Após o término do
curso há possibilidade de encaminhamento das presas para o trabalho dentro da
UP na condição de funcionárias do parceiro da SEDS, que as remunera por
quantidade de produção. Ainda, projeto artesanato, cujo as internas no momento
das entrevistadas relatam suas habilidades e são encaminhadas para o trabalho e
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todo o artesanato produzido é vendido pela família. As profissionais do artesanato
também ensinam outras presas que querem aprender a arte como meio de
profissão: serviços de jardinagem, construção civil, reciclagem, serviços gerais e
alguns cursos do Pronatec, novo projeto implantado pelo governo.
4.3 Comissão Técnica de Classificação (CTC)
Considera-se CTC o Colegiado multidisciplinar, responsável por elaborar, dirigir,
orientar, coordenar, controlar, analisar e acompanhar o Programa Individualizado
de Ressocialização (PIR), zelando pelo cumprimento dos seus objetivos. Como se
trata de um colegiado, todos os membros da CTC possuem poderes igualitários.
Todas as suas decisões deverão ser consensuais, desprezando-se qualquer tipo
de votação ou imposição de qualquer natureza.
Cabem à CTC: elaborar, executar e acompanhar o PIR durante o cumprimento da
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos na forma da lei; recomendar a
realização de atividades laborativas e educacionais durante o tempo de
cumprimento de pena do preso; estudar e sugerir medidas para aperfeiçoar a
política de ressocialização da UP; e também é soberana para a inserção e
retirada do preso das atividades laborativas e educacionais.
A CTC é composta de um presidente, que é o diretor geral da unidade, diretor de
atendimento, diretor de segurança (ou representante), assessor de inteligência,
analista

técnico-jurídico,

psicólogo,

assistente

social,

enfermeiro

ou

técnico/auxiliar de enfermagem, psiquiatra (onde houver), médico (onde houver),
dentista (onde houver), pedagogo (onde houver), capelão (onde houver), gerente
de produção (ou representante), secretária da CTC e o defensor público (onde
houver).
Sabe-se, ainda, que, para a composição da CTC, é imprescindível a presença do
diretor geral da unidade, do diretor de segurança ou representante, do analista
técnico-jurídico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico ou auxiliar de
enfermagem, gerente de produção ou representante e secretária:
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Discutir as informações levantadas pelos técnicos de cada área advindas
da entrevista de classificação a partir da síntese da entrevista e da
avaliação da evolução de cada área, a fim de elaborar o PIR que terá
validade de 12 meses, e como objetivo de levar a execução os
atendimentos, a evolução do quadro geral do preso e, ainda, elaboração de
novas propostas de atendimento visando sua reinserção social,
encaminhar para o programa egresso os presos que terão desligamento
iminente, discutir e atender às demandas dos casos excepcionais, como,
por exemplo: solicitação judicial, transgressão disciplinar cometida pelo
preso que desenvolve atividade laboral e/ou educacional, visando decidir a
permanência ou não em tais atividades, discutir as informações levantadas
com base nos atendimentos prestados ao preso, no histórico de
atendimentos e evolução durante o período de sua permanência no
sistema prisional a fim de elaborar um relatório de cada área técnica e
segurança contendo sua avaliação sobre o processo de ressocialização
(Minas Gerais, 2014, p. 8).
Podem-se encontrar unidades que não possuem o quadro de funcionários que
compõem a comissão completo. Esses deverão realizar estudo de caso para a
inserção do preso em atividades educacionais e laborais, no entanto, será
obrigatória a participação de um psicólogo ou assistente social na reunião. Sabese, ainda, que o estudo de caso não substitui nem elabora o PIR, tão somente
serve para respaldar a unidade na indicação dos presos para atividades laborais
e/ou educacionais ou programas que venham a contribuir com a reintegração
social do preso. Ressalta-se que, tão logo o quadro técnico da unidade seja
constituído, todos os estudos de caso deverão ser discutidos em reunião da CTC
para elaboração do PIR.
4.4 Programas de trabalho e profissionalização
A Diretoria de Trabalho e Produção (DTP) compõe a estrutura da SUAPI, sendo a
responsável pela coordenação das atividades laborais exercidas pelos detentos
em todo o estado.
Atualmente há cerca de 13 mil presos trabalhando enquanto cumprem pena nas
UPs mineiras. Pelo trabalho, eles recebem remição de pena – a cada três dias
trabalhados, um a menos na sentença. Em vários casos eles recebem, ainda,
remuneração de no mínimo ¾ do salário mínimo.
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O trabalho é realizado externamente ou em oficinas instaladas dentro das UPs. O
principal objetivo é que o egresso retorne ao convívio da sociedade em condições
de entrar no mercado trabalho, passando por verdadeira mudança de vida.
Para ampliação das oportunidades, a SUAPI tem parceria com mais de 300
instituições, como empresas, organizações das sociedades civis de interesse
público (OSCIPs), prefeituras, entre outras.
Em pesquisa aos projetos de trabalho existentes no PrFJAG, foram encontrados
aqueles nas modalidades de trabalho em troca de remuneração de ¼ do salário
mínimo por mês mais remição. A cada três dias de trabalho recebe um dia remido
de pena. E a outra modalidade é o trabalho somente por remição.
Entre os programas existentes no PrFJAG da modalidade trabalho por remição,
foi apresentado o Projeto Faxina Geral, que conta com as presas para a limpeza
de todas as instalações da unidade: cela, prédio da administração, escola,
quadra, refeitório, salas de atendimento, setor de produção e banheiros. O setor
de lavanderia tem duas presas responsáveis por lavar todas as roupas sujas
existentes no presídio, ou seja, uniformes, inclusive de presas, roupas de cama,
toalhas e outras roupas, se houver. Há também a poda dos jardins e a capina de
gramas e mato do presídio. Por último, o cuidado com a higiene e alimentação
dos animais existentes no presídio: bodes, patos, gatos, peru e galinhas.
Na modalidade de programas de trabalho por remição e salário foram
apresentados os projetos manufatura, conhecido como artesanato, em que as
presas fabricam tapetes, bonecos de etil vinil acetato (EVA), panos de prato,
toalhas de mesa e bijuterias, sendo a matéria-prima custeada pela família e
revendida pela mesma. Costura é outro projeto remunerado, no qual as presas
trabalham para um parceiro do presídio e recebem por produção. Nesse projeto
de trabalho fabricam-se roupas, uniformes, bolsas e demais produtos que forem
encomendados. No Projeto Ecológico, faz-se separação do lixo reciclável do não
reaproveitável e por esses trabalhos as presas que participam recebem um
salário mínimo, que é dividido em partes, sendo uma para a presa e outra para
ressarcir suas obrigações em relação ao crime cometido. A empresa Avante tem
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segmento de fabricação de cosméticos e as presas que participam desse projeto
de trabalho têm que comparecer na empresa e cumprir 40 horas semanais de
trabalho. Por fim, o Pronatec, que oferta no presídio bolsas para curso na área da
construção civil.
Apresentados os projetos de trabalho existentes no PrFJAG, a seção a seguir
discorrerá sobre as apresentações e discussões das entrevistas realizadas com
os funcionários e presas.
4.5 Apresentação dos resultados: diretores
4.5.1 Caracterização dos respondentes
Nesta seção serão listados os resultados das entrevistas feitas com os gestores:
diretora geral, diretora de atendimento e ressocialização, diretora de segurança e
diretor administrativo.
Na Tabela 3 encontra-se a caraterização dos respondentes.
Tabela 3
Caracterização dos respondentes
Servidor

2

47
45

Feminino
Feminino

Direito
Serviço Social

Diretora de Atendimento

Tempo de
Casa
6 anos
4 anos

3

34

Feminino

Superior incompleto

Diretora de Segurança

2 anos

4
35
Masculino Superior incompleto
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Diretor Administrativo

15 anos

1

Idade

Gênero

Formação

Cargo
Diretora Geral

Foram entrevistados quatro gestores, todos maiores de 30 anos. Somente um do
sexo masculino, dois tinham formação superior em curso e outras duas eram pósgraduadas. Em relação ao tempo de serviço, os gestores têm mais de dois anos
de serviço.
Em relação à percepção dos diretores sobre os projetos de trabalho existentes na
UP, podem-se observar as opiniões na Tabela 4.
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Tabela 4
Quais os projetos de trabalho existentes na unidade prisional?
Gestores
Expressões-chave
G1
Costura, Avante (fabricação de cosméticos),
artesanato, limpeza em geral, cuidado com
animais, curso de teatro, cursos Pronatec, curso
de construção, escola.

Ideia central
Costura,
Avante,
artesanato,
limpeza em geral, cuidado com
animais, curso de teatro, cursos
Pronatec, curso de construção,
escola.
Avante, projeto costura, Eco de
materiais recicláveis; o projeto da
manufatura,
atividades
não
remuneradas como de faxina,
limpeza, de galinheiro, etc.

G2

Avante, empresa de cosméticos, presas do
regime semiaberto, que vão de manhã e
retornam à tarde; o projeto costura dentro da
unidade, temos a Eco de materiais recicláveis; o
projeto da manufatura, que é autônomo,
produzem o material artesanal, e onde vendem
o produto tanto para outras presas como para
família e funcionários, ajudando dentro de casa
com o dinheiro que recebem de todos projetos.
Temos outras atividades não remuneradas
como de faxina, limpeza, de galinheiro, etc.

G3

Manufatura, projeto costura, ecológico, Avante, Manufatura,
projeto
entre outros, que não são remunerados.
ecológico, Avante,

G4

Costura, artesanato, reciclagem, com animais, Costura, artesanato, reciclagem,
limpeza da unidade.
com animais, limpeza da unidade.

costura,

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Quanto aos projetos laborais que existem na UP, os gestores entrevistados
responderam prontamente, porém três não mencionaram os projetos de teatro e o
Pronatec, sendo que um deles não se lembrou do trabalho de faxina e cuidados
com os animais e o outro não mencionou a existência da empresa Avante. Nesta
seção somente o G1 descreveu todos os projetos de trabalho existentes no
PrFJAG.
O DSC para os gestores nesta questão é: “Os projetos laborais que existem na
UP são: costura, Avante, artesanato, lajota, limpeza em geral, cuidado com
animais, Eco de materiais recicláveis, curso de teatro, cursos Pronatec, curso de
construção”.
A percepção dos diretores sobre a importância do desenvolvimento de projetos de
trabalho dentro da UP pode ser observada na Tabela 5:
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Tabela 5
Qual a importância do desenvolvimento de projetos de trabalho dentro do
presídio?
Gestores
Expressões-chave
G1
O trabalho é essencial para o resgate do ser
humano, é preciso incentivar a melhora através
dessas atividades, para despertar a vontade de
crescer e continuar evoluindo quando sair da
unidade Prisional.
G2
G3

Ideia central
É essencial para o resgate do ser
humano, despertar a vontade de
crescer e continuar evoluindo
quando sair da unidade prisional.

É importante porque faz com que as presas Importante porque faz com que as
presas saiam daqui pessoas
saiam daqui pessoas melhores.
melhores.
Valorização
do trabalho e sua
Ensina desde valorização do trabalho e sua
importância,
como auxilia na
importância, como auxilia na disciplina dentro da
disciplina.
unidade prisional. Aprendem valorização e
importância do trabalho, família e colocar limites
para que não retornem para a prisão.

É bacana porque as presas acabam resgatando
ao longo do tempo a vontade de ser alguém, de
sair de fazer a diferença de voltar para a
sociedade de uma nova maneira, para trabalhar,
buscar o sustento, ele realmente desperta no
preso a vontade de buscar uma vida melhor no
convívio com sua família. Maior importância hoje
de cada área técnica traz um grande sucesso,
uma expectativa muito bacana ao saber que o
preso vai com um aparato bacana quando sai, o
ajudando na ressocialização, na convivência
depois fora da prisão.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
G4

É bacana porque as presas acabam
resgatando ao longo do tempo a
vontade de ser alguém, de sair, de
fazer a diferença de voltar para a
sociedade de uma nova maneira,
desperta no preso a vontade de
buscar uma vida melhor.

Os gestores foram perguntados sobre sua percepção da importância do
desenvolvimento de projetos de trabalho dentro da UP e se esses projetos
atendem aos propósitos para os quais foram criados, o G1 reconhece que é
essencial para o resgate do ser humano; o G2 acredita que as presas são
promovidas e incluídas na sociedade, tornando-se pessoas melhores; o G3
comenta que o trabalho auxilia na disciplina; e o G4 diz que ao longo do tempo
desperta nas presas a vontade de buscar uma vida melhor.
O DSC para os gestores nesta questão é:
A importância do desenvolvimento de atividades laborativas dentro do
presídio, são essenciais para o resgate do ser humano, despertar a
vontade de crescer e continuar evoluindo quando sair da unidade prisional.
As internas são profissionalizadas, saem pessoas melhores, são incluídas
na sociedade e na família. Aprendem valorizar o trabalho e ter disciplina.
Resgata a vontade de ser alguém, de sair e fazer a diferença.
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Os diretores manifestaram-se a respeito dos projetos, se eles atendem aos
propósitos para os quais foram criados, cujas opiniões encontram-se na Tabela 6:
Tabela 6
Esses projetos acontecem de maneira a atender seus propósitos?
Gestores
G1

G2

G3
G4

EXPRESSÕES CHAVES
Sim, uma vez que mesmo que não seja regra
geral muitas acabam desenvolvendo a
vontade de trabalhar, estudar e tornaram-se
pessoas melhores Sempre com apoio da
área técnica e da segurança da unidade
prisional.
Sim, porque ela não é feito ao léu de
qualquer jeito de qualquer maneira. Essas
pessoas que vieram da criminalidade têm que
ser acompanhadas, o propósito é atendido
porque tem profissionais para acompanhar.
Sim
Sim

IDEIA CENTRAL
Sim, uma vez que mesmo que não
seja regra geral muitas acabam
desenvolvendo
a
vontade
de
trabalhar, estudar e tornaram-se
pessoas melhores
Sim, porque tem profissionais para
acompanhar.

Sim
Sim

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Indagados se os projetos acontecem de maneira que atendem aos propósitos,
todos os respondentes disseram que sim, e dois deles foram além, opinando que
o trabalho torna as presas pessoas melhores, pois os projetos são bem
elaborados.
O DSC para os gestores nesta questão é:
Estas atividades acontecem de maneira a atender seus propósitos; sim,
uma vez que mesmo que não seja regra geral muitas acabam
desenvolvendo a vontade de trabalhar, estudar e tornaram-se pessoas
melhores. Sim, porque tem profissionais para acompanhar.
Em relação à percepção dos diretores sobre o processo de seleção das presas
que irão participar dos projetos de trabalho, podem-se observar os comentários
na Tabela 7:
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Tabela 7
Como funciona o processo de seleção das presas que irão participar dos projetos
de trabalho?
Gestores
G1

Expressões-chave

Ideia Central

Existe na Unidade a Comissão Técnica de Classificação Comissão Técnica de
(CTC), formada por profissionais das várias áreas, que Classificação (CTC)
fazem atendimento individualizado com cada interna, e
depois se reúnem para discutir as situações pontuais e
qualificar a interna de acordo com a disponibilidade de
vagas da unidade prisional naquele momento. Após a
classificação é elaborado o Programa Individualizado de
Ressocialização (PIR), que vai para o prontuário da interna
e serve de base para o seu acompanhamento, e após
determinado período esta é reavaliada, e assim vai sendo
acompanhada até sair da unidade prisional.

Comissão Técnica de Classificação (CTC), formada pelos Comissão Técnica de
profissionais da unidade, que fazem um atendimento prévio, Classificação (CTC)
G2
e na reunião todos elaboram um PIR e a presa é
acompanhada no desenrolar da atividade por todos os
setores de acordo com a previsão do PIR.
É realizada a CTC, onde vários técnicos avaliam a interna
G3
CTC
para aquela determinada função.
CTC faz a triagem, o filtro aí você consegue detectar
G4
qualidades no preso, o dom a facilidade para certos tipos de
CTC
trabalho, a CTC que aponta essa classificação.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Os gestores identificaram que o processo de seleção das presas que irão
participar dos projetos de trabalho é feito pela CTC, reunião dos profissionais que
compõem a equipe multidisciplinar. Eles discutem questões pontuais e
encaminham as internas aos projetos de trabalho de acordo com o perfil de cada
uma e com a disponibilidade de vagas.
O DSC para os gestores nesta questão é: “Relacionado ao processo de seleção
dos reclusos que irão desenvolver as atividades laborativas, para os gestores
existe na unidade a CTC”.
Na Tabela 8 registram-se os fatores que podem fazer os projetos de
ressocialização darem certo, segundo os gestores:
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Tabela 8
Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
Gestores

G1

G2

G3

EXPRESSÕES CHAVES
Parceria ressocialização e disciplina, não ser
conivente com as propostas e estilo de vida
das presas, fazer uma análise do judiciário
(juiz, ministério público, promotoria, parcerias)
e ter o apoio do mesmo para os projetos,

IDEIA CENTRAL
Parceria,
ressocialização
e
disciplina, fazer uma análise do
judiciário (juiz, ministério público,
promotoria, parcerias) e ter o apoio
para os projetos,

Vontade política, política efetiva de gestão de
vagas com separação das presas por regime,
conscientização de funcionários e presas,
reforma na gestão de pessoas, construção e
reforma de presídios.

Política efetiva de gestão de vagas
com separação das presas por
regime,
conscientização
de
funcionários e presas, reforma na
gestão de pessoas, construção e
reforma de presídios.

Aumentar a segurança, aumentar disciplina, Aumentar a segurança, aumentar
fazer as presas estudarem, trabalhar sério na disciplina,
presas
estudarem,
profissão com é colocada dentro do presídio.
trabalhar sério.

Aumentar o número de técnico no presídio, Aumentar técnico no presídio,
construir espaços para que aconteçam os construir
espaços
para
que
projetos de maneira adequada.
aconteçam os projetos.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
G4

Sobre os fatores que podem fazer a ressocialização dar certo, para dois dos
respondentes é necessário que o Poder Judiciário faça uma análise do conjunto
Ministério Público, promotoria e juiz e apoiem os projetos. E que a política seja
efetiva na gestão de vagas, separando as presas por regime. Ainda: que os
funcionários e as presas do PrJAG sejam conscientizados, que a gestão de
pessoas seja reformulada e que haja construção e reforma de presídios.
O DSC para os gestores nesta questão é:
Parceria ressocialização e disciplina, fazer uma análise do judiciário (juiz,
ministério público, promotoria, parcerias) e ter o apoio deles para
desenvolver os projetos, ter uma política efetiva de gestão de vagas com
separação das presas por regime, conscientização de funcionários e
presas, reforma na gestão de pessoas, construção e reforma de presídios.
Aumentar a segurança, aumentar disciplina, presas estudarem, trabalhar
sério.
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4.6 Apresentação dos resultados: técnicos
4.6.1 Caracterização dos respondentes
Resultado das entrevistas feitas às técnicas: pedagoga, assistente social e
enfermeira.
Tabela 9
Caracterização dos respondentes
Servidor

Idade

Gênero

1

31

Feminino

Pedagogia

Analista executivo de
Defesa Social - Pedagoga

6 anos

2

27

Feminino

Enfermagem

Enfermeira

3 anos

Serviço Social

Assistente Social

33 anos

3
67
Feminino
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Formação

Cargo

Tempo de casa

As técnicas são todas maiores de 27 anos e pós-graduadas. Em relação ao
tempo de serviço, têm a partir de três anos de serviço.
Os critérios utilizados para escolher os projetos de trabalhos para os quais as
presas serão selecionadas, segundo as técnicas, compõem a Tabela 10:
Tabela 10
Qual o critério utilizado para escolher os projetos de trabalho a serem
desenvolvidos?
Técnicos

Expressões-chave

Ideia central

T1

Tudo gira em torno da CTC e a vontade das Tudo gira em torno da CTC vontade das
presas.
presas muitas vezes.

T2

É definido pela equipe de CTC.

É definido pela CTC.

De acordo com a necessidade da unidade, De acordo com a necessidade da
com o perfil da interna e também com as unidade, perfil da interna, demandas
demandas das parcerias.
das parcerias.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
T3

De acordo com as técnicas, os critérios utilizados para escolher os projetos de
trabalho para os quais as presas serão selecionadas são definidos pela CTC.
Somente uma técnica relatou que os critérios são definidos de acordo com a
necessidade do presídio, o perfil da interna e a demanda dos parceiros.
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O DSC para as técnicos nesta questão é: “É definido pela CTC, vontade das
presas, a necessidade da unidade, perfil da interna, demandas das parcerias”.
A Tabela 11 mostra os projetos de trabalho e sua importância para o Serviço
Social, na visão das técnicas:
Tabela 11
Os projetos de trabalho são importantes para o Serviço Social?
Técnicos

Expressões-chave

Ideia central

T1

Acredito que sim, até porque se torna Sim, torna menor a demanda do
menor a demanda do Serviço Social Serviço Social.
como um todo.

T2

Sim e também para as presas, por causa Sim, por causa da diminuição da
da diminuição da pena, formação do pena, hábito para o trabalho e
hábito para o trabalho e ainda conseguir reinserção social.
prepara las para reinserção social.

Sim, porque é um trabalho em conjunto,
da mesma forma que a unidade junto com
T3
as outras modalidades tentam fazer o
trabalho de ressocialização é primordial,
pois essa é a função do assistente social
e a maioria dos trabalhos depende
demais da assistente social, muitas
coisas vem dela fazer documento carta
de emprego, contato com a família,
mundo exterior.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Sim, é um trabalho em conjunto,
com as outras modalidades que
tentam fazer o trabalho de
ressocialização, essa é a função do
assistente social, fazer documento
carta de emprego, contato com a
família, mundo exterior.

A percepção das técnicas sobre os projetos de trabalho e a importância destes
para o Serviço Social é de positividade. Uma delas acrescenta que o trabalho é
realizado em conjunto com outras modalidades, que realizam a ressocialização, e
que a função do assistente social é promover a cidadania das presas.
O DSC para as técnicas nesta questão é:
Sim, torna menor a demanda do Serviço Social, por causa da diminuição
da pena, hábito para o trabalho e reinserção social, é um trabalho em
conjunto, com as outras modalidades que tentam fazer o trabalho de
ressocialização, essa é a função do assistente social, fazer documento
carta de emprego, contato com a família, mundo exterior.
As opiniões das técnicas no tocante ao Serviço Social e sua atuação para a
reintegração das presas na sociedade encontram-se na Tabela 12:
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Tabela 12
O Serviço Social atua para reintegração das presas à sociedade?
Técnicos
Expressões-chave
T1
Claro, são ações necessárias, não há
suficiência devido às reincidências que não são
por parte do SS, poderiam ser aprimoradas
dentro e junto do sistema como um todo, até
porque depende do sujeito que recebe a ação e
já não cabe o AS.

Ideia central
Não há suficiência devido às
reincidências,
poderiam
ser
aprimoradas dentro e junto do
sistema como um todo, depende do
sujeito que recebe a ação e não o
AS.

Sim é feito tentativa nesse sentido, é o que
agente dispõe para tal. O objetivo principal do
SS é reintegração da presa na sociedade na
medida em que tenta refazer os laços familiares
e a colocação das mesmas no mercado de
trabalho através das parcerias.

O objetivo principal do SS é
reintegração
da
presa
na
sociedade,
refazer
os
laços
familiares e mercado de trabalho
através das parcerias.

Com certeza, elas são potencializadoras, vão
ajudar as internas a reintegrar, muitas internas
nem têm pra onde o que fazer e a AS vai fazer
essas orientações, ajudar no resgate e dar um
norte para a interna.
AS: Assistência Social; SS: Serviço Social.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Potencializadoras vão ajudar as
internas a reintegrar, e a AS vai
fazer no resgate e dar um norte
para a interna.

T2

T3

Em relação à pergunta sobre o Serviço Social e sua atuação para a reintegração
das presas na sociedade, todas as técnicas pensam positivamente. Porém, uma
das respondentes relata que não há suficiência, devido às reincidências, uma vez
que estar ressocializada depende da presa que está recebendo a ação. E duas
delas acrescentam que reintegração é o objetivo principal do Serviço Social e
explicam que são feitas tentativas no sentido de refazer os laços familiares e dar
um norte para a presa.
O DSC para os técnicos nesta questão é:
Não há suficiência devido às reincidências, poderiam ser aprimoradas
dentro e junto do sistema como um todo, depende do sujeito que recebe a
ação e não o AS. O objetivo principal do SS é reintegração da presa na
sociedade, refazer os laços familiares e mercado de trabalho através das
parcerias. Potencializadoras vão ajudar as internas a reintegrar, e a AS vai
fazer no resgate e dar um norte para a interna.
Em relação às dificuldades e limites para atuação do Assistente Social no
PrFJAG, pode-se observar as opiniões no quadro 13:
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Tabela 13
Quais os principais limitadores para a atuação do assistente social no Presídio
Feminino José Abranches Gonçalves?
Técnicos
T1
T2

Expressões-chave
Ideia central
Mais a visão da segurança em relação ao Visão da segurança em relação ao
trabalho do AS, limitação.
trabalho do AS, essa é a limitação.
São postura crítica de alguns agentes Postura
crítica
penitenciários.
penitenciários.

dos

agentes

Os colegas de serviços, que precisam de Colegas de serviços não têm a
compreensão, eles não têm a visão da visão da ressocialização, não vê a
ressocialização, não têm a vocação e muita interna reintegrada.
gente não vê a interna como uma pessoa
que pode ser reintegrada.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
T3

Nesta questão, as técnicas foram unânimes em afirmar a dificuldade de as
agentes penitenciárias aceitarem e compreenderem a ressocialização. Uma das
respondentes acrescenta que não somente a classe das agentes penitenciárias,
mas também demais funcionários do PrFJAG, não aceita o trabalho de
ressocialização e não enxerga as presas como pessoas que podem ser
reintegradas à sociedade.
O DSC para os técnicos nesta questão é: “Visão da segurança em relação ao
trabalho do AS, limitação. Colegas de serviços não têm a visão da
ressocialização, não veem a interna reintegrada”.
Os fatores que podem fazer os projetos de ressocialização darem certo podem
ser verificados na Tabela 14:
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Tabela 14
Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
Técnicas
Expressões-chave
T1
É necessário um trabalho multidisciplinar,
intervenção através de políticas públicas
para área da segurança como parte de
treinamento, trabalho com empresas de
pequeno e médio porte para incentivo a
parceiras.
T2
Eu acredito que o apoio dos gestores,
organização e suporte dos órgãos da
execução penal, vontade das próprias
presas,
empenho
da
equipe
de
atendimento, apoio de entidade e
empresas parceiras.
Pra mim, o mais importante é o
engajamento de toda a equipe em prol da
ressocialização, todos contribuindo para
um objetivo comum, cada um focado na
sua área, incluindo a segurança, cada um
acreditando na recuperação do outro.
Aproximação da família, preocupação com
as necessidades humanas básicas, como
higiene, roupas, alimentação para que as
presas consigam pensar numa realidade
melhor, minimização dos conflitos em cela,
projetos de trabalho que proporcionem
uma atividade remunerada futura, projetos
educacionais que contribuam para o
crescimento pessoal e profissional, acesso
à saúde e a reabilitação de doenças.
Providenciar documentação que valorize a
presa como cidadã e que ajude a buscar
seus objetivos posteriormente como RG,
CPF, carteira de trabalho.
RG: Registro Geral; CPF: Cadastro de Pessoa Física.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
T3

Ideia central
Trabalho multidisciplinar, intervenção
através de políticas públicas para área da
segurança como parte de treinamento,
trabalho com empresas de pequeno e
médio porte para incentivo a parceiras.
Apoio dos gestores, organização e
suporte dos órgãos da execução penal,
vontade das próprias presas, empenho
da equipe de atendimento, apoio de
entidade e empresas parceiras.
Engajamento de toda equipe em prol da
ressocialização, cada um focado na sua
área, incluindo a segurança, preocupação
com as necessidades humanas básicas,
como higiene, roupas, alimentação para
que as presas consigam pensar numa
realidade melhor, minimização dos
conflitos em cela, projetos de trabalho
que
proporcionem
uma
atividade
remunerada futura, projetos educacionais
que contribuam para o crescimento
pessoal e profissional, acesso à saúde e
a reabilitação de doenças. Providenciar
documentação que valorize a presa como
cidadã como RG, CPF, Carteira de
Trabalho.

No tocante aos fatores podem fazer a ressocialização dar certo, os respondentes
foram unânimes sobre a necessidade de o Poder Público intervir com políticas
voltadas para treinamento dos funcionários, incentivo de parcerias e trabalho
multidisciplinar. Somente um respondente preocupou-se com a saúde das presas
e a documentação básica para que haja estímulo e objetivo de vida posterior ao
encarceramento.
O DSC para as técnicas nesta questão é:
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Trabalho multidisciplinar, intervenção através de políticas públicas para
área da segurança como parte de treinamento, trabalho com empresas de
pequeno e médio porte para incentivo a parceiras. Apoio dos gestores,
organização e suporte dos órgãos da execução penal, vontade das
próprias presas, empenho da equipe de atendimento, apoio de entidade e
empresas parceiras. Preocupação com as necessidades humanas básicas,
como higiene, roupas, alimentação para que as presas consigam pensar
numa realidade melhor, minimização dos conflitos em cela, projetos de
trabalho que proporcionem uma atividade remunerada futura, projetos
educacionais que contribuam para o crescimento pessoal e profissional,
acesso à saúde e a reabilitação de doenças. Providenciar documentação
que valorize a presa como cidadã como RG, CPF, Carteira de Trabalho.
4.7 Apresentação dos resultados: agentes penitenciárias
4.7.1 Caracterização dos respondentes
A partir de agora se apresenta o resultado das entrevistas feitas com as agentes
penitenciárias.
Tabela 15
Caracterização dos respondentes
Servidor Idade

Gênero

Formação

Cargo

Tempo de Casa

A1

33

Feminino

Ensino Médio

Agente de Segurança
Penitenciário

8 anos

A2

35

Feminino

Ensino Médio

Agente de Segurança
Penitenciário

6 anos

A3

38

Feminino

Ensino Médio

Agente de Segurança
Penitenciário

6 anos

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Todas as agentes são maiores de 30 anos, têm mais de seis anos no cargo e
possuem formação no Ensino Médio.
Observam-se na Tabela 16 as respostas sobre o planejamento dos programas
desenvolvidos para os projetos de trabalho das presas:
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Tabela 16
Quais são os projetos de trabalho desenvolvidos pelas presas existentes no
PrFJAG?
Agentes

Expressões-chave

Ideia central

A1

Costura, manufatura, ecológico, Avante, Costura, manufatura, ecológico,
capina e vassoura.
Avante, capina e vassoura.

A2

Costura,
artesanato,
serviços
gerais, lavanderia, trabalho externo.
Remição e remunerado, costura,
artesanato, reciclagem, organização
geral, limpeza, manutenção de
jardim.

Costura, artesanato, serviços gerais,
lavanderia, trabalho externo.
Tem
para remição e remunerado igual
A3
costura, artesanato, reciclagem, sem
contar que mantém a organização geral,
limpeza, manutenção de jardim, esses
são os programas desenvolvidos aqui.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

As agentes responderam corretamente sobre quais os projetos existentes no
PrFJAG, mas ficou claro que não são todas as agentes que conhecem os projetos
de trabalho existentes na unidade prisional. Por exemplo, duas não citaram o
projeto de lavanderia, uma não se lembrou do Projeto Ecológico e dos cuidados
com os jardins e capina e outro recordou do trabalho externo no qual está inserido
o projeto de trabalho da empresa Avante Cosméticos. E quanto ao planejamento
e implantação desses projetos, as respostas foram divergentes: uma agente
acredita que são os parceiros externos e a segurança que os fazem; uma disse
que não sabe; e somente uma discorreu corretamente que é a CTC que planeja e
implementa projetos de trabalho no PrFJAG.
O DSC para os agentes penitenciários nesta questão é: “Costura, manufatura,
ecológico, Avante, capina e vassoura, parcerias externas e a segurança, serviços
gerais, lavanderia, manutenção de jardim”.
A percepção sobre como os projetos de trabalho foram implementados está
descrita na Tabela 17:
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Tabela 17
Como os projetos de trabalho foram planejados e implementados?
Agentes
A1

Expressões-chave
Ideia central
São organizados conforme parcerias Organizados parcerias externas e a
externas e a segurança da unidade.
segurança

A2

Não sabe.
Normalmente
a comissão que resolve como
A3
vai ser o que pode fazer para beneficiar e
ajudar as presas com técnicos capacitados
para isso aí.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Não sabe.
Comissão que resolve como vai ser
como vai ser fazer para beneficiar e
ajudar as presas.

Perguntadas sobre implantação e planejamento dos projetos de trabalho, as
respondentes se dividiram nas respostas. Uma reconhece que são organizados
pelas parcerias externas e segurança do presídio; outra relatou que não sabe; e a
terceira frisou a CTC como responsável por beneficiar as presas.
O DSC para uma das agentes nesta questão é: “organizadas parcerias externas e
a segurança”.
O DSC para uma das agentes nesta quest é: “comissão que resolve como vai ser,
como vai ser fazer para beneficiar e ajudar as presas”.
O processo de avaliação dos projetos de trabalho é feito, segundo as agentes,
como descrito na Tabela 18:
Tabela 18
Como é feita avaliação dos projetos de trabalho?
Agentes
A1
A2
A3

Expressões-chave

Ideia central

Avaliação é feita através de reuniões com as Através de reuniões com as partes
envolvidas no presídio.
partes envolvidas no presídio.
Avaliação é feita pelo PIR e CTC onde reúnem É feita pelo PIR e CTC, técnicos
técnicos junto com a direção para avaliar.
junto com a direção.
Avaliação é pela CTC onde é reunidos vários
técnicos, assistente social, pedagogo, direção
e é feito todo um trabalho para realmente
colocar aquelas presas no trabalho dela.

Pela CTC reunido assistente social,
pedagogo, direção e é feito todo um
trabalho para colocar presas no
trabalho.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

A avaliação dos projetos foi reconhecida por todas as agentes como realizada nas
reuniões de CTC.
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O DSC para as agentes nesta questão é: “Através de reuniões das partes
envolvidas no presídio. É feita pelo PIR e CTC, técnicos junto com a direção,
reunindo assistente social, pedagogo, direção é todo um trabalho para colocar
presas no trabalho”.
A Tabela 9 demonstra o interesse das presas em participar dos projetos de
trabalho no PrFJAG:
Tabela 19
Qual é o nível de interesse das presas nos projetos de trabalho?
Agentes

Expressões-chave

Ideia central

A1

Interesse das presas é remição e Remição e remuneração, ocupar
remuneração, além de ocupar um pouco cabeça.
a cabeça.

A2

Interesse as que têm menos renda
querem
trabalhar
nos
projetos
remunerados, as que têm visita e
pertence nos projetos não remunerados.

Têm menos renda querem trabalhar
projetos remunerados, as que têm
visita e pertence nos projetos não
remunerados.

Interesse das presas – hoje com muito
incentivo o interesse é na faixa de 70%,
mas tem que realmente ficar de cima e
chamar na responsabilidade porque vai
ser bom pra elas quando elas forem
embora.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Com muito incentivo o interesse é
na faixa de 70%, mas tem que
realmente ficar de cima e chamar
na responsabilidade.

A3

Conforme consta nas respostas da Tabela 19, duas das respondentes acreditam
que o interesse é maior por remição e remuneração, já que a cada três dias
trabalhados diminui um dia na prisão. E quando o projeto é remunerado, aumenta
o interesse, pois devido à falta de acompanhamento da família a remuneração
melhora a situação financeira dentro do presídio. E uma agente relata que só com
muito incentivo o interesse das presas nos projetos de trabalho atinge 70% da
população.
O DSC para duas das agentes nesta questão é: “Remição e remuneração, ocupar
cabeça, as que têm visita e pertence nos projetos não remunerados”.
O DSC para uma das agentes nesta questão é: “Com muito incentivo o interesse
é na faixa de 70%, mas tem que realmente ficar de cima e chamar na
responsabilidade”.
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Em relação às dificuldades que as presas encontram para trabalhar, pode-se
observar as opiniões na Tabela 20:
Tabela 20
Quais as dificuldades de trabalho que as presas podem encontrar?
Agentes
A1

A2

A3

Expressões-chave
Dificuldades no trabalho - no momento
não existe a não ser a falta de interesse
de algumas.
Dificuldades de trabalho – alguma no
artesanato falta às coisas para elas
trabalhar porque a família traz com
dificuldade.

Ideia central
Não existe a não ser a falta de
interesse de algumas.
No artesanato falta as coisas para
trabalhar porque a família traz com
dificuldade.

Dificuldades, não consigo enxergar Não consigo enxergar nenhuma, é
nenhuma, porque na realidade é prestada colocada naquilo que ela dá conta de
toda assistência, porque ela é colocada fazer.
naquilo que ela dá conta de fazer, não vejo
dificuldade.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

As dificuldades de trabalho mencionadas por uma das respondentes é a falta de
interesse das presas. Para outra agente é a falta de materiais de trabalho no
projeto artesanato, pois os mesmos devem ser trazidos pela família. E a terceira
agente relata que em sua opinião não existe dificuldade, porque as presas são
inseridas em projetos que conseguem desenvolver.
O DSC para duas agentes nesta questão é: “Não existe, a não ser a falta de
interesse de algumas. No artesanato falta as coisas para trabalhar porque a
família traz com dificuldade”.
E para uma agente o DSC nesta questão é: “Não consigo enxergar nenhuma, é
colocada naquilo que ela dá conta de fazer”.
Quanto à forma com que o PrFJAG auxilia na inserção das presas no mercado de
trabalho e como é feito o acompanhamento, pode-se observar as opiniões na
Tabela 21:
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Tabela 21
De que forma o presídio auxilia na inserção das presas no mercado de trabalho?
Existe acompanhamento?
Agentes

Expressões-chave

Ideia central

A1

Fazendo acompanhamento da empresa na Acompanhamento da empresa na qual
trabalham, dentro do presídio.
qual trabalham e aqui de dentro do presídio.

A2

Presídio auxilia através da procura de Através da procura de parceiros, com
parceiros, com cursos profissionalizantes.
cursos profissionalizantes.

Forma que auxilia na reinserção de trabalho – Com parcerias externas.
egresso, e a unidade está sempre com
parcerias externas conduzindo essas presas
para o trabalho lá fora.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
A3

De acordo com as agentes, o presídio auxilia as presas de três maneiras, a
primeira é por meio do acompanhamento dos parceiros dentro do presídio, a
segunda é buscando parceiros que ofereçam cursos profissionalizantes e a
terceira é a busca de parceiros na modalidade de trabalho externo.
O DSC para as agentes penitenciárias nesta questão é: “Acompanhamento da
empresa na qual trabalham, dentro do presídio, procura de parceiros, com cursos
profissionalizantes”.
A forma como a ressocialização oferecida no PrFJAG impacta na reinserção no
mercado de trabalho pode ser verificada na Tabela 22:
Tabela 22
De que forma que a ressocialização impacta na inserção no mercado de trabalho?
Agentes

Expressões-chave

Ideia central

A1

Ressocialização impacta no mercado de trabalho – Incluídas
no
convívio
da
forma de serem novamente incluídas no convívio da sociedade sabendo que já
sociedade sabendo que já pagaram a pena no pagaram a pena no presídio.
presídio.

A2

Ressocialização impacta na inserção – forma de Incluídas
novamente
no
serem incluídas novamente no convívio da convívio
da
sociedade
sociedade e tarem procurando uma vida melhor, procurando uma vida melhor.
quando saírem do presídio, uma vida honesta e
digna.

Ressocialização é primordial no mercado de
trabalho, onde elas aprendem o que esqueceram
em algum momento da vida, o que é regra, o que é
disciplina, para poder disciplinar, aprender, a
ressocialização é a base de tudo.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
A3

Primordial no mercado de
trabalho, elas aprendem o que é
regra,
disciplina,
a
ressocialização é a base de
tudo.
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No entendimento de duas agentes, a ressocialização impacta no mercado de
trabalho a partir de inclusão das presas na sociedade. E uma agente relatou que
esse impacto é primordial, pois aprendem regras e disciplina.
O DSC para as agentes penitenciarias nesta questão é: “Incluídas no convívio da
sociedade sabendo que já pagaram a pena no presídio, procurando uma vida
melhor. Primordial no mercado de trabalho, aprendem o que é regra, disciplina, a
ressocialização é a base de tudo”.
Em relação aos fatores que podem fazer os projetos de ressocialização darem
certo, observe-se a Tabela 23:
Tabela 23
Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
Agentes
A1

Expressões-chave
Ideia central
Pra mim as presas têm que querer a As presas têm que querer
ressocialização, eu não vejo que elas ressocialização. São poucas.
querem. São poucas.

A2

Ter mais agente para levar um número Mais agente para levar um número
maior de presas para trabalhar.
maior de presas para trabalhar

a

Aumentar as agentes penitenciárias para Aumentar as agentes penitenciarias e
colocar as presas na pista trabalhando e fazer mais parceiros externos.
fazer mais parceiros externos.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
A3

A respeito dos fatores que podem fazer com que os projetos de ressocialização
deem certo, duas agentes responderam que é necessário aumentar o efetivo de
agentes penitenciárias, fazer mais parcerias externas. Somente uma agente não
acredita que existe ressocialização.
O DSC para as agentes nessa questão é: “As presas têm que querer a
ressocialização, São poucas. Aumentar as agentes penitenciárias e fazer mais
parceiros externos”.
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4.8 Apresentação dos resultados: presas
4.8.1Caracterização dos respondentes
Neste subitem será apresentado o resultado das entrevistas feitas com as presas.
Tabela 24
Caracterização dos respondentes
Presa

Idade
34
28
43
19
50

Sexo
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

1
2
3
4
5
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Estado civil
Amasiada
Amasiada
Solteira
Amasiada
Viúva

Artigo²
33
33
121
157
157, 121 e 33

Tempo de prisão
3 anos e 4 meses
1 ano e 8 meses
2 anos e 1 mês
6 anos e 11 meses
8 anos e 3 meses

Todas as presas eram maiores de 19 anos, uma possui o ensino fundamental e
está cursando o ensino médio e quatro possuem ensino médio, sendo que uma
delas concluiu no presídio. O tempo de encarceramento das presas respondentes
é a partir de um ano e meio e somente a presa 3 não é reincidente.12
Antes de serem encarceradas, as presas exerciam os projetos de trabalho
listados na Tabela 25:

¹ Artigo 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze)
anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Atigo 121: Matar alguem: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Artigo 157: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
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Tabela 25
Qual projeto de trabalho exercia antes da prisão? Qual era a remuneração?
Presas

Expressões-chave

Ideia central

Trabalhava em oficina mecânica de auxiliar Auxiliar de ligação de motor de
de ligação de motor de carro. Recebia muito carro, 600 a 700 por semana,
porque oficina era do meu marido, 600 a 700 conforme a demanda.
por semana, conforme a demanda.
Serviços gerais. Recebia um salário mínimo, Serviços gerais. Um salário mínimo,
adicional noturno e salário família.
adicional noturno e salário família.

P1

P2
P3

Proprietária de empresa de transformadores, Proprietária de empresa. 3, 4, 5 mil
reais.
3, 4, 5 mil reais.

Vendedora no shopping, peças íntimas; 1
salário mais comissão, mais ou menos
R$900,00.
Pichar paredes, compra ouro, avaliar ouro
P5
(gritando), auxiliar de salão. Ganhava
R$150,00 por semana.
Fonte: dados da pesquisa.
P4

Vendedora peças íntimas; 1 salário
mais comissão.
Pichar paredes, compra ouro,
(gritando), R$150,00 por semana.

Cada uma das presas discorreu sobre sua situação profissional antes do cárcere,
acerca dos projetos de trabalho dos quais participavam. A primeira relatou que
era auxiliar de ligação de motor na oficina mecânica de seu companheiro e sua
remuneração era de R$ 600,00 a R$ 700,00 por semana. A segunda presa
trabalhava com serviços gerais e recebia mensalmente a quantia de um salário
mínimo. A terceira presa era empresária no ramo de transformadores e o lucro
era de R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 mensais. A quarta presa era vendedora de
peças intimas numa loja de shopping e recebia pelo trabalho um salário do
comércio mais comissão, gerando em torno de R$ 900,00 reais por mês. E a
quinta presa trabalhava pichando anúncios e propagandas em muros e paredes,
oferecendo compra e venda de ouro em porta de lojas e recebia R$ 150,00 por
semana.
O DSC para as presas nesta questão é:
Auxiliar de ligação de motor de carro, 600 a 700 por semana, conforme a
demanda. Serviços gerais. Um salário mínimo, adicional noturno e salário
família. Proprietária de empresa. 3, 4, 5 mil reais. Vendedora de peças
íntimas; um salário mais comissão. Pichar paredes, compra ouro (gritando),
R$ 150,00 por semana.
O conhecimento e/ou participação das presas nos projetos de trabalho podem ser
observados na Tabela 26:
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Tabela 26
Qual conhecimento e/ou participação tem dos projetos de trabalho desenvolvidos
no PRFJAG?
Presas

Expressões-chave

Trabalho na unidade – sim, trabalho na
produção cuidando do jardim.
P2
Trabalho no presídio, trabalho porque não gosto
de ficar dentro da cela, serviço é terapia, preciso
da remição e o serviço é importante.
P3
Trabalho no artesanato. Faço ponto cruz,
crochê. Estou aprendendo bordado vagonite, e
também faço limpeza do presídio no fim de
semana.
P4
Trabalha artesanato – bordado, tricô.
P5
Projeto costura.
Fonte: dados da pesquisa.
P1

Ideia central
Trabalho na produção cuidando do
jardim.
Trabalho porque não gosta de ficar
dentro da cela, serviço é terapia,
preciso da remição.
Faço
ponto
cruz,
crochê,
aprendendo bordado vagonite, e
faço limpeza do presídio.
Bordado, tricô.
Projeto costura.

As presas entrevistadas deram ênfase somente aos projetos que participam no
presídio. E uma das presas acrescentou que trabalha porque não gosta de ficar
na cela. Acredita que o serviço é terapia e remição de pena.
O DSC para as presas nesta questão é:
Trabalho na produção cuidando do jardim. Trabalho porque não gosto de
ficar dentro da cela, serviço é terapia, preciso da remição. Faço ponto cruz,
crochê, aprendendo bordado vagonite e faço limpeza do presídio. Bordado,
tricô. Projeto costura.
A Tabela 27 mostra como os projetos de trabalho podem ajudar no processo de
ressocialização:
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Tabela 27
Como os projetos de trabalho podem ajudar no processo de ressocialização?
Presas

Expressões-chave

Ideia central

P1

Porque já não sai como chegou, tem atestado Não sai como chegou, dá pra
de bom antecedente sujo e dá pra ganhar ganhar dinheiro em casa para se
dinheiro em casa para se manter.
manter.

P2

Muito, vou sair outra pessoa, mais reforçada, Vou sair outra pessoa,
transformada.
reforçada, transformada.

P3

Ajuda em muita coisa, sobreviver lá fora, lidar Sobreviver lá fora, lidar com as
com as pessoas.
pessoas.

P4

Porque é a primeira vez que trabalha e dentro É bom chegar cansado, deitar,
da cadeira. É bom chegar cansado, deitar, dormir, é bom trabalhar.
dormir, é bom trabalhar.

Pelo fato estar preparando a liberdade à
sociedade me olha diferente, com essa
atividade a sociedade pode me ver com outro
olhar, estou me esforçando para ser diferente.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
P5

mais

Estar preparando a liberdade a
sociedade pode me ver com outro
olhar, estou me esforçando para ser
diferente.

De acordo com as presas, a forma como os projetos de trabalho podem ajudar no
processo de ressocialização é infinita e cada uma tem sua opinião formada. Uma
presa salienta que não sairá da forma como chegou. Tem oportunidade de ganhar
dinheiro em casa se não tiver atestado de bons antecedentes, que vai sair da
condição de encarceramento reforçada e transformada, pois os projetos ajudam a
aprender a lidar com as pessoas e sobreviver fora do presídio. A presa 4 enfatiza
que é bom trabalhar, chegar cansada e dormir e que isso contribui para o preparo
da liberdade, a sociedade poderá enxergá-la com outro olhar.
O DSC para as presas na questão é:
Não sai como chegou, dá pra ganhar dinheiro em casa para se manter. Sai
outra pessoa, mais reforçada, transformada. Sobreviver lá fora, lidar com
as pessoas. É bom chegar cansado, deitar, dormir, é bom trabalhar. Estar
preparando a liberdade a sociedade pode me ver com outro olhar, estou
me esforçando para ser diferente.
O trabalho no presídio, se é contributivo para melhorar a vida das presas quando
saírem da situação de encarceramento, pode ser verificado na Tabela 28:
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Tabela 28
Acha que trabalhar no presídio contribui para melhorar quando sair da situação de
aprisionamento?
Presas

Expressões-chave

Ideia central

P1

Não é lugar de trabalhar, mas se quero a Não é lugar de trabalhar, às vezes
liberdade tenho que trabalhar. Contribui para as pessoas possam me dar
melhora, porque às vezes as pessoas possam me oportunidade lá fora.
dar oportunidade lá fora.

P2

Presídio não é lugar de trabalhar, mas já que tá
aqui contribui para mim que estou acostumada a
trabalhar não é muito diferente, porque trabalha
quem quiser vender abacaxi, coco, laranja, era
foragida e trabalhava então quem quer consegue,
quase 11 anos foragida e trabalhei.

P3

Se não trabalhar, vai dormir ou caçar coisas Precisa trabalhar para ocupar a
erradas, então precisa trabalhar para ocupar a mente, remição é muito bom porque
mente, remição é muito bom porque precisa ir precisa ir embora.
embora.

P4

É preferível mil vezes trabalhar, contribui para Contribui para
melhorar muito, transformação, não tem muito transformação.
que explicar, desde criança não tive muito estudo,
mas contribui para melhor.

Presídio é e não é local de trabalho, quem não
sabe nada aprende alguma coisa para quando
sair e quem já sabe não trabalhava porque não
queria, não precisa trabalhar então. Posso ter
uma profissão se quiser, faço bordado e bijuteria
e fiz curso de informática também.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
P5

Presídio não é lugar de trabalhar,
não é muito diferente, porque
trabalha quem quiser vender
abacaxi, coco, laranja, era foragida
e trabalhava.

melhorar

muito,

Presídio é e não é local de trabalho,
quem não sabe nada aprende
alguma coisa para quando sair.
Posso ter uma profissão se quiser,
faço bordado e bijuteria e fiz curso
de informática também.

Sobre a contribuição do trabalho no presídio para sair da situação de
encarceramento, três presas respondentes relataram que o presídio não é lugar
de trabalhar, mas devido a almejar a liberdade e aumentar as oportunidades fora
do cárcere, mantém-se no trabalho. Acrescenta que já é acostumada a trabalhar
e, já que está encarcerada, contribui, que ocupa a mente e pode ganhar remição.
E duas presas preferem trabalhar, pois acham que contribui para sua
transformação. Acham que o presídio não é local para trabalhar, mas quem não
sabe aprende e pode ter uma profissão. E dá seu exemplo quando diz que fez
curso de Informática.
O DSC para as presas nesta questão é:
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Não é lugar de trabalhar, às vezes as pessoas possam me dar
oportunidade lá fora. Não é muito diferente, porque trabalha quem quiser
vender abacaxi, coco, laranja, era foragida e trabalhava. Precisa trabalhar
para ocupar a mente, remição é muito bom porque precisa ir embora.
Contribui para melhorar muito, transformação. Quem não sabe nada
aprende alguma coisa para quando sair. Posso ter uma profissão se quiser,
faço bordado e bijuteria, e fiz curso de informática também.
As expectativas de trabalhar fora do PrFJAG são abordadas na Tabela 29:
Tabela 29
Qual a sua expectativa em relação ao trabalho fora do presídio?
Presas

Expressões-chave

Ideia central

Quando eu sair daqui vou poder trabalhar sem Trabalhar sem ter de vender droga,
ter de vender droga pros outros porque agora agora tenho profissão.
tenho profissão. Aqui eu aprendi fazer tapete e
vou vender na rua.
Não ser mula mais.
P2
Sair e não ser mula mais.
Viver dignamente lá fora.
P3
Embora e viver dignamente lá fora.
Ter uma profissão que não é traficar é bom Ter uma profissão, bom demais.
P4
demais, nem sei o que é trabalhar.
Quero
trabalhar lá fora e poder andar de cabeça Quero trabalhar, ganhar meu
P5
erguida, ganhar meu dinheiro na honestidade.
dinheiro na honestidade.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
P1

Três das presas declararam que têm esperança de ter profissão, sair do presídio
e não mais voltar ao tráfico de drogas. Já duas outras acreditam que viverão com
dignidade e poderão ganhar dinheiro de forma honesta.
O DSC para as presas nesta questão é: “Trabalhar sem ter de vender droga
agora tenho profissão. Não ser mula mais. Viver dignamente lá fora. Quero
trabalhar, ganhar meu dinheiro na honestidade”.
Verificam-se na Tabela 30 os critérios utilizados pelos gestores para escolher os
projetos de trabalho a serem desenvolvidos pelas presas no PrFJAG:

88

Tabela 30
Qual o critério utilizado para escolher os projetos de trabalho a serem
desenvolvidos?
Presas

Expressões-chave

Elas fazem uma reunião que chama CTC e
também a Dona Isabel que é da produção.
P2
Reunião com a Dona Isabel.
P3
Dona Isabel.
P4
A diretora manda Dona Isabel da produção
escolher a gente.
P5
Todo mundo chama a gente, psicóloga,
assistente social, enfermeira, dona Fabiana
pedagoga e as outras, aí faz reunião e a dona
Isabel da produção chama pra trabalhar.
Fonte: dados da pesquisa.
P1

Ideia central
Reunião que chama CTC e Dona
Isabel que é da produção.
Reunião com a Dona Isabel.
Dona Isabel.
A diretora manda a produção
escolher a gente.
Chama a gente, faz reunião e a
Dona Isabel da produção chama
pra trabalhar.

A respeito dos critérios de escolha para o trabalho, três presas mencionaram o
procedimento correto de escolha, que é a CTC. E duas presas entrevistadas
disseram que a gerente de produção é quem escolhe as participantes dos
projetos.
O DSC para as presas nesta questão é: “Reunião que chama CTC e Dona Isabel,
que é da produção. A diretora manda a produção escolher a gente. Chama a
gente, faz reunião e chama pra trabalhar”.
Os projetos de trabalho existentes para as presas e como foram implantados
encontram-se na Tabela 31:
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Tabela 31
Os projetos de trabalho que existem para as presas e como foram
implementados?
Presas
P1

Expressões-chaves

Ideia central

Faxina, capina, artesanato, lixão, vassoura,
Avante, galinheiro.
Implementados: as agentes.
Costura, artesanato, os animais, ecológico,
Avante, stillus, capina, vassoura, galinheiro,
jardinagem.
Implementados: as diretoras que arrumam e
depois chama a gente.

Faxina, capina, artesanato, lixão,
vassoura, Avante, galinheiro.
Implementados: as agentes.
Costura, artesanato, os animais,
ecológico, Avante, stillus, capina e
vassoura, galinheiro e jardinagem.
Implementados: as diretoras

P3

Costura, artesanato, reciclagem, limpeza
geral, cuidar do jardim, faxina, capina, cuidar
dos animais, do galinheiro.
Implementados: pelas diretoras e as agentes.

Costura,
artesanato,
reciclagem,
limpeza geral, cuidar do jardim, faxina,
capina, cuidar dos animais, do
galinheiro.
Implementados: diretoras e agentes.

P4

Faxina, costura, galinheiro, vassoura, lixão, Faxina, costura, galinheiro, vassoura,
cozinha, artesanato, avante.
lixão, cozinha, artesanato, avante.
Implementados: as agentes que organizam.
Implementados: as agentes

P2

Costura,
artesanato,
serviços
gerais, Costura, artesanato, serviços gerais,
lavanderia, trabalho externo.
lavanderia, trabalho externo.
Implementados: os funcionários do presídio.
Implementados: os funcionários
Fonte: dados da pesquisa.
P5

Somente uma presa conhece todos os projetos de trabalho que existem no
PrFJAG e como foram implementados. As demais presas citaram com clareza os
projetos que sabem. Já a forma como foram implementados nenhuma delas
soube. Uma parte acha que é implantado por intermédio das agentes, outra acha
que são as diretoras e funcionários.
O DSC para as presas nesta questão é: “Faxina, capina, artesanato, lixão,
vassoura, avante, galinheiro. Costura, os animais, ecológico, avante. Limpeza
geral, cuidar do jardim. São implementados pelas agentes, diretoras e
funcionários”.
Quanto ao nível de interesse das presas nos projetos de trabalho e às
dificuldades que elas podem encontrar, a Tabela 32 esclarece:
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Tabela 32
Qual o nível de interesse das presas nos projetos de trabalho e dificuldades que
podem encontrar?
Agentes

Expressões-chave

Ideia central

P1

Me interesso pela remição, por sair da cela Remição, por sair da cela e dignidade
e para conseguir alguma coisa na dignidade lá fora. A dificuldade é o tratamento
lá fora. A dificuldade é o tratamento que as que as agentes dá.
agentes dá.

P2

Interesse em trabalhar nos projetos Trabalhar nos projetos remunerados.
remunerados, porque eu não tenho visita e Difícil é as agentes.
minha família não manda, pertence pra mim.
Difícil é as agentes.

P3

Trabalho pela remição e porque não gosto Remição e porque não gosto de ficar
de ficar na cela. As agentes não gostam de na cela. As agentes não gostam de
nós presas.
nós presas.

P4

Meu interesse é muito alto, porque quero
uma profissão digna, não vou ficar sem
dinheiro e nem vou vender droga mais. Mas
as dificuldades que eu vejo é as agentes
que não gostam do preso e ficam
perreando.

Quero uma profissão digna, não vou
ficar sem dinheiro e nem vou vender
droga mais. As dificuldades as
agentes.

Muito grande, não gosto de ficar na cela. A Não gosto de ficar na cela. A dona
Dona Isabel tem dia que não tira a gente pra Isabel não tira a gente pra trabalhar.
trabalhar.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
P5

Para mais da metade das presas respondentes, o interesse pelos projetos de
trabalho acontece pelo desejo da remição. Já uma delas deseja ter uma profissão
e uma última afirma que trabalha porque não gosta de ficar na cela. E quanto às
dificuldades encontradas, todas acham que está nas agentes, tanto na forma de
tratar quanto em expressar que não gostam que as presas recebam
ressocialização. Somente uma presa afirma que encontrou dificuldade com a
gerente de produção.
O DSC para as presas nesta questão é:
Remição, por sair da cela e dignidade lá fora. A dificuldade é o tratamento
que as agentes dá. Trabalhar nos projetos remunerados. Difícil é as
agentes. Remição e porque não gosto de ficar na cela. As agentes não
gostam de nós presas. Quero uma profissão digna, não vou ficar sem
dinheiro e nem vou vender droga mais. As dificuldades as agentes. A Dona
Isabel não tira a gente pra trabalhar.
Em relação aos fatores que podem fazer os projetos de ressocialização darem
certo, podem-se observar as opiniões na Tabela 33:
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Tabela 33
Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
Presas

Expressões-chave

Ideia central

P1

Pra dar certo a ressocialização tem que ter Trabalho remunerado pra todas as
trabalho remunerado pra todas as presas, tem presas, fazer faculdade aqui dentro.
que ter curso pra nós todas, deixar a gente fazer
faculdade aqui dentro.

P2

Eu acho que as diretoras têm que ajudar ficar
mais fora da cela, tirar as agentes de perto o
tempo todo porque elas colocam pressão na
gente. Arrumar emprego pra nós lá fora.

As diretoras têm que ajudar ficar
mais fora da cela, tirar as agentes
de perto o tempo todo. Arrumar
emprego pra nós lá fora.

As diretoras têm que arrumar emprego pra nós
lá fora que ganha bem, porque aí dá pra sair do
tráfico. Essas agente tratar as presas melhor,
vim gente de fora ensinar profissão boa pra
trabalha na rua.

Arrumar emprego pra nós lá fora
que ganha bem, porque aí dá pra
sair do tráfico. Agente tratar as
presas melhor, vim gente de fora
ensinar profissão boa.

Na minha opinião as presas têm bom tratamento
aqui e as oportunidade são boas, mas pra
melhorar mais tem que ter mais trabalho
diferente aqui dentro e também a gente poder ir
trabalhar lá fora todos os dias mesmo sem ter
benefício.

Ter mais trabalho diferente aqui
dentro e também agente poder ir
trabalhar lá fora todos os dias
mesmo sem ter benefício.

P3

P4

Minha família é muito pobre e nunca tive Faculdade pra ser médica e outras
condições de aprender nada, eu sonhava em profissões, trabalho remunerado pra
ser médica, então a faculdade pra ser médica e todas presas.
outras profissões, trabalho remunerado aqui
dentro pra todas presas conseguir ajudar as
famílias.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
P5

Todas as presas comentaram que é preciso ter faculdade dentro do presídio para
elas cursarem, melhorar o tratamento das agentes com as presas. São fatores
que podem fazer os projetos de ressocialização darem certo Uma das presas
sugeriu a necessidade de ter mais projetos de trabalho diferentes dentro do
presídio e obter liberação para trabalharem fora do presídio, mesmo sem estarem
usufruindo do benefício de trabalho externo ou albergue.
O DSC para as presas nesta questão é:
Trabalho remunerado pra todas as presas, fazer faculdade aqui dentro. As
diretoras têm que ajudar ficar mais fora da cela, tirar as agentes de perto o
tempo todo. Arrumar emprego pra nós lá fora que ganha bem, porque aí dá
pra sair do tráfico. Vim gente de fora ensinar profissão boa. Ter mais
trabalho diferente aqui dentro e também a gente poder ir trabalhar lá fora
todos os dias mesmo sem ter benefício. Faculdade pra ser médica e outras
profissões, trabalho remunerado pra todas presas.
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Com o DSC, buscam-se reconstruir tantos discursos síntese quantos se julguem
necessários para expressar um dado pensamento ou uma representação social
sobre um fenômeno.
4.9 Discussão dos resultados
Nesta seção, será realizada a discussão dos resultados obtidos por meio da
pesquisa comparados aos objetivos propostos e o referencial teórico.
Constatou-se, no primeiro objetivo - “identificar quais os projetos de trabalho
existentes no presídio” -, que os entrevistados reconhecem que os projetos de
trabalho na unidade pesquisada são diversificados e funcionam de duas
maneiras. A primeira é o trabalho por troca de remição e a segunda é o trabalho
em troca de remuneração e remição: Projeto Costura, Avante empresa de
cosmético, artesanato, limpeza em geral, cuidado com animais, Ecológica
empresa de materiais recicláveis, curso de teatro, curso técnico de construção
Pronatec, lavanderia e capina.
Esses projetos são efetivos no presídio e funcionam todos os dias da semana das
8 às 17 horas, proporcionando às presas oportunidades de crescimento
profissional, resgate familiar bem-sucedido e reinserção na sociedade.
Percebeu-se que a maioria dos funcionários do presídio não se lembra e/ou não
conhecem os projetos de trabalho. Não foi detectado o motivo, mas sabe-se que
eles funcionam de forma a atender às demandas das presas que são
selecionadas.
De acordo com Armani (2006), os projetos apenas fazem sentido quando se
encontram inseridos em programas e/ou políticas. Eles não existem isolados e
constituem a melhor solução para organizar ações sociais, capturando a realidade
complexa em pequenas partes, tornando-as compreensiveis e operacionalizáveis.
Nesse sentido, Armani (2006, p. 69) preleciona que “uma ótima elaboração de um
projeto não é suficiente para o seu êxito. Além de um projeto bem elaborado, é
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necessário um ágil e eficiente sistema de gerenciamento para ‘controlar’ a sua
implementação”.
Nos escritos de Ávila (2001), observa-se que a gestão social tem novo arranjo
fundamentado na parceria Estado, sociedade e iniciativa privada em um valor
social que é a solidariedade, tornando fundamental ao gestor social o
compromisso de assegurar por meio dos programas o acesso efetivo aos bens,
serviços e riquezas da sociedade.
No segundo objetivo - “indicar os fatores que influenciam a efetividade de projetos
do presídio” -, os gestores acreditam que é necessário que o Poder Judiciário faça
uma análise em conjunto com o Ministério Público, promotoria e juiz, que apoiem
os projetos de trabalho dentro do presídio. Veem a necessidade de uma política
efetiva na gestão de vagas, separando as presas por regime, que prove a
conscientização dos funcionários e presas. Preconizam que a gestão de pessoas
deve ser reformada e que haja construção e reforma de presídios.
A avaliação da efetividade, para Arretche (1998), refere-se ao exame da relação
entre a implementação de determinado projeto e seus impactos ou resultados, ou
seja, o sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições
sociais prévias da vida das populações atingidas pelo projeto sob avaliação.
Os técnicos foram unânimes em identificar a necessidade de o Poder Público
intervir com políticas voltadas para o treinamento dos funcionários, incentivo de
parcerias e o trabalho multidisciplinar, ampliar o atendimento à saúde das presas
e confeccionar a documentação básica para que haja estímulo e objetivo de vida
posteriormente ao cárcere.
De acordo com Valarelli (2000), a efetividade de projetos permite examinar em
que medida os resultados do projeto estão incorporados de modo permanente à
realidade da população atingida.
As agentes acham que o aumento do número de efetivo é o suficiente para que
aconteça a ressocialização, apesar de não acreditarem.
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Já as presas acreditam que a instalação do ensino superior dentro do presídio, a
criação de mais projetos de trabalho remunerados e trabalhos externos, além da
melhora no tratamento dispensado pelas agentes são providências extremamente
essenciais que asseguram efetividade dos projetos de ressocialização.
Quanto ao terceiro objetivo específico - “descrever como se dá a inserção das
presidiárias no mercado de trabalho” -, os respondentes referiram que existe na
Unidade a CTC, formada por profissionais das várias áreas, que fazem
atendimento individualizado com cada interna. Depois se reúnem para discutir as
situações pontuais e qualificar a interna de acordo com a disponibilidade de vagas
da UP naquele momento. Após a classificação é elaborado o PIR, que vai para o
prontuário da interna e serve de base para o seu acompanhamento. Depois de
determinado período esta é reavaliada, e assim vai sendo acompanhada até sair
da UP.
Nogueira (1998) alude à necessidade da gestão de um projeto social, ou seja,
orientar e buscar coerência nas ações para que possam, de algum modo, suprir
necessidades e modificar, em parte, uma realidade social.
Em contrapartida, Armani (2006) relata que os projetos sociais são um recurso
técnico útil e necessário para qualificar a ação social organizada em prol da
elevação da qualidade de vida e do fortalecimento da cidadania dos setores
excluídos da sociedade brasileira.
Quanto ao quarto objetivo específico - “verificar as facilidades e dificuldades para
a ressocialização de presidiárias no mercado de trabalho” -, os gestores e
técnicos disseram que as ações para reintegração e ressocialização são o
objetivo principal do Serviço Social e são necessárias, pois ajudam as presas a se
reintegrar, movimenta benignamente o resgate familiar e dão um norte a elas.
Porém, afirmam que os resultados não são suficientes, devido ao alto índice de
reincidência a criminalidade, o que não ocorre por parte do profissional de Serviço
Social, dos gestores ou de funcionários da unidade, e sim das próprias presas,
que cometem novos crimes e são recapturadas. Destacam a falta de instrumental
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de trabalho por parte do Estado, como, por exemplo, a escassez de parcerias,
matéria-prima para desenvolver atividades laborativas, entre outros itens.
As agentes penitenciárias afirmam que o interesse das presas é remição e
remuneração. Algumas querem ocupar um pouco a cabeça, as que têm menos
renda se interessam pelo trabalho somente nos projetos remunerados. Dizem
ainda que atualmente, com base em muito incentivo, cerca de 70% das presas
têm interessado em desenvolver as atividades laborais ofertadas pela unidade. Já
as dificuldades de trabalho estão localizadas em projetos como o artesanato, pois
as famílias de algumas presas não têm condições de arcar com as matériasprimas para confeccionar as peças.
Teixeira (2008) identifica três valores do trabalho: pessoais laborais, que são
condutas adotadas em que se percebem os princípios que guiam a vida
organizacional do indivíduo; valores sociais laborais, no tocante à forma como o
mesmo percebe o outro indivíduo diante de pontuações expostas, definidas e
comungadas; e valores culturais laborais, nos quais os princípios de um grupo
podem ser definidos como valores do trabalho e são compartilhados pelos
membros envolvidos ou estabelecidos por líderes ou símbolos organizacionais.
No quinto objetivo especifico - “relatar se existe um sistema de acompanhamento
da ressocialização no trabalho pós-encarceramento” -, os respondentes
descreveram que esse acompanhamento é feito por meio de avaliação do PIR
(resultado da reunião de CTC) e a partir de então são feitas novas discussões de
caso a partir do proposto nas reuniões anteriores.
Raposo (2001) aborda a importância da avaliação hoje, que é um instrumento de
gestão social fundamental e dele depende a capacitação de recursos para a
implantação ou manutenção dos projetos e suas ações. É também uma grande
aliada da transparência e da visibilidade necessárias em questões que utilizam
recursos nos projetos.
Discutindo o resultado obtido no sexto e último objetivo - “indicar quais os
interesses das presidiárias para o trabalho futuro”, os gestores e os técnicos
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acreditam no interesse das presas devido a elas estarem sempre à margem das
oportunidades que hoje lhes são ofertadas. As agentes penitenciárias mostram
que o interesse das presas está na remição, remuneração e em ocupar a cabeça,
e por motivo de a maior parte delas ter pouca ou nenhuma renda, quer trabalhar
em projetos remunerados. E que com muito incentivo o interesse das presas em
sair para o trabalho é na faixa de 70%.
De acordo com Teixeira (2008), os valores do trabalho identificados como
pessoais, laborais, sociais e culturais podem ser definidos como valores do
trabalho e são compartilhados pelos membros envolvidos ou estabelecidos por
líderes organizacionais.
Já Porto e Tamayo (2008) ressaltam que os valores relativos ao trabalho podem
se apresentar como valores pessoais, sociais e culturais.
As presas revelaram que trabalham porque não gostam de ficar dentro da cela,
pois precisam da remição de pena para adiantar a liberdade, consideram que o
trabalho é terapia, é aprendizado, distração e atividade para não ficar dentro cela
pensando na vida, podendo aprender outras coisas.
Apresentadas as discussões dos resultados, serão tecidas as considerações
finais deste estudo.
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5 Considerações Finais
Este estudo foi realizado a partir do objetivo geral: “identificar e analisar os fatores
para efetividade na gestão de projetos para ressocialização de presidiárias no
mercado trabalho”.
Quanto aos resultados da pesquisa, apurou-se que os gestores trabalham em prol
da efetividade dos projetos de trabalho, pois acreditam na essencialidade para o
resgate da cidadania, o despertar da vontade de crescer e continuar evoluindo
como egresso, mas pontuam a necessidade de o Estado disponibilizar mais
investimentos em parceiros, com o objetivo de proporcionarem o aumento dos
projetos de trabalho ofertados no presídio.
Os técnicos afirmaram que os projetos de trabalho contribuem para a
ressocialização e reduzem a demanda do cotidiano, fazendo com que as presas
adquiram o hábito de trabalhar e se interessem por novas profissões. Entretanto,
afirmam que, para que o trabalho de ressocialização nessa área tenha mais
efetividade, é necessário que os gestores e técnicos busquem parceiros
independentemente do auxílio da DTP da SEDS, tornando o procedimento
burocrático e maçante, o que causa desmotivação entre os pretendentes às
parcerias.
As presas acreditam que a efetividade dos projetos é positiva para a
ressocialização. Por meio do trabalho enxergam que há investimento e empenho
por intermédio dos gestores e que só irão viver a liberdade da forma que
chegaram ao sistema prisional se assim o escolherem. Sentem que são
motivadas pelos servidores a sobreviver de forma digna, que a partir do
desenvolvimento e aprendizado das profissões são transformadas e aprendem a
lidar com pessoas e controlar a quantidade de dinheiro essencial para cada
necessidade e desejo. Em contrapartida, as presas reportaram que no cotidiano
vivenciam o preconceito da sociedade e da maior parte das profissionais
responsáveis pela segurança do presídio, que segundo elas é interiorizado e não
acreditam em ressocialização.
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Baseado nos resultados da pesquisa, obteve-se que houve alto índice de
concordância quanto à efetividade dos projetos de trabalho dentro do PrFJAG por
parte dos funcionários em geral e as presas, uma vez que somente reconhecem
como impedimento a falta de interesse e o sistema burocrático. Esses fatores
dificultam a entrada de parceiros para que haja mais oportunidades de cursos
profissionalizantes e trabalhos para as presas do PrFJAG. Portanto, pode-se
afirmar que as presas percebem a existência dos projetos de trabalho e a
facilidade em participarem deles enquanto estiverem encarceradas e/ou forem
egressas.
Esta pesquisa pode contribuir para a academia, pois amplia as discussões sobre
o tema "a efetividade na gestão de projetos para ressocialização no mercado
trabalho". Existem pesquisas que reconhecem a importância do trabalho para
presos como fator fundamental para a reinserção e sucesso profissional no
mercado de trabalho, bem como um diferencial para a SUAPI.
Os resultados deste trabalho reforçam que a SEDS, por meio da DTP, precisa
trabalhar administrativamente melhor as oportunidades de ingresso dos
pretendentes parceiros possuidores de projetos de cursos profissionalizantes e de
trabalho.
Acredita-se que este estudo poderá contribuir para todos os presídios da SEDS,
pois esta poderá utilizar seus resultados para rever e refletir sobre a efetividade
de projetos de trabalho dos seus presos. Para tanto, pretende-se divulgar este
estudo ao secretário da SUAPI. Vale ressaltar que o mestrado profissional tem o
objetivo de dar retorno às instituições estudadas, contribuindo para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento do conhecimento da análise de problemas
complexos e transformação colocada a serviço das organizações.
5.1 Considerações gerenciais
Diante dos achados desta pesquisa, sugere-se que os gestores interessados em
ressocializar por meio do trabalho contribuam junto à Diretoria de Trabalho e
Produção – DTP para a desburocratização do processo de parceiros. Continuem
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buscando projetos de trabalhos e cursos profissionalizantes voltados para áreas
diversas e que estão aquecidas no mercado de trabalho, como, por exemplo,
técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, informática, estética, cuidador de
idosos, entre outras áreas afins.
Sugere-se, também, aumentar os parceiros de projetos remunerados objetivando
agregar maior quantidade de presas participando; providenciar parceiros na área
da profissionalização como, por exemplo, o ensino superior à distância e
programas de estágio; moldar e ajustar o espaço físico para que os projetos
funcionem adequadamente, por ser sua função trabalhar inicialmente intramuros e
alcançar o extramuros podem traduzir mais aperfeiçoamento e efetividade na
redução do índice de reincidência.
Durante o período de entrevista e visita ao PrFJAG, observou-se que os projetos
acontecem em locais onde a estrutura física é antiga e possui espaços
inadequados. Sugere-se à SEDS rever o espaço físico do presídio e adequá-lo
para desenvolvimento dos projetos de trabalho. Estes devem ser efetivados em
maior número para o cargo de agentes penitenciários, técnicos e demais
funcionários, para que seja garantida participação de maior quantidade de presas
nos projetos ofertados.
Observou-se, ainda, que as classes de respondentes enxergam dificuldade em
relação ao preconceito de funcionários voltado para o trabalho de ressocialização.
Propõe-se que seja pesquisada a percepção desses funcionários e as formas de
preconceito empregadas que demonstram resistência e não aceitação da
ressocialização. A partir dos resultados a Secretaria deverá conceder verbas para
a realização de cursos e capacitação no período de seis meses, direcionados
para o desenvolvimento das atribuições e principalmente a aceitação da proposta
de ressocializar criminosos instituídos por lei.
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Apêndices
Apêndice A - Questionário: gestores
1. Quais os projetos de trabalho existem nessa UP?
2. Qual a importância do desenvolvimento dos projetos de trabalho dentro do
presídio? Esses projetos acontecem de maneira a atender aos seus
propósitos?
3. Como funciona o processo de seleção das presas que irão participar dos
projetos de trabalho?
4. Quais os pontos fortes e fracos de todo o processo?
5. Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
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Apêndice B - Questionário: técnicos
1. Qual o critério utilizado para escolher os projetos de trabalho a serem
desenvolvidos?
2. Os projetos de trabalho são importantes para o Serviço Social?
3. O Serviço Social atua para a reintegração das presas à sociedade?
4. Quais os principais limitadores para a atuação do assistente social no Presídio
Feminino José Abranches Gonçalves?
5. Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
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Apêndice C - Questionário: agentes
1. Quais são os projetos de trabalho desenvolvidos pelas presas existentes no
PrFJAG?
2. Como os projetos de trabalho foram planejados e implementados?
3. Como é feita avaliação desses projetos?
4. Qual o nível de interesse das presas nos projetos de trabalho?
5. Qual a dificuldade de trabalho que elas podem encontrar?
6. De que forma o presídio auxilia na inserção das presas no mercado de
trabalho?
7. Existe algum acompanhamento?
8. De que forma a ressocialização impacta na inserção no mercado de trabalho?
9. Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
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Apêndice D - Questionário: presas
1. Qual projeto de trabalho exercia antes da prisão? Qual era a remuneração?
2. Qual conhecimento e participação tem dos projetos de trabalho desenvolvidos
na PrFJAG?
3. Como os projetos de trabalho podem ajudar no seu processo de
ressocialização?
4. Acha que trabalhar no presídio contribui para melhorar quando sair da situação
de aprisionamento?
5. Qual a sua expectativa em relação ao trabalho quando sair do presídio?
6. Qual o critério utilizado para escolher os projetos de trabalhos a serem
desenvolvidos?
7. Quais projetos de trabalho para as presas existem nesta unidade e como foram
implementados?
8. Qual o nível de interesse das presas nos projetos de trabalho e quais as
dificuldades que podem encontrar?
9. Que fatores podem fazer os projetos de ressocialização darem certo?
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