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Resumo 

 

A administração pública tem interesse direto na ressocialização dos detentos, uma 
vez que a criminalidade é um problema social e a diminuição dela deve ser o 
objetivo principal quando do cumprimento da reprimenda penal. O objetivo do 
presente estudo foi identificar os impactos da gestão de projetos na ressocialização 
dos presos, por meio do trabalho, na Unidade Prisional. Foi realizado também o 
estudo da Lei de Execução Penal a fim de definir sua posição, seus métodos e seus 
limites, analisando, dessa forma, se o que a legislação prescreve está sendo 
suficiente para ressocializar o apenado, ou se há a necessidade de políticas 
complementares para tal fim,  e consequentemente proporcionar segurança à 
sociedade ou se contribui para o aumento da criminalidade. Buscou-se demonstrar 
quais são as causas e erros apontados pela doutrina, pela sociedade e no meio 
jurídico que prejudicam a recuperação do condenado. Objetivou-se ainda verificar se 
é possível ao apenado se ressocializar diante de tantos benefícios que contribuem 
cada vez mais para um curto período de penalização. Foi desenvolvida uma 
pesquisa descritiva, na forma de estudo de caso, com abordagem qualitativa. Tal 
pesquisa foi realizada com os detentos que cumprem pena na Penitenciária 
Estadual de Francisco Beltrão, situada no Sudoeste do Paraná. Diante do estudo 
realizado, nota-se que a finalidade da Lei de Execução Penal não está sendo 
alcançada, pois o Estado não está aplicando-a de maneira eficaz de modo que 
consiga obter a reforma moral e intelectual do condenado. O crescimento da 
marginalização é constante, devido à ausência de uma lei mais rigorosa, da falta de 
fiscalização por parte das autoridades, da forma como é aplicada a lei, e da 
inexistência de políticas criminais. Além desses aspectos, deveria haver uma 
preocupação maior do Estado com as condições do cárcere, o que certamente 
auxiliaria na ressocialização do preso.  
 

Palavras-chave: Lei de Execução Penal; Ressocialização por meio do Trabalho; 

Gestão de Projetos.  

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The public administration has a direct interest in the re-socialization of detainees, 
since crime is a social problem and its reduction should be the main objective when 
complying with the criminal reprimand. The objective of this study was to identify the 
impacts of project management on the re-socialization of prisoners through work in 
the Prison Unit. A study of the Penal Execution Law was also carried out in order to 
define its position, its methods and its limits, thus analyzing whether what the law 
prescribes is sufficient to resocialize the inmate, or if there is a need for 
complementary policies. to this end, and consequently provide security to society or if 
it only contributes to the increase of crime. We sought to demonstrate what are the 
causes and errors pointed by the doctrine, society and the legal environment that 
hinder the recovery of the condemned. The objective was also to verify if it is 
possible for the inmate to resocialize in the face of so many benefits that increasingly 
contribute to a short period of penalty. A descriptive research was developed, in the 
form of case study, with qualitative approach. This survey was conducted with 
prisoners serving time in the Francisco Beltrão State Penitentiary, located in 
southwestern Paraná. Given the study, it is noted that the purpose of the Penal 
Execution Law is not being achieved, because the State is not applying it effectively 
so that it can obtain the moral and intellectual reform of the convict. The growth of 
marginalization is steady due to the absence of stricter law, the lack of enforcement 
by the authorities, the way the law is enforced, and the lack of criminal policies. In 
addition to these aspects, there should be a greater concern of the state with the 
conditions of the prison, which would certainly help in the rehabilitation of the 
prisoner. 
 
Keywords: Criminal Execution Law; Resocialization through work; Project 
management. 
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1 Introdução 

Cabe ao Estado, de forma exclusiva, o direito de punir e ele o faz através do direito 

penal. Portanto, caso exista um fato típico, estabelecido em lei, e este seja 

transgredido, surge para aquele o dever/direito de impor uma sanção à 

transgressão. Nem sempre foi dessa forma, pois antes as penas eram aplicadas 

pelas partes envolvidas no delito, a chamada vingança privada. Segundo Fernandes 

e Fernandes (2012), a vingança privada não representava a punição de acordo com 

o mal sofrido, e isso gerava vários conflitos. Por esse motivo é que surge a pena de 

Talião, “olho por olho, dente por dente”, que delimitava a pena que deveria ser 

condizente com a agressão sofrida. Ainda segundo os autores supracitados, 

verificava-se, nas civilizações antigas, também a pena de morte, como por exemplo, 

na China. É importante dizer que essa pena é prevista até nos dias de hoje, não só 

naquele país, mas em mais 56. Com a evolução da sociedade, esse direito de 

aplicar a pena transfere-se ao Estado, que começa a regular a conduta dos cidadãos 

por meio de regras, as quais têm como objetivo evitar o caos social, impondo-se aos 

sujeitos alguns deveres, e, em caso de descumprimento, uma punição, que significa 

a justa reação do Estado a quem descumprir seu comando legal.  

 

Greco (2012) afirma que a primeira pena aplicada na história do homem, segundo a 

doutrina cristã, foi ainda no paraíso, quando Eva teria comido o fruto proibido, sendo 

expulsa do Jardim do Éden juntamente com Adão.  

 

As penas, segundo Nucci (2012) têm caráter multifacetado, envolvendo não 

somente aspectos retributivos, mas também preventivos. Segue o autor afirmando 

que o Estado chama para si o monopólio da punição, impedindo a antiga vingança 

privada.  

 

Afirmam Fernandes e Fernandes (2012) que houve o surgimento das escolas penais 

para defender as propostas objetivas e definidas sobre as funções da pena, 

destacando-se as de maior relevância, entre elas a Escola Clássica, a Antropológica 

e a Escola Crítica. 
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Continuam os autores afirmando que para a Escola Clássica a pena seria um 

castigo, uma punição merecida pelo mal voluntário causado, sendo aplicada, assim, 

para satisfazer a justiça e não para o resguardo social. Já para a Escola 

Antropológica, a pena passa de um mero castigo, para um meio de defesa social, 

podendo a sociedade punir o cidadão que dela faz parte, para a sua preservação. A 

Escola Crítica concorda com a Escola Antropológica, mas dá muito mais relevância 

à pena, tendo-a como função repressiva e defensiva do Estado. 

 

Aplicada a pena ao sujeito transgressor da norma jurídica surge para o Estado não 

somente essa função, mas também a de garantir que seja efetivamente cumprida, 

seja a penalidade restritiva de direitos, a multa e a restritiva de liberdade. Esta última 

deve ser cumprida por meio do encarceramento do indivíduo. De acordo com 

Fernandes e Fernandes (2012) o encarceramento é uma sanção relativamente 

recente, com aproximadamente 500 anos de existência.  

 

No Brasil, a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos prisionais, tanto se for 

estabelecido um regime fechado, quanto em um regime semiaberto. O que os 

diferencia é que o regime semiaberto será mais ameno, possibilitando ao apenado o 

retorno gradativo à sociedade. 

 

Portanto, após a condenação, com confirmação por um órgão colegiado, de uma 

pena restritiva de liberdade, cabe ao indivíduo iniciar o cumprimento dela. Este 

cumprimento será regido pela LEP - Lei de Execução Penal, de número 7.910/1984.  

 

Diante disso, deve-se verificar como se dá o cumprimento da pena no Brasil, 

principalmente quais são os locais e os regimes de cumprimento. A LEP possui uma 

redação clara estabelecendo quais serão as formas de assistência ao preso, mas 

percebe-se que nem todas as unidades prisionais conseguem cumprir o que se é 

determinado. 

 

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, atualmente a população 

carcerária do Brasil é de 602.217 indivíduos1.  

                                            
1
Fonte: Conselho nacional de Justiça. (Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo 

/arquivo/2018/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf). Acessado em 08 de setembro de 2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf
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No Estado do Paraná, a população carcerária é de aproximadamente 29.000 

presos2, sendo que na penitenciária Estadual de Francisco Beltrão atualmente 

existem 1.148 presos, sendo que desses, somente 13.94% se encontram 

trabalhando3. Diante dos números apresentados, percebe-se que a unidade a ser 

estudada possui condições adequadas a realização da pesquisa e ao alcance dos 

objetivos propostos. 

 

Em 07 de maio de 2008 foi inaugurado, em Francisco Beltrão, o Centro de Detenção 

e Ressocialização, sofrendo alteração na nomenclatura em 24/11/2010, passando a 

ser denominado como Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. Sua estrutura 

física possui 10.183 metros quadrados, podendo abrigar 864 presos. Está localizada 

na BR 483, Km 12, e possui somente presos em regime fechado. 

 

O pesquisador atua como advogado na área criminal e também na de execução 

penal atendendo inúmeros presos, desde a inauguração da Penitenciária. Como 

presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Francisco Beltrão, atua 

ainda como parceiro em algumas demandas da penitenciária, como por exemplo, 

indicando advogados para participar de procedimentos disciplinares aos quais os 

presos respondem. 

 

O interesse do autor por este tema está relacionado à necessidade de se verificar 

como se dá a gestão dos projetos de ressocialização de presos na Penitenciária e 

se ela influencia as ações de ressocialização no local. 

 

Isso posto, a pergunta que norteia o presente trabalho é: Qual a eficiência da gestão 

dos projetos de ressocialização de presos por meio do trabalho na Penitenciária 

Estadual Francisco Beltrão? 

 

                                            
2
 Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-tem-29-mil-presos-e-273-mil-man 

dados-de-prisao-por-cumprir-cuglm98n2gaxv28lz1z7z5f2o). 

3
 Fonte: http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Educaçãoetrabalho/Estatistica_Trabalho/2018/jun_ 

simp.pdf. 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-tem-29-mil-presos-e-273-mil-mandados-de-prisao-por-cumprir-cuglm98n2gaxv28lz1z7z5f2o
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-tem-29-mil-presos-e-273-mil-mandados-de-prisao-por-cumprir-cuglm98n2gaxv28lz1z7z5f2o
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Educaçãoetrabalho/Estatistica_Trabalho/2018/jun_simp.pdf
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Educaçãoetrabalho/Estatistica_Trabalho/2018/jun_simp.pdf
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar a eficiência da gestão dos projetos de ressocialização de presos, por meio 

do trabalho na Penitenciária Estadual Francisco Beltrão. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever os projetos de trabalho existentes na Penitenciária Estadual 
Francisco Beltrão (PEFB); 

 
b) Verificar a importância dos projetos dentro da PEFB; 
 
c) Verificar como é feita a inserção dos presos no mercado de trabalho. 

 
d) Verificar os fatores que influenciam a efetividade dos projetos existentes. 

 

O pesquisador utilizou neste trabalho o método de estudo de caso para o 

desenvolvimento de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, indo a 

campo estudar um fenômeno a partir da perspectiva das pessoas envolvidas. Foram 

entrevistados administradores da unidade penitenciária, assistentes sociais, 

psicólogos, professores, utilizando-se, para a análise das respostas, a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

1.2 Justificativa 

 

O presente estudo é importante para o pesquisador, que atua como advogado 

criminalista e tem a intenção de verificar de que forma a gestão de projetos do 

estabelecimento prisional auxilia ou prejudica a ressocialização do preso.  

 

Como contribuição para a administração, busca-se, por meio da presente pesquisa, 

analisar a gestão de projetos dentro da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, 

ou como a organização do estabelecimento pode influenciar na ressocialização dos 

presos, e ainda se os conceitos de administração são ali utilizados. 
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A pertinência de se escolher este tema, para a academia, se dá pela necessidade de 

ampliação das informações sobre a participação das Unidades Prisionais com a 

ressocialização do preso. 

 

Para a sociedade, tal temática é de extrema importância, já que se a ressocialização 

for alcançada, o egresso será um cidadão a menos a cometer delitos, trazendo mais 

segurança pública e alcançado o objetivo principal, que é a paz social e o bem 

comum. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho foi realizado na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão 

para verificar a existência da gestão de projetos, bem como a efetividade da mesma 

quanto à ressocialização dos presos por meio do trabalho, sendo dividido em cinco 

capítulos: o primeiro capítulo trata-se da introdução, que traz a problematização, os 

objetivos geral e específico e a justificativa para a pesquisa. O segundo capítulo 

cuida do referencial teórico sobre a pena, a lei de execução penal, os projetos 

possíveis para a ressocialização do preso, a gestão de projetos, a gestão de 

projetos sociais, a efetividade dos projetos sociais e a ressocialização. No terceiro 

capítulo a metodologia empregada no trabalho é apresentada, com a caracterização 

da pesquisa, a unidade de análise, a unidade de observação, a técnica da coleta de 

dados e a técnica da análise de dados. O quarto capítulo traz a apresentação e 

discussão dos resultados, encerrando-se o presente trabalho com as considerações 

finais, no último capítulo. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo serão apresentados o conceito de pena, sua finalidade e teorias, bem 

como sobre a pena restritiva de liberdade e algumas considerações sobre a crise no 

cumprimento da pena restritiva. Serão ainda abordados os temas referentes à 

gestão de projetos e os projetos sociais na ressocialização dos presos da PEFB. 

 

2.1 A pena: conceito e finalidade  

 

A prisão surge como forma de prevenir e reprimir a ocorrência de um fato delituoso.  

Dessa forma são construídas prisões, as quais podem ser muitas vezes tratadas 

como depósitos de seres humanos; porém, há um discurso distinto para a 

sociedade, o de que nesses ambientes se busca a ressocialização da pessoa. O 

conceito de pena sofreu uma série de transformações, adaptando-se conforme as 

fases pelas quais passava a sociedade e suas necessidades em cada período 

histórico. 

 

Um indivíduo que pratica uma infração penal deve estar ciente de que sobre ele 

recairá o poder punitivo do Estado, sob a forma de uma sanção. Sabe-se que é por 

meio da pena que o Estado, com propósito de exercer seu dever constitucional, 

previsto no artigo 114, caput, da Constituição Federal, acredita estar cumprindo com 

esse preceito de fornecer segurança pública a todos, acalmando os ânimos da 

sociedade. Mas esta, por muitas vezes, age no afã de exigir justiça imediata do 

Poder Público, face ao cometimento de uma infração penal, sem, contudo, analisar 

as prévias circunstâncias que envolvem o ato praticado pelo infrator. 

 

Nos tempos primitivos, cuja sociedade era essencialmente devota aos deuses, 

tendo-os como juízes acima de qualquer autoridade humana, qualquer indivíduo que 

infringisse as regras (proibições) receberia de alguma forma uma espécie de castigo. 

 

A infração ou a indisciplina levaram a coletividade à punição do infrator para 

desagravar a entidade, suscitando-se assim o que, atualmente, cognomina-se crime, 

e, como sanção, a pena. O castigo cominado era o holocausto da própria vida do 
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infrator ou a oferenda por este de objetos valiosos, como animais raros, peles 

próprias para o uso de confecção e frutas à semideuses, no altar montado em sua 

honra.  

 

A pena, em sua origem remota, nada mais expressava que a própria vingança, na 

qual a sociedade revidava à agressão sofrida, desproporcionada com os insultos e 

sobreposta sem inquietação de justiça.   

 

Era uma espécie de punição que acarretava a prática de muitas injustiças, haja vista 

a vítima indicar como autor do delito determinada pessoa, e, por conseguinte, gerar 

a execução de possíveis inocentes, considerando que não havia toda a fase de 

persecução de buscar justiça. 

 

Assim, na fase de vingança privada (olho por olho, dente por dente) era a família da 

vítima, ou o grupo, que reagia contra a ofensa, causando outra ofensa ao autor do 

crime, sem que necessariamente fosse à proporção da ofensa sofrida pela vítima.  

 

Para Mirabete (2004, p. 16), “caso a violação fosse praticada por elemento estranho 

à tribo, a reação era a da vingança de sangue, considerada como obrigação 

religiosa e sagrada”. 

 

Ainda, nesse sentido, acrescenta Mirabete (2010, p. 17) que “verdadeira guerra 

movida pelo grupo ofendido àquele a que pertencia o ofensor, culminando, não raro, 

com a eliminação completa de um dos grupos”.  

 

Com o passar do tempo, a pena de morte foi sendo trocada pela pena de expulsão 

do ofensor e a de banimento do seu próprio território. Observa-se ainda que tais 

penas, de certa forma, precatavam a de delito, protegendo de sua ação os 

inocentes. Postula Mirabete (2004): 

Com a evolução, para evitar a dizimação das tribos, surge a Lei de Talião, 
que limita a reação à ofensa a um mal idêntico ao praticado, pregando a 
doutrina de sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Adotado no 
Código de Hamurabi (Babilônia), no Êxodo (povo hebraico) e na Lei das XII 
Tábuas (Roma), foi ele um grande avanço na história do   Direito Penal por 
reduzir a abrangência da ação punitiva (Mirabete, 2004, p. 18). 
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Com a evolução social, atingiu-se a fase da vingança pública. Mas isso, no sentido 

de proporcionar estabilidade maior ao Estado, vislumbrou-se à segurança do 

príncipe ou soberano pela aplicação da pena, ainda severa e cruel.  

 

Atualmente, pode se afirmar que a pena privativa de liberdade e, mais 

recentemente, a pena restritiva de direitos, individualiza o último passo da evolução 

das penas, nas quais ficam para trás as penas cruéis, sofridas pela prática na Idade 

Média, e por sua vez, a pena de morte. As penas pecuniárias são parte do vigente 

sistema penal, e são largamente aplicadas, principalmente nos crimes de menor 

gravidade. 

 

Na verdade, a pena deve perseguir um fim em harmonia com o democratismo e os 

pareceres constitucionais. O Estado só deverá recorrer à pena, ou seja, socorrer-se 

do Direito Penal, quando a conservação da ordem jurídica não se possa conseguir 

meios diversos de reação, isto é, com os meios próprios do Direito Civil, ou de outros 

ramos do Direito, que não o Penal. 

 

Percebe-se, assim, que a pena evoluiu conforme as necessidades, o nível intelectivo 

e parcimonioso do meio social e do Estado. Graças à evolução sociocultural, a pena 

submergiu o caráter unicamente de castigo (punição), e chega-se a um estágio em 

que sua finalidade está acoplada a um determinado fim social: a ressocialização do 

infrator. 

  

2.2 Teoria da pena 

 

Conforme as teorias majoritárias no Direito Penal, divergentes das lições garantistas, 

são inúmeras as correntes que buscam justificar o desempenho da pena, porém são 

três as vias doutrinárias mais importantes, determinadas como preventiva, retributiva 

e mista. Cada uma dessas teorias se adaptou conforme as necessidades de cada 

período. Ou seja, “todas as teorias da pena são, definitivamente, doutrinas do direito 

penal, informadas exclusivamente pelo máximo proveito aos não desviantes, e 

ignorando a perspectiva do desviante, encarados no máximo como objeto de 

práticas correcionais ou de integração coagida” (Ferrajoli, 2002, p. 145). 
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2.2.1 Teoria absoluta ou retributiva da pena 

 

A Teoria Absoluta ou Retributiva da pena incide do período versado como 

Absolutismo, época em que o Estado era formado em grande parte pela burguesia 

cujo principal objetivo era o capital. Nesse sentido Bitencourt (1993, p. 67) afirma 

que “a pena não podia ter senão as mesmas características e constituir um meio a 

mais para realizar o objetivo capitalista”. Segundo Mirabete (2004, p. 224) “as teorias 

absolutas (de retribuição ou retribucionistas) têm como fundamento da sanção penal 

a exigência da justiça: pune-se o agente porque cometeu o crime (punitur quia 

pecatum est)”. 

 

Capez (2006, p. 357) afirma que “a finalidade da pena é acoimar o autor de uma  

infração penal. A pena é retribuição do mal injusto, praticado pelo criminoso, pelo 

mal justo previsto no ordenamento jurídico”. Acerca das ideologias da Teoria 

Absolutista, Bitencourt (2003) discorre que: 

O fundamento ideológico das teorias absolutas da pena baseia-se no 
reconhecimento do Estado como guardião da justiça terrena e como conjunto 
de ideias morais, na fé, na capacidade do homem para se autodeterminar e 
na ideia de que a missão do Estado perante os cidadãos deve limitar-se à 
proteção da liberdade individual. Nas teorias absolutas coexistem, portanto, 
ideias liberais, individualistas e idealistas. Em verdade, nesta proposição da 
pena está subentendido um fundo filosófico, sobretudo de ordem ética, que 
transcende as fronteiras terrenas pretendendo aproximar-se do divino. 

(Bitencourt , 2003, p. 68). 
 

Igualmente, Ferrajoli (2002) elucida a Teoria Retributiva da Pena como 

a proposta do garantismo penal, para cuja corrente de pensamento a pena 
tem natureza retributiva, sem esgotar-se pelo castigo. Ela não se resume ao 
conteúdo da frase do mal da pena em oposição ao mal do crime, já que atua 
defendendo o autor do fato da reação da vítima e dos demais membros da 
coletividade, pois, se o Estado negligenciasse no seu dever de agir, se 
reabriria a porta à barbárie explícita (Ferrajoli, 2002, p. 127). 

  

Isso significa que a pena se justifica em termos jurídicos unicamente pela 

recompensa, sendo livre de toda importância relativa ao seu fim.  

 

Um dos basilares defensores das proposições absolutistas foi Kant.  Bitencourt 

(2003) resume as ideias de Kant nos seguintes termos: 
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Em síntese, Kant, considera que o réu deve ser castigado pela única razão de 
ter delinquido, sem nenhuma consideração sobre a utilidade da pena para ele 
ou para os demais integrantes da sociedade. Com esse argumento, Kant 
nega toda e qualquer função preventiva – especial ou geral – da pena. A 
aplicação da pena decorre da simples infringência da lei penal, isto é, da 
simples prática do delito. (Bitencourt, 2003, p. 75) 

  

Verifica-se que a finalidade retributiva da pena tinha por fim apenas “punir” o mal 

causado à vítima, castigando o infrator, sem preocupar-se com a recuperação do 

mesmo e, os benefícios que a Sociedade teria com tal retribuição. A antiga ideia de 

retribuição distancia-se da racionalidade, tornando-se pouco difundida.  

 

Hoje, segundo as linhas da moderna concepção de reparação, a pena deve ser 

ajustada ao desonesto causado à vítima e ao Estado; o que limita a distribuição da 

pena é a condição do delito atentado, as circunstâncias em que esse é praticado, 

bem como a culpabilidade do infrator. 

 

2.2.2 Teoria relativa ou preventiva da pena 

 

As teorias preventivas da pena propendem precaver o exercício de novas condutas 

delitivas, e não somente retribuir o fato delitivo que foi cometido. 

 

A pena tem um fim prático e imediato de prevenção geral ou especial do crime. A 

precaução é peculiar, por isso a pena objetiva a readaptação e a segregação sociais 

do criminoso como meio de impedi-lo de voltar a praticar novos delitos. A prevenção 

geral é representada pela intimidação apontada ao ambiente social, é regida à 

coletividade, tendo em vista que as pessoas não delinquem porque têm medo de 

receber alguma punição. Ensina Mirabete (2004, p. 245), que “nas teorias relativas 

(utilitárias ou utilitaristas), abrolhou-se à pena um fim exclusivamente prático, em 

especial o de precaução. Assim o crime não seria causa da pena, mas a ocasião 

para ser aplicada”. 

 

O fundamento da pena encontra-se na necessidade de evitar a prática de novos 

delitos, isso na concepção utilitária da pena. Observa-se que se trata de um utensílio 

preventivo de garantia social para evitar a prática de delitos futuros. Nesse sentido, 
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pode-se dizer que a pena se baseia por seus fins preventivos, gerais ou especiais. 

Justifica-se por razões de utilidade social. 

 

A Teoria Preventiva tem por fim evitar que se propagem institutos penais como o da 

reincidência, bem como evitar o surgimento de novos criminosos, abraçando um 

artifício de fiscalização criminal. Conforme os adeptos dessa corrente doutrinária, 

denota-se que o Estado, por intermédio da advertência, evita a prática de novos 

delitos e a redução da violência. Em benefício do percalço à liberdade dos sujeitos, 

haja vista a imposição de um mal ao autor de uma contravenção, para que outros na 

sociedade se abstenham de cometer delitos também, essa Teoria é 

demasiadamente contestada. 

 

2.2.3 Teoria mista, unitária ou eclética da pena 

 

Segundo Capez (2004, p. 270) “a teoria mista tem a dupla função de punir o 

criminoso e prevenir a prática do crime, pela reeducação e pela intimidação coletiva 

(punitur quia peccatum est ne peccetur)”. 

 

Bitencourt (2003) afirma que as teorias mistas ou unificadoras tentam agrupar em 

um conceito único os fins da pena: 

As teorias unificadoras partem da crítica às soluções monistas, ou seja, às 
teses sustentadas pelas teorias absolutas ou relativas da pena.  Sustentam 
que essa “unidimensionalmente”, em um ou outro sentido, mostra-se 
formalista e   incapaz de abranger a complexidade dos fenômenos sociais que 
interessam ao Direito Penal, com consequências graves para a segurança e 
os direitos fundamentais do Homem. Este é um dos argumentos básicos que 
ressaltam a necessidade de dotar uma teoria que abranja a pluralidade 
funcional da mesma. Assim, esta orientação estabelece marcante diferença 
entre fundamento e fim da pena (Bitencourt, 2003, p. 82). 

   

 A pena deixou de ser vista apenas com o fim moral de retribuir ao indivíduo a 

infração cometida, bem como meio de prevenção, e passou-se a tê-la também como 

meio de corrigir o transgressor, demonstrando-se seriedade à situação do 

condenado. 

 

Para a teoria mista, a pena se baseia primeiramente no delito cometido e no 

propósito de evitar que novos sejam cometidos. Tal corrente refuta a pretensão de 
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substituir a culpabilidade por exigências de prevenção geral ou especial, já de 

antemão analisando que somente a prevenção não é capaz de corresponder às 

necessidades de proporcionalmente. 

 

Percebe-se, portanto, que a Teoria Mista ou Unitária é a predominante atualmente, é 

uma espécie de ponte em meio a Teoria Retributiva e a Teoria Preventiva 

(prevencionismo), englobando, por conseguinte, os aspectos essenciais de cada 

corrente. 

 

Destarte, impõem reconhecer que a adoção de uma teoria unitária da pena pareça 

ser adequada às exigências de um Estado democrático e social de Direito, na 

medida em que fornece sólido amparo à necessidade proporcional dos crimes e das 

penalidades, empecilho infranqueável ao exercício do poder punitivo do Estado. 

  

2.3 Pena Restritiva de Liberdade no Brasil 

 

A Constituição Federal no art. 5°, incisos XLVI e XLVII, traz a princípio os tipos de 

penas que existem no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O Código Penal Brasileiro, mais precisamente no artigo 32, demonstra, de forma 

sistemática, e classifica as penas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e 

multa. Cabe, porém, aqui ressaltar, mesmo não abordadas, que existem outras 

espécies de penas, com previsão em legislação especial, como é o caso da pena de 

prisão simples, prevista na Lei de Contravenções Penais. 

 

A seguir trataremos das penas restritivas de liberdade, que possibilitam em tese, 

conforme o caso, a ressocialização dos presos, tema desta pesquisa. 

 

As espécies de pena privativa de liberdade existentes no Direito Penal brasileiro são 

a de reclusão e a de detenção, previstas no artigo 33 do Código Penal, que dispõe 

que a pena de reclusão necessariamente deverá ser cumprida nos regimes fechado, 

semiaberto e aberto e a detenção nos regimes semiabertos ou aberto, e na 

modalidade da prisão simples como relação às contravenções penais. 
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Acerca das diferenças entre reclusão e detenção, Bitencourt (2003) assevera que: 

em realidade, no conjunto, permanecem profundas diferenças entre a 
reclusão e a detenção.  A começar pelo fato de que somente os chamados 
crimes mais graves são puníveis com pena de reclusão, reservando-se a 
detenção para os delitos de menor gravidade. Como consequência natural do 
anteriormente afirmado, a pena de reclusão pode iniciar seu cumprimento em 
regime fechado, o mais rigoroso de nosso sistema penal, algo que jamais 
poderá ocorrer com a pena de detenção. Somente o cumprimento 
insatisfatório da pena de detenção poderá levá-la ao regime fechado, através 
da regressão. Esses dois aspectos ontológicos que distinguem as referidas 
modalidades há ainda a flagrante diferença nas consequências   decorrentes 
de uma e de outra, além da maior dificuldade dos apenados com reclusão em 
obter os denominados ‘benefícios penitenciários’ (Bitencourt, 2003, p.421).   

 

As modalidades de execução da pena privativa de liberdade dividem-se em fechado, 

semiaberto e aberto. No regime fechado, observa-se que a pena será cumprida em 

instituição penal de segurança máxima ou média, que se destinam tanto aos 

indivíduos condenados por sentença transitada em julgado, como aos presos 

provisórios; permanecerão os mesmos, nesses ambientes, expostos ao trabalho 

diurno e isolamento no período noturno.  

 

Assim como determina a legislação, cada cela fornecerá ao condenado 

infraestrutura adequada e essencial a todo ser humano, bem como os demais 

requisitos previstos no artigo 88 da Lei de Execução Penal. No regime semiaberto o 

condenado terá que cumprir a pena em colônia penal agrícola, industrial ou outro 

estabelecimento análogo, ainda facultando ser alojado em cômodo coletivo, 

satisfeitos aos mesmos requisitos das penitenciárias. No regime aberto, o 

condenado no período do dia poderá frequentar cursos e durante a noite e quando 

tiver dias de folga, ficará albergado em local adequado. Esses regimes serão 

apontados pela espécie, quantia de pena e no tangente da reincidência, aliadas ao 

mérito do condenado. 

 

É interessante que o regime entendido como inicial da execução penal será fixado 

pelo juiz que proferiu a condenação; no entanto tal fixação não é definitiva, pois 

estará sujeita à alteração, como ocorre na progressão e regressão, e ainda na 

remição, que visam atender ao mérito do apenado. 
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Os fatores basilares para decisão do regime inicial podem ser compreendidos como: 

natureza e quantidade da pena aplicada e a reincidência. Tais óbices são auxiliados 

pelos elementos previstos no artigo 59 do Código Penal, ou seja, quando os três 

fatores do artigo 33 caput, combinado com o seu § 2° é que orientarão o regime que 

será aplicado, ou melhor, o mais adequado, ou seja, aquele que se mostra 

necessário e ao mesmo tempo suficiente para aquele caso concreto e para aquele 

apenado. 

 

Além dos requisitos já aludidos, relativos a ocorrerem outra condenação ao punido, 

ou no mesmo processo for condenado por mais de um crime, o juiz da execução 

determinará o regime pela soma de todas as condenações ou união das penas, com 

especial atenção da detração e da remição, se existentes no caso concreto. Ainda, 

se o sentenciado for execrado em outro processo, quando iniciada a execução de 

outro, somar-se-á a pena ao remanescente da que já está sendo cumprida, para 

após o resultado da soma, determinar o regime de cumprimento. 

 

Após o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo a modalidade 

da sentença que aplicou a condenação, é permitida em razão da adoção, pelo 

ordenamento, de um sistema progressivo, a passagem do execrado para um regime 

menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz. Verifica-se que no artigo 33, parágrafo 

segundo, do Código Penal, neste contexto não foi objeto de alteração pela nova lei, 

o que significa cabal na acepção de que as penas precisam ser executadas 

progressivamente, segundo o mérito do condenado. Bitencourt (2003) esclarece: 

a Reforma Penal, preocupada com o direito individual, não descurou também 
da defesa social ao adotar a progressão como instituto democrático e 
recomendável na recuperação do condenado, não podia deixar sem remédio 
a  de que o condenado beneficiado pela progressão viesse, posteriormente, 
demonstrar sua incompatibilidade com o novo regime, com graves prejuízos à 
defesa social e aos fins da pena. Previu então o instituto da regressão, ou 
seja, a transferência de um regime semiaberto ou fechado. O condenado que 
cumpre pena em regime aberto pode ser transferido para o regime semiaberto 
ou fechado. A regressão está prevista como obrigatória, para qualquer dos 
regimes mais rigorosos, quando o sentenciado pratica fato definido como 
crime doloso ou falta grave, ou sofre condenação, por crime anterior, cuja 
pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime 
atual (Bitencourt, 2003, p. 430). 
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Vislumbra-se, portanto, que no Brasil adotam-se os sistemas vistos como 

progressivos, ou seja, naqueles em que o apenado poderá progredir de um regime 

mais rigoroso, para um não tão severo e o regressivo, pois nesse segundo, baseado 

no mau comportamento, o apenado, quando estiver em fase de progredir, não será 

agraciado no cumprimento da pena, preenchido o requisito material, que é o seu 

próprio mérito, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal, nas 

hipóteses do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Neste sentido, pode-se verificar 

que a pena aplicada na sentença condenatória nem sempre será cumprida 

integralmente pelo condenado. 

 

2.3.1 Crise da pena privativa de liberdade 

 

Atualmente, é totalmente possível observar que a visão de pena privativa de 

liberdade está definitivamente desvinculada de seu objetivo primordial, qual seja, o 

encarceramento do sujeito-infrator, separando-o da convivência familiar e social, 

privando-o de sua liberdade na busca de reeducá-lo, para que, com o seu retorno ao 

meio social, não venha a cometer novos delitos, arcando por consecutivo com 

aquele já perpetrado; neste sentido, objetivava-se, com a privação da liberdade, a 

reforma do apenado. Tal desvinculação deve-se à situação precária em que se 

encontram quase a totalidade dos presídios no país, impossibilitando que o apenado 

volte do cárcere apto a uma vida longe da criminalidade, pois se sabe claramente 

que a prisão hoje, está longe de alcançar o papel de ressocializar e reabilitar o 

indivíduo infrator. Tal posicionamento é confirmado por Bitencourt ( 2000) 

Atualmente domina a convicção de que o encarceramento, a não ser para os 
denominados “presos residuais”, é uma injustiça flagrante, principalmente 
porque, entre eles, não se incluem os agentes da criminalidade não-
convencional (os criminosos de colarinho branco). O elenco de penas do 
século passado não satisfaz mais. A pena privativa de liberdade, que atingiu 
seu apogeu na segunda metade do século XIX, enfrenta sua decadência 
antes mesmo que esse século termine. As reprovações à pena de prisão 
tiveram seu marco inicial com o Programa de Marburgo de Von Liszt22, em 
1882. Sua incapacidade para exercer influxo educativo sobre o condenado, 
sua carência de eficácia intimidativa diante do delinqüente entorpecido, 
retirando o réu de seu meio de vida e obrigando-o a abandonar seus 
familiares, bem como os estigmas que a passagem pela prisão deixam no 
recluso, são alguns dos argumentos que apóiam os ataques que se iniciam no 
seio da União Internacional de Direito Penal (Congresso de Bruxelas de 
1889). 
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Apesar de ter contribuído decisivamente para eliminar as penas aflitivas, sejam elas 

como os castigos corporais, as mutilações, ainda não existe pena de prisão 

correspondida às esperanças do real cumprimento com os fins de recuperação do 

sujeito que delinquiu.  

 

Vários são os fatores que acarretam as insuficiências do sistema penitenciário no 

Brasil; no entanto, os principais são a superlotação nos cárceres, a insuficiência de 

contingente físico e material, a conflitividade dentro do cárcere, entre outros. A 

prisão, em virtude desses fatores, acaba não por frear a delinquência, mas sim por 

estimulá-la, sendo considerada pelo senso comum que a cadeia é “A Escola do 

Crime”. 

 

Conforme Bitencourt (2004, p. 161) “um dos dados frequentemente aludidos como 

de efetiva manifestação do fracasso da prisão são os altos índices de reincidência, 

apesar de muito se falar que é justamente durante a reclusão [que] os internos são 

submetidos a tratamento reabilitador”. 

 

Há no Brasil uma sequência de atos que ocorre dentro do cárcere desrespeitando as 

Regras Mínimas da Organização das Nações Unidas, a Convenção de Direitos 

Humanos, a Constituição Federal e principalmente os direitos preceituados pela Lei 

de Execução Penal, tão admirada e invejada por outros países, mas sem eficácia na 

prática, ou a menos protetora em grande parte dos interesses do Estado, suprimindo 

a capacidade de resistência do apenado. 

 

As penitenciárias estão superlotadas, com condenados dormindo no piso, sem 

colchões e sem agasalhos. Conflitos interpessoais que acabam resolvidos pelos 

próprios presos, por decorrência da falta de agentes prisionais e também pelo perigo 

dos motins, que os fazem reféns. A realidade torna o ambiente degradante e 

promíscuo, e que leva o ser humano a uma degradação ainda maior (Boschi, 2004). 

 

É muito difícil perante a realidade da grande maioria dos presídios no Brasil, 

desempenhar qualquer trabalho de ressocialização com o apenado. Acaba-se, por 

conseguinte, devido às péssimas condições existenciais, principalmente devido à 
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insuficiência de espaço físico, tratando-se de forma homogênea o delinquente 

eventual ao criminoso habitual de alta periculosidade. 

 

Sobre os resultados da prisão na pessoa do sentenciado, pode-se destacar, de 

acordo com Zaffaroni (2003) que   

a cadeia é uma gaiola, um aparelho, uma máquina de fixar os 
comportamentos desviados das pessoas e de agravá-los. Só serve para isso. 
É a estrutura da cadeia que é assim. Há 200 anos nós sabemos que a cadeia 
do século passado fazia a mesma coisa que a cadeia de hoje, os mesmos 
problemas, as mesmas dificuldades, tudo igual (Zaffaroni, 2003, p.163). 

 

Ademais, cabe ressaltar que muitos presos com sentença transitada em julgado 

cumprem pena ao lado de presos transitórios em celas repletas em custódias nas 

mais diversas Delegacias de Polícia no Brasil, havendo violação total dos direitos e 

garantias previstas aos punidos, ferindo, por conseguinte, preceitos constitucionais, 

como o disposto no artigo 5°, inciso XLVIII da Constituição Federal. É uma situação 

degradante e humilhante, tanto para o apenado, que sofre pessoalmente com tal 

realidade, como para toda sociedade, que possui uma Constituição Federal e uma 

Lei de Execução Penal que não são respeitadas e aplicadas. 

 

2.4 Execução das Penas e Assistência aos condenados 

 

Ao longo do tempo observa-se que o objetivo da Lei de Execução Penal (LEP) é 

concretizar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar condições 

profícuas para harmonia e integração social das pessoas que foram retiradas do 

convívio social aberto. 

 

 O que se pode perceber é que o momento da execução do ius puniendi tem como 

desígnio primordial conduzir o punido para um convívio social de forma humana e 

coerente, fazendo com que a única diferença entre um homem preso e um homem 

livre seja o fator liberdade, sendo assim supridas todas as suas necessidades. 

Assim, a LEP prevê as formas de assistência ao condenado. 

 

Já pela palavra pode-se observar que a assistência é exatamente para prevenir o 

tratamento discriminativo, sendo que é dever do Estado garantir a assistência para 
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prevenir o delito ou a reincidência, ao passo que possa ajudar e orientar o preso 

para o convívio social. Neste sentido, o artigo 10 da Lei n.o 7.210/1994 explana que 

“A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”4.  

 

Neste sentido, é fundamental compreender que a assistência é evidenciada como 

garantia mínima para o sustento profícuo do preso, distinto pelo direito vislumbrando 

as garantias fundamentais do preso. 

 

2.4.1 Da assistência material 

 

No que tange à assistência material, aludido de forma toda particular no artigo 12 e 

13 da Lei n.o 7.210/1984, observa-se que, de acordo com Maia Neto (1998, p. 48) 

“todo ser humano tem direito à vida, de modo que lhe seja assegurado a ele e sua 

família, a saúde, alimentação, roupas”. Para Maia Neto (1998): 

a administração fornecerá a cada preso, às horas determinadas, alimentação 
de valor nutritivo adequada à saúde e à robustez física, de qualidade e bem 
preparada e servida. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do 
estabelecimento, os presos não julgados podem, se o desejarem, mandar vir 
alimentação do exterior e expensas próprias, quer através da administração 
fornecer-lhe-á a alimentação. O preso não julgado será autorizado a usar a 
sua própria roupa de vestir, se tiver e for adequada (Maia Neto, 1998, p. 46). 

 

Assim, o legislador é feliz na sua apresentação, pois se a pessoa humana está 

presa, o Estado suprirá suas necessidades pessoais, sendo-lhes garantida a compra 

de objetos permitidos e que a administração não fornece. 

 

2.4.2 Da assistência à saúde 

 

De acordo com o artigo 14 da Lei n.o 7.210/198, a assistência à saúde do preso ou 

do internado só traz à tona a finalidade preventiva e curativa, compreendendo 

aquele tipo de atendimento para garantir a saúde com qualidade. Assim, quando o 

estabelecimento não possuir os meios competentes para promover o atendimento, a 

                                            
4
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm


34 

 

lei determina que seja consumado em estabelecimento competente. Segundo Maia 

Neto (1998), deve-se: 

recomendar aos Conselhos Penitenciários Estaduais e às Autoridades 
Administrativas, responsáveis pelo sistema prisional, que procedam à 
necessária fiscalização quanto ao cumprimento da legislação em vigor, 
inclusive as determinações fixadas pelo Ministério da Saúde, no que diz 
respeito aos casos de presos, provisórios ou condenados, que desejem de 
modo consciente e espontâneo, praticar atos humanitários de doar sangue, 
sem qualquer tipo de promessa, benefício ou recompensa capaz de viciar a 
livre manifestação de vontade (Maia Neto, 1998, p. 47). 

 

 De forma alguma o preso ou o internado pode ser coagido a consultar ou proceder 

a fenômeno cirúrgico que possa trazer-lhe prejuízo. É importante que o 

estabelecimento possua um profissional qualificado para que proceda aos primeiros 

atendimentos médicos, pois é dever do diretor do presídio informar o juiz das 

condições de saúde dos presos.  

 

2.4.3 Da assistência jurídica  

 

O direito à assistência jurídica fundamenta-se no artigo 134 da Constituição 

Federal5: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, cabendo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos 

necessitados, na mesma forma do artigo. 5°, LXXIV, e é nesse sentido de observar a 

crueldade do esquecimento e da falta de zelo que alguns defensores dativos 

apresentam nas defesas de pessoas humanas que ficam anos esperando a 

progressão de regime, e por vez, buscam seu direito por meio de cartinhas ao juiz 

buscando clemência por um direito que lhes é assegurado, mas sobre o qual não 

tem informação. Pondera Maia Neto (1998) que 

para efeitos de defesa, o preso não julgado será autorizado a requerer 
assistência legal grátis, onde tal assistência exista, e a receber vistas do seu 
conselheiro jurídico com vista à sua defesa, bem como a preparar e entregar-
lhe instruções confidenciais. Para estes efeitos ser-lhe-á dado, se assim o 
desejar, material de escrita. As conferências entre o preso e seu conselheiro 
jurídico podem ser objeto de vigilância de um policial ou de um funcionário do 
estabelecimento, mas de tal modo que não sejam ouvidas (Maia Neto, 1998, 
p.53). 

 

                                            
5
 Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Observa-se que essa é uma preocupação real por parte dos legisladores e políticos, 

no entanto, existem dispositivos capazes de suprir o intento e “deve prestar-se 

especial atenção à assistência das pessoas pobres e outras pessoas menos 

favorecidas a fim de que possam provar seus direitos e, recorrendo à assistência de 

um advogado” (Maia Neto, 1998, p.53). 

 

2.4.4 Da assistência educacional 

 

O princípio constitucional disposto no artigo 205 da Constituição Federal dispõe que 

a educação é direito de todos e dever do Estado, alcançando a profissionalização do 

preso, sempre vislumbrando a ressocialização e o preparo para o convívio social do 

preso. Eis que 

toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 
menos à correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 
plena igualdade, em função do seu mérito. Os estabelecimentos prisionais 
contarão com uma biblioteca organizada com livros de conteúdo informativo, 
educativo, adequados à formação cultural, profissional e espiritual do preso 
(Maia Neto, 1998, p. 54 - 57). 
 

Nesse sentido, a educação deve buscar a expansão da personalidade 

humana, levando em conta que tal educação deve estar em consonância com o 

sistema educacional do país, para que no caso de estar em liberdade possa dar 

prosseguimento aos estudos sem dificuldades quanto à realidade. Não se pode 

perder de vista que o Ministério da Educação tem o dever de assistir toda a 

sociedade, tanto os que estão livres ou a comunidade carcerária, ou como queiram, 

intramuros. 

 

2.4.5 Da assistência social 

 

O artigo 203 da Constituição Federal determina: “A assistência social será prestada 

a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”. O 

intento é possibilitar uma vida mais harmoniosa para o detento, sempre 

vislumbrando a recuperação e a inserção do mesmo no convívio social.  
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Assim, 

com a participação e ajuda da comunidade e de instituições sociais, e com os 
devidos respeitos dos interesses das vítimas, se criarão condições favoráveis 
para a reincorporação do ex-recluso à sociedade nas melhores condições 
possíveis. O futuro do preso, após o cumprimento da pena, será sempre 
levado em conta. Deve-se animá-lo no sentido de manter ou estabelecer 
relações com pessoas e ou órgãos externos que possam favorecer os 
interesses de sua família, assim como sua própria readaptação social (Maia 
Neto, 1998, p. 57- 58).  

 

O legislador apresenta a importância da assistência social e configura no processo 

lento e bem pensado para reinvenção social do preso, pois tal trabalho tem como 

intento primordial conectar o detento ao meio social, do qual está distante. Os meios 

serão proporcionados e especificados no artigo 23 da Lei n.o 7.210/1984. 

 

2.4.6 Da assistência religiosa 

 

É notório que o homem constrói sua biografia com os mais diferentes enfoques. Não 

seria diferente com relação à religião. Dessa forma, 

como o homem é um ser ético, tem necessidades espirituais das quais pode 
ou não ter consciência. Se tiver essa consciência, deverá satisfazê-la e o 
Estado deverá atendê-lo; se não a tiver, podem ser-lhe oferecidos os 
socorros espirituais ou da religião, permitindo-se que os aceite ou recuse. A 
tentativa de reformar o preso por meio da religião é muito antiga, e já na 
época do Império Romano chamou os sacerdotes aos cárceres para dar-lhes 
consolo e assistência moral necessária (Mirabete, 2004, p. 83). 
  

No entanto, todo este trabalho beneficia inerentemente àqueles que o buscam de 

forma espontânea; de forma alguma será imposta ou obrigatória a assistência 

religiosa. A preocupação em inserir e reeducar o detento para o retorno à vida social 

é ponto crucial nesta lei; no entanto, o direito à liberdade é garantido 

constitucionalmente. 

 

2.4.7 Da assistência ao egresso 

 

Percebe-se que esta assistência assume uma responsabilidade que pode modificar 

o itinerário no processo da própria recuperação do detento. O trabalho pode ser 

voltado para reintegrá-lo na sociedade, no entanto é preciso que o próprio preso se 

coloque à altura do encargo a ele confiado. Ou seja, 
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Todo indivíduo, desde que excluído do contato com outros indivíduos ou do 
meio social, tende a uma evolução diversa da experimentada pelos outros 
homens ou por esse meio social. Ocorre, nessa hipótese, o que se tem 
denominado da evolução desproporcional entre o indivíduo e a comunidade, 
o que pode conduzir ou agravar o desajustamento social. O mais grave 
inconveniente a que, tradicionalmente, tem levado a pena privativa de 
liberdade é a marginalização do preso. Não obstante tenha ele alguma ou 
todas as condições pessoais para se reintegrar no convívio comunitário de 
que esteve afastado – mas com o qual pode ter tido contatos por meio de 
visitas, correspondência, trabalho externo etc.-, o egresso encontra 
frequentemente resistências que dificultam ou impedem sua reinserção social 
(Mirabete, 2004, p. 86).  

 

Ainda nesse sentido percebe-se que o dever da sociedade para com o detento não 

termina com a liberdade, mas se faz necessário que os órgãos oficiais externem a 

preocupação em ampará-lo, principalmente no âmbito emocional. É importante, 

também, preparar a família para que o receba de forma que se sinta novamente no 

berço familiar, sem exclusão ou preconceito. 

 

2.5 Sistema Prisional Brasileiro 

 

O Direito Penal brasileiro possui como consequências jurídico-penais àqueles que 

cometem um comportamento desonesto, duas sanções, a pena e a medida de 

segurança. A mais importante é a pena, que resulta na privação ou restrição de bens 

jurídicos, imposta pelo detentor do poder punitivo, que no país, é o Estado:  

A pena é um dado cultural que aparece com constância ao longo da história 
humana. Poder-se mesmo afirmar ser a pena quase inseparável da história 
das civilizações. Surge, pois, o Direito como ordem jurídica “colocada nos 
costumes, nas crenças religiosas, latentes na consciência de todos e que 
exige a própria conservação”. Daí porque, seja por deficiência do Poder por 
falta, a tarefa repressiva permanece a cargo dos lesados (Goulart, 1994, 
p.18-20).   

 

Cabe ressaltar que, como consequências extrapenais, têm-se os resultados da 

maledicência, a culpabilidade civil decorrente do delito e a reparação dos danos pelo 

agente, mas isto se existente. Sabe-se que muitos são os doutrinadores e por sua 

vez, as teorias que buscam seu conceito, finalidades e fundamentos. 
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Para Mirabete (2004) o sistema adotado pelo Código Penal Brasileiro é o sistema 

progressivo, que deverá ser executado conforme o mérito do preso, não eliminando 

a possibilidade de se iniciar a execução pelo regime menos gravoso. 

 

O artigo 33 do Código Penal Brasileiro determina o estabelecimento dos regimes de 

cumprimento de penas por meio do quantum da pena aplicada ao condenado, sendo 

superior a 08 anos, no regime fechado, superior a 04 anos até 08 anos, regime 

semiaberto e igual ou inferior a 04 anos no regime aberto. 

 

Os artigos 34, 35 e 36 do mesmo diploma legal estabelecem as regras para 

cumprimento nos regimes fechado, semiaberto e aberto, respectivamente. 

 

Para que o indivíduo progrida de regime, ou seja, do mais gravoso para o menos 

gravoso, ele deverá cumprir a fração de 1/6, caso cometa um delito comum; 2/5 se 

primário, e 3/5 se reincidente e se vier a cometer um crime hediondo. 

 

No Brasil, adota-se na atualidade o sistema progressivo. Basta ver que o art. 33, § 

2º, do Código Penal6 estabelece que “as penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado”. A sentença 

penal condenatória deve sempre fixar o regime inicial para o início da execução da 

pena, nos termos do art. 59, inc. III do CP e art. 110 da LEP, a partir da qual o 

condenado passa a ter expectativa de progressão de regime.  

 

Trata-se a progressão de regime de uma transferência de um regime mais rigoroso 

para o mais brando. A transferência deve obedecer à escala de regimes, do fechado 

para o semiaberto e deste para o regime aberto, não podendo fugir de tal escala, 

nos termos da Exposição de Motivos da Lei de Execuções Penais, qual no item 20 

orienta que se o condenado estiver no regime fechado, não poderá ser transferido 

diretamente para o regime aberto.  

 

Levando em conta a finalidade reeducativa e ressocializadora da pena, a progressão 

de regime consiste na execução da reprimenda privativa de liberdade de forma 

                                            
6
 Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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progressiva, na medida em que permite a transferência do reeducando para regime 

menos rigoroso, desde que cumpridos determinados requisitos.  

 

Os requisitos para a concessão da progressão de regime são objetivos, 

expressamente constantes na lei, e subjetivos, aspectos relativos ao mérito do 

condenado, os quais indicam provável adaptação ao regime menos rigoroso; tais 

aspectos se relacionam com as condições pessoais do condenado.  

 

2.5.1 Sistema Prisional Paranaense/ Sistema Prisional do Sudoeste do Paraná 

 

De acordo com Prá (2009) as primeiras cadeias do Estado do Paraná foram ainda 

construídas nos anos iniciais de colonização, diante da existência de alguns delitos 

próximos à Paranaguá, em razão da descoberta de ouro e prata. Após vários anos, 

em 1905, inicia-se a primeira penitenciária do Estado, no Bairro do Ahu, na cidade 

de Curitiba. Inaugurada no ano de 1909, dispunha de 52 vagas, mas já de início 

foram 55 presos lá instalados. 

 

Continua o autor afirmando que após a inauguração da penitenciária, fora 

inaugurada a colônia agrícola, para onde eram transferidos os presos com bom 

comportamento e que tivessem cumprido mais da metade da pena. 

 

A Secretaria Estadual da Segurança Pública do Estado do Paraná foi criada em 21 

de fevereiro de 1938 por meio do Decreto número 6.438, e tinha sob seu manto a 

Polícia Civil e a Militar, a detenção e a guarda civil. Outro Decreto foi editado, o de 

número 6.968/1938, e revogou o decreto supracitado (SEJU-PR). 

 

O Decreto-Lei 41 de 22/06/1942 vinculou a segurança pública à Justiça que tinha a 

designação de Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública. Posteriormente 

pela edição de um novo Decreto, agora de número 47 de 18/02/1948, a Segurança 

Pública foi desmembrada da justiça, surgindo a nomenclatura Chefatura de polícia, 

que era subordinada ao Governador. 

 

Em substituição à Chefatura, foi criada a Segurança Pública, no ano de 1962, pelo 

Decreto 4.615. Esta legislação criou também o cargo de secretário de Segurança 
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Pública e este órgão subordinou a Policia Militar do Estado, o Conselho Superior de 

Polícia, o Conselho Regional de Trânsito e a Polícia Civil. 

 

Em 1971 o DEPE (Departamento de Estabelecimentos Penais do Estado – criado 

em 1954) passou à jurisdição da Secretaria do Interior e da Justiça. A competência 

da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SEJU (designação dada pela Lei 

6.636/1974) é planejar, dirigir, executar, coordenar, fiscalizar e controlar as 

atividades de segurança pública do Estado7.  

 

Em 1975 o DEPE passa a ser denominado DEPEN, permanecendo desta forma até 

o ano de 2000, quando sua denominação passa a ser alterada para COPEN, 

Coordenação do Sistema Penitenciário do Estado e fica vinculado à Secretaria de 

Estado da Segurança Pública. Novamente em 2001, volta a ter a denominação 

DEPEN, porém até 30 de dezembro de 2002 fica vinculado à Secretaria de Estado 

da Segurança, da Justiça e da cidadania, passando posteriormente para a 

Secretaria de Estado e Justiça (SEJU). Atualmente o DEPEN é vinculado à 

Secretaria da segurança Pública e Administração Penitenciária8. 

 

O DEPEN possui como atribuições a administração do sistema penitenciário com 

apoio e orientação técnica e normativa às unidades que compõe o sistema, bem 

como a coordenação, a supervisão e o controle das ações dos estabelecimentos 

penais e demais unidades integrantes do sistema. Tem ainda como atribuição a 

adoção de medidas que visam ao aperfeiçoamento do pessoal do sistema, bem 

como a promoção da educação formal e profissionalizante dos internos e por óbvio, 

o cumprimento das disposições constantes da LEP. 

 

O sistema Penitenciário do Estado do Paraná é formado por estabelecimentos 

conforme o regime de cumprimento da pena. No regime fechado, o sistema possui 

Prisões provisórias e de condenados masculinos, penitenciárias industriais e prisões 

para mulheres condenadas. No regime semiaberto existem unidades tanto para o 

                                            
7
 Disponível em: http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58 

8
 Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4 

http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
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sexo masculino como para o feminino. Além destas unidades, existem ainda as 

cadeias públicas, localizadas nos municípios. 

 

Existe ainda a divisão de educação e produção, vinculada ao DEPEN, que 

administra os canteiros de trabalho, que podem ser internos ou externos, onde 

podem os presos ter sua mão-de-obra alocada, tanto por empresas públicas ou 

privadas. 

 

O Departamento Penitenciário do Estado do Paraná - DEPEN, gestor do sistema 

penitenciário, constitui-se em unidade administrativa de natureza programática da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária e suas principais 

atribuições são: 

I. a administração do sistema penitenciário, através do apoio e orientação 
técnica e normativa às unidades componentes do sistema; 
II. a coordenação, a supervisão e o controle das ações dos estabelecimentos 
penais e das demais unidades integrantes do sistema penitenciário; 
III. a adoção de medidas que visem ao aperfeiçoamento do pessoal do 
sistema penitenciário, bem como à promoção da educação formal e 
profissionalizante dos internos; 
IV. o cumprimento das disposições constantes da Lei de Execução Penal; e 
V. o relacionamento interinstitucional de interesse do sistema penitenciário, 
visando ao aprimoramento das ações na área penitenciária9.  

 

As Unidades Prisionais no Estado do Paraná dividem-se em: 

 

 Regime Fechado 
 Masculino 
 

a) Prisões Provisórias Masculinas; 
b) Penitenciárias para presos masculinos condenados de forma definitiva; 
c) Penitenciária Feminina do Paraná, para presas condenadas de forma 

definitiva; 
d) Penitenciárias Industriais, para presos masculinos condenados ao regime 

fechado de forma definitiva10. 
 

 

 

                                            
9 Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=127 

 
10 Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=131 

 

http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=127
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=131
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2.6 Ressocialização pelo trabalho 

 

Em seu artigo 1º, a Lei de Execuções Penais (LEP) traz o seu objetivo, que é 

efetivar as disposições da sentença, proporcionando condições harmônicas para a 

integração social do condenado. Portanto, já no artigo 1º da citada lei vê-se que um 

de seus objetivos é a ressocialização. Um desafio para o Estado, dentro deste 

panorama em tese, é recuperar os cidadãos e reinseri-los na vida social.  

 

Uma das formas eficazes da reinserção social é garantir ao detento o cumprimento 

da pena de forma digna, respeitando os direitos inseridos na LEP, como por 

exemplo assistência material, à saúde, jurídica, educacional e religiosa. 

 

Para que a ressocialização não se torne uma utopia da política criminal, o Estado 

deve incentivar mais ainda a execução de projetos que auxiliem na ressocialização 

dos presos.  

 

A ressocialização não se dá somente com o cárcere, mas sim por meio de 

características multifatoriais, sendo a primeira delas a igualdade social fora das 

prisões e posteriormente dando aos presos condições de dignidade, respeito e 

cumprimento das normas internas e externas à prisão. O cárcere é um ambiente 

hostil em que a crença pela ressocialização cada vez mais inexiste.  

 

Ingressando no meio carcerário, o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos 

padrões da prisão. Seu aprendizado, nesse mundo novo e peculiar, é estimulado 

pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no grupo. Portanto, 

longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo 

socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente às regras 

disciplinares da prisão, pois está interessado em não sofrer punições. Assim, um 

observador desprevenido pode supor que um preso de bom comportamento é um 

homem regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente diverso: trata-se 

apenas de um homem prisonizado (Pimentel, 1983), ou seja, socializado no 

ambiente prisional. 
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Alguns modelos de ambientes para o cumprimento de penas têm-se mostrado 

eficazes quanto à ressocialização, e com toda certeza são aqueles em que o Estado 

proporciona ao cidadão acesso às formas de assistência previstas na LEP. 

 

Um dos principais empecilhos na ressocialização é o preconceito contra o detento. 

Para vencer esta barreira, o CNJ institui o programa Começar de Novo, que é 

replicado nos Estados por seus Tribunais de Justiça. Este projeto chama a atenção 

para órgãos públicos e para a sociedade em geral para que forneçam postos de 

trabalho ou cursos profissionalizantes para os egressos do sistema carcerário, 

visando à promoção da cidadania, evitando assim a reincidência11.  

 

Obviamente, o ser humano é muito complexo, especialmente quando está privado 

de um de seus mais valiosos direitos, que é o direito à liberdade, previsto, inclusive, 

na Constituição Federal de 1988.  A ressocialização do detento não se dá somente 

pelo acesso ao trabalho, mas também o acesso à religião, à educação, à recreação, 

isto conforme Pires e Palassi (2010). Porém, com a devida vênia, acrescenta-se 

ainda a essa ideia o auxílio da família. 

 

Grande parte da doutrina Pátria ao tratar do tema ressocialização do detento traz a 

ideia de que o trabalho é uma grande ferramenta para isso acontecer. A exposição 

de motivos da LEP informa que o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo 

inclusive garantidos os benefícios da Previdência Social. A remuneração obrigatória 

foi introduzida pela Lei 6.416/1977; com isso, percebe-se que a ideia trazida pela 

legislação de execução penal é de que o trabalho realizado no sistema prisional seja 

o mais próximo possível do trabalho realizado pelo cidadão que não está privado de 

sua liberdade, respeitando as aptidões e capacidades do preso. 

 

O termo trabalho, historicamente, possui a ideia de sofrimento, já que deriva da 

palavra tripalium, que representa um tripé composto por três estacas fincadas no 

chão, que era utilizado para torturar escravos (Cairo Jr., 2016).  

 

                                            
11

 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo 
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Nos dias atuais, no trabalho penitenciário predominam o caráter reeducativo e 

humanitário, que colabora na formação da personalidade do detento, criando-lhe 

hábitos de autodomínio, bem como disciplina social, preparando-o, é claro, para a 

reinserção social (Marcão, 2001). 

 

Para Silva (2002) o trabalho seria um instrumento fundamental para a reinclusão 

social, devendo ser asseguradas a segurança e a higiene, diminuindo-se, ao 

máximo possível, a diferença entre o trabalho do preso e o trabalho em liberdade. 

 

Já Mirabete (2004) afirma que o trabalho tem um sentido ético, assumindo um 

caráter educativo, preparando ainda o indivíduo para o mercado de trabalho com a 

sua profissionalização, que deve combinar com a atividade produtiva, bem como 

com o processo de assistência social. 

 

O trabalho poderá ser desenvolvido de forma interna ou externa, sendo realizado 

nas penitenciárias nacionais com o padrão do Taylorismo, com muita disciplina na 

distribuição de atribuições e responsabilidades, bem como supervisão humana para 

controlar o processo produtivo. Para o apenado, o labor, além de propiciar a 

reinserção na sociedade, traz benefícios diretos em sua pena, por meio do instituto 

da remição, que nada mais é do que o desconto do tempo de pena pelo trabalho ou 

pelo estudo. 

 

Uma das formas mais eficazes de ressocialização do indivíduo é a profissionalização 

do detento e a colocação do mesmo no mercado de trabalho. Para Brandão e Farias 

(2013) o detento deve ter acesso aos meios que lhe possibilitem a ressocialização, 

e, nesse sentido, entende-se que o acesso ao trabalho é um instrumento valoroso e 

de muita importância para a sonhada ressocialização, trazendo benefícios para o 

detento, para a sociedade e para a empresa. 

 

O trabalho penitenciário, bem como o próprio trabalho, não tem mais a concepção 

de castigo; pelo contrário, o trabalho dignifica o homem e é um forte aliado na 

ressocialização. Segundo Mirabete (2004) entende-se atualmente o trabalho do 

preso como as atividades desempenhadas pelos detentos, independentemente do 

regime em que cumpram a pena, com remuneração compatível e equiparada à das 
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pessoas livres. O trabalho não poderá ser visto como uma agravação da pena, não 

poderá em hipótese alguma ser doloroso ou vexatório. 

 

Para o preso, a experiência de trabalho na instituição é muitas vezes encarada como 

uma forma de passatempo, algo em que ele se envolve para poder suportar o 

cotidiano informal das prisões, e tendo a vantagem de abater parte do tempo da sua 

pena. Para a administração, por sua vez, o trabalho é uma atividade, um recurso 

disponível para absorver um punhado de presos. Certamente, um meio de conter a 

indisciplina, a rebeldia dos condenados. No próprio cenário prisional, nem mesmo os 

seus atores principais acreditam que o trabalho seja o caminho para uma nova 

existência (Salla, 1995). 

 

O trabalho deverá respeitar os limites e habilidades da pessoa, pois, do contrário, a 

sua função será inversa à da ressocialização e inserção na sociedade, objetivos 

esses que deverão ser alcançados pela execução penal. Para Mesquita Junior 

(2002), o trabalho do apenado poderá ser interno ou externo, dependendo do regime 

de cumprimento de pena.  

 

Já segundo Cairo Jr. (2016) o conceito de trabalho verifica-se basicamente com a 

utilização da força do indivíduo com a finalidade precípua do recebimento de uma 

remuneração, busca a sua manutenção e à de sua família. 

 

Para a execução penal, o trabalho do detento é uma forma, ou de profissionalizá-lo 

ou reinseri-lo no mercado de trabalho. Sem prejuízo desse olhar profissional, o labor 

pelo preso também é uma forma de antecipação de sua liberdade, uma vez que a 

cada 03 dias de trabalho será remido um dia da pena aplicada ao detento. É 

importante ainda que fique claro que o detento não é obrigado ao labor, e diante da 

recusa, não poderá ser sancionado. Mesquita Junior (2002) afirma que a Lei de 

Execução Penal não trata o trabalho como assistência ao detento, aduz ainda que a 

ociosidade deve ser evitada e o trabalho deve ser visto como um dos principais 

elementos do tratamento penitenciário.  
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Para Pires e Palassi (2010) as frentes de trabalho tornam-se ainda uma fuga do 

ambiente interno das penitenciárias e faz com que os detentos fiquem mais 

motivados para buscar o labor. 

 

Percebe-se, desta forma, que existem meios de se atingir o objetivo almejado, qual 

seja, a ressocialização do detento por meio da realização de projetos. No próximo 

capítulo trataremos da metodologia utilizada para a realização deste trabalho. 

 

2.7 Gestão de Projetos 

 

Keeling e Branco (2014) aduzem que desde os tempos antigos gerenciam-se 

projetos para fins diversos.   Antes de iniciar propriamente o projeto, há o 

denominado pré-projeto, no qual deverão ser feitos estudos e avaliações de ideias 

que poderão ser transformadas em propostas para a criação do projeto, que pode 

surgir da necessidade de um negócio, de alinhamento de estratégia da empresa ou 

ainda de uma necessidade organizacional. 

 

Camargo (2014) afirma que projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um resultado exclusivo e existe em todos os níveis organizacionais, que devem ser 

gerenciados de forma eficiente, independentemente do seu tamanho.  

 

Horine (2009) define projeto como o trabalho que será executado por uma 

organização num momento qualquer, visando à produção de um resultado, tendo um 

começo e fim definidos, criando um resultado diferente daquilo que a organização 

tenha feito antes da execução daquele. 

 

Kanabar e Warburton (2012) definem o projeto como um acordo para a entrega de 

bens e serviços dentro de um cronograma, com um valor estipulado. 

 

Por meio desses conceitos, percebem-se algumas características de um projeto, 

como: objetivo, tempo, custo etc. Encontram-se várias definições sobre projetos, 

mas existem características que auxiliam na determinação de um, como por 

exemplo: a) possui um objetivo – deve haver um objetivo que justifique a sua 

existência, devendo servir também como norteador; por possuir início e fim 
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previamente determinados, os projetos são temporários, característica essa muito 

importante para que o objetivo não se perca ao longo do tempo; b) recursos 

limitados – muito interessante seria se houvessem recursos ilimitados para a 

realização dos projetos, mas é sabido que isto não é a realidade, e que há limitação 

daqueles na realização dos projetos; c) é realizado por pessoas, exigindo a 

necessidade de competências e gestão por parte dos gerentes de projeto; d) possui 

elaboração progressiva, sendo ao longo de sua execução melhorado, aprimorado; e) 

é único, ou seja, o resultado de um produto ou serviço gerado por um projeto será 

diferente de outro produto ou serviço. 

 

Keeling e Branco (2014) trazem as características da gestão de projetos, como a 

simplicidade e a clareza de propósito, o controle independente, a facilidade de 

medição, a flexibilidade de emprego, a motivação e moral da equipe, a sensibilidade 

ao estilo de administração e à liderança, e ainda, que seja útil ao desenvolvimento 

individual e favoreça a segurança e a discrição. Um projeto tem início no momento 

em que é selecionado o gerente de projeto, estabelecendo-se sua autonomia, 

identificando as principais partes interessadas, determinando os objetivos e obtendo 

a aprovação do patrocinador (Camargo, 2014). 

 

Os projetos geralmente nascem de uma necessidade da empresa fora de suas 

atividades normais. Prado e Ladeira (2014) afirmam que eles podem surgir das 

metas que possam atender à estratégia de negócio da empresa. Possuem, ainda, 

algumas etapas a serem vencidas, como a elaboração, com o objetivo de 

preparação para as etapas seguintes; a administração, que envolve os 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas necessárias para a condução do 

projeto, e a avaliação, que compreende a monitoração, a análise e o julgamento 

(Cherques & Pimenta, 2013). 

 

O guia PMBOK (PMI, 2008) traz a sugestão de 05 fases do processo (iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle), mas, como dito, essas fases 

podem ser alteradas pela organização conforme a sua necessidade. A Figura 1 

ilustra a evolução típica do nível de alocação de recursos ao longo do ciclo de vida 

do projeto.  
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Figura 1 
Evolução Típica do Nível de Alocação de Recursos ao longo do Ciclo de Vida do 
Projeto.  
Fonte: Disponível em: http://momentodoadm.blogspot.com/2015/11/espaco-do-administrador-ciclo-de-
vida.html 

Armani (2002) afirma que o ciclo do projeto expressa os principais momentos do 

mesmo, formando um todo integrado e coerente, sendo que seus objetivos e 

atividades a cada momento são: a) na fase de identificação, se caracteriza pela 

identificação da oportunidade de intervenção, pelo exame preliminar da 

sustentabilidade da ideia e pelo diagnóstico da problemática; b) já a fase de 

elaboração caracteriza-se pela formulação do objeto do projeto, proposição de 

resultados imediatos, indicação de atividades e ações, analise lógica da intervenção, 

identificação dos fatores de risco, definição dos indicadores, meios de verificação e 

procedimentos de monitoração e avaliação, análise da sustentação lógica do projeto, 

montagem de um plano operacional, determinação dos custos e viabilidade 

financeira, além da redação do projeto; c) verifica-se ainda a fase de aprovação, de 

implementação e avaliação. 

 

No ano de 1969 foi criado o Project Management Institute (PMI) por pessoas que 

entendiam a importância do compartilhamento de informações de processos e que 

discutiam problemas na área de gestão de projetos, sendo um centro internacional 

de excelência na área de Gestão de Projetos. Este Instituto possui 

aproximadamente 370.000 membros associados, estando presente em 185 países. 

 

De acordo com Cierco et al. (2012), o PMI não possui fins lucrativos, foi fundado na 

cidade de Filadélfia, tendo suas diretrizes seguidas e praticadas por empresas do 

http://momentodoadm.blogspot.com/2015/11/espaco-do-administrador-ciclo-de-vida.html
http://momentodoadm.blogspot.com/2015/11/espaco-do-administrador-ciclo-de-vida.html
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mundo inteiro. Aduz ainda o autor que, em 1987, seus conceitos foram consolidados 

pelo guia PMBOK, que é um guia do conjunto de conhecimentos em gestão de 

projetos. Esse guia possui uma estrutura básica para se entender a gestão e o 

ambiente em que ocorre o projeto. Não se trata de metodologia, mas um corpo de 

conhecimentos. O PMI oferece, ainda, certificação a quem demonstrar 

conhecimento sobre gestão de projetos por meio de uma prova. 

 

O guia PMBOK (PMI, 2008) organiza os processos de gestão em processos de 

iniciação, processos de planejamento, processos de execução, processos de 

monitoramento e controle e processos de encerramento. É importante salientar que 

as organizações poderão realizar as adaptações que entenderem necessárias a 

seus projetos, já que o PMBOK é somente um guia e não um modelo engessado.  

 

Cierco et al. (2012) afirmam que: 

gestão é o conjunto de ações que precisarão ser conduzidas em todas as 
dimensões do projeto, durante todo o ciclo de vida, para aumentar as chances 
de que os produtos aguardados sejam entregues, atendendo aos critérios de 
qualidade, de acordo com as partes envolvidas e respeitando as premissas e 
restrições definidas, entre elas o custo orçado e o tempo estabelecido (Cierco 
et al., 2012, p. 284). 
 

Para o PMBOK (PMI, 2008, p. 06), “gestão de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim 

de atender aos seus requisitos”.  

 

Horine (2009) postula que um projeto consiste em gerenciar pessoas, sendo 

executado por uma organização em um certo momento para produzir um resultado, 

portanto, tem o projeto um início e um fim determinados. 

 

Camargo (2014) define que uma das principais funções do gerente é integrar as 

áreas de conhecimento do projeto, coordenando a este para que aquelas formem 

algo coeso, ou seja, os prazos devem estar integrados com os custos, e assim por 

diante.  

 

Camargo (2014) traz ainda os principais conceitos que são utilizados nas descrições 

e práticas das áreas de gerenciamento de projeto, como por exemplo o próprio 
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conceito de projeto, já explicitado anteriormente, como um esforço temporário para o 

qual se busca um resultado exclusivo. Quanto ao cliente, afirma que existem dois 

tipos, o interno (aquele que faz parte dentro da instituição que está desenvolvendo o 

projeto) e o externo (aquele que adquire o produto ou serviço). 

 

Em relação ao objetivo, que é o motivo, ou a razão de se desenvolver o projeto, ou 

seja, o que levou a sua realização diante das necessidades da organização, 

Camargo (2014) afirma que o objetivo deve ser S  (Smart - inteligente ou esperto) – 

o objetivo deve ser específico, claro; M (Measurable - mensurável, medido, 

avaliado); A (Achievable – alcançável); R (Relevant - deve estar alinhado com a 

visão da empresa) e,  por fim,  T (Time- Framed - deve estar dentro de um limite de 

tempo, ou seja, de um prazo específico). De acordo com o PMI, para se gerenciar 

um projeto, deve-se ter conhecimento em nove áreas distintas: integração, escopo, 

tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e fornecimento. 

 

Com relação ao escopo, Camargo (2014) afirma que significa o que será feito e o 

que não será feito no projeto. A partir daqui é que as demais áreas do conhecimento 

serão planejadas. Já Prado e Ladeira (2014) definem o escopo como uma descrição 

àquela que será feita no projeto, confeccionando com documentos antes da criação 

do projeto. 

 

Quanto à documentação de requisitos, Camargo (2014) aduz que os requisitos nada 

mais são do que as características que devem ser seguidas no projeto, atendendo 

às necessidades do patrocinador, do cliente e de outras partes interessadas. 

 

Com relação ao tempo, Camargo (2014) aponta que se deve definir qual tempo será 

necessário para realizar o projeto e assim alcançar seus objetivos, devendo ser 

confeccionado um cronograma em que a duração das atividades pode ser 

determinada, por exemplo, pelos dados históricos de projetos semelhantes, por 

opinião de especialistas, etc. O gerente deve procurar executar o projeto, cumprindo 

rigorosamente os prazos de cada etapa. 

 

Por seu turno, o custo é o cálculo do dinheiro que precisará ser gasto para fazer o 

projeto e assim alcançar os objetivos (Camargo, 2014).  
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Thiry (2015) ensina que sempre que possível deve-se identificar a estrutura de 

custos dos concorrentes. O documento em que se apresenta os gastos do projeto é 

denominado orçamento. 

 

Outro ponto importante apontado por Camargo (2014) é o foco da qualidade voltada 

para o planejamento, que deverá prevenir a ocorrência de falhas. A qualidade, 

segundo o autor, deve ser planejada e não somente fiscalizada. 

 

Outra área de conhecimento que deve manter a coesão com o projeto é a de 

recursos humanos, a qual deve trabalhar com os processos relacionados à gestão 

da equipe do projeto, que é formada por pessoas com atribuições e 

responsabilidades. Esse fator é muito importante para o sucesso do projeto, mesmo 

que as questões técnicas estejam alinhadas (Cierco et al., 2012). Em muitos casos, 

o sucesso do projeto está diretamente associado à importância da gestão de todos 

os interessados, tanto das partes que atuam diretamente quanto das partes que 

atuam indiretamente. Os interessados, envolvidos e afetados pelo projeto são 

chamados de stakeholders, que podem ser divididos em primários e secundários, e 

devem ser analisados com cautela, buscando reconhecer quem pode influenciar no 

projeto de forma positiva ou negativa (Cierco et al., 2012). 

 

Em relação à comunicação, Cierco et al. (2012) definem que se refere à coleta, 

arquivamento e à distribuição das informações referentes ao projeto aos 

interessados. A comunicação é de extrema importância para que os stakeholders 

estejam mais próximos ao projeto.  

 

No entanto, mesmo considerando os aspectos colocados anteriormente, todo projeto 

é passível de acontecimentos não previstos durante a sua execução. Essas 

situações são denominadas riscos e Prado e Ladeira (2014) conceituam risco como 

um evento incerto que pode ocorrer causando efeito positivo ou negativo sobre o 

projeto. O risco será sempre futuro, podendo ou não acontecer, podendo ter uma ou 

mais causas e gerando um ou mais efeitos.  
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De acordo com Cierco et al. (2012), a gestão dos riscos terá como função aumentar 

a probabilidade de efeitos positivos e diminuir os efeitos negativos do projeto. 

 

Pode-se ainda agrupar o projeto em 04 momentos diferentes, iniciando-se com a 

criação, em que são elaboradas versões iniciais do serviço, bem como orçamento e 

cronogramas, tendo uma proposta inicial, uma equipe organizada e um gerente de 

projeto. Passa-se, assim, para o momento do desenvolvimento do projeto, no qual a 

etapa anterior é mais detalhada, podendo-se desenvolver protótipos. Já no momento 

da execução, os planos instituídos na fase anterior são colocados em prática. Na 

conclusão faz-se a entrega do produto ou serviço (Prado & Ladeira, 2014). 

 

Os  autores citados no parágrafo anterior referem-se ainda ao escopo ou o trabalho 

que será feito para entregar o produto ou serviço, devendo ser definido de forma 

progressiva, envolvendo a concepção, o desenvolvimento, os testes, o piloto e a 

entrega do produto. A estrutura organizacional definirá o nível de autoridade do 

gerente de projetos. Já o desempenho ou sucesso do projeto será medido pela linha 

de base, que dimensionará a capacidade que o projeto tem de cumprir os requisitos 

como foram planejados.  

 

Todos os conceitos e características citados anteriormente também estão presentes 

nos projetos desenvolvidos na gestão pública, que devem ser executados para 

trazerem benefícios para a população em geral na busca do bem comum. 

 

2.8 Gestão de Projetos Sociais 

 

Stephanou, Muller e Carvalho (2003) afirmam que os projetos sociais nascem com o 

objetivo de se alterar a realidade, sendo ações estruturadas e intencionais, que 

partem de um grupo social por meio de reflexões e de diagnósticos sobre um 

determinado problema, buscando contribuir para que os problemas sejam sanados 

ou minimizados. Continuam afirmando que os projetos podem ser indutores de 

novas políticas públicas ou melhorar a execução das políticas já existentes. 

 

Os países da América Latina possuem grande interesse em relação aos programas 

sociais, em razão da deterioração das condições de vida da população, desde a 
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crise dos anos 80. Deve-se buscar alternativas para que a política social realmente 

contribua para a melhoria do nível de vida da população. Existem alguns princípios 

que devem contribuir para a reorientação das políticas sociais, tendo como objetivo 

a equidade, que são: a prática de uma política compensatória, o aumento da 

eficiência do gasto social, conseguir com que os serviços sejam utilizados, obter 

avanço no conhecimento técnico e construir uma nova institucionalidade, segundo 

Cohen e Franco (2000). 

 

Percebe-se que desde a Constituição Federal de 1988 as necessidades sociais têm 

crescido e ainda ocorre uma grande transferência de responsabilidade do governo 

para a iniciativa privada. Dessa forma, cresce também o protagonismo dos projetos 

sociais e das instituições que financiam estes projetos (Armani, 2002). 

 

Stephanou, Muller e Carvalho (2003) afirmam que após a Constituição de 1988, 

ocorreu a universalização dos direitos que até este momento não eram acessíveis 

para a maior parte da população, provocando um aumento das demandas sociais 

dirigidas ao Estado. 

 

Quando se fala em gestão social, na verdade a referência se dá quanto à gestão das 

ações sociais públicas, pois foi neste século que os direitos e demandas da 

população se tornaram fundamento de política pública. Em razão do desemprego, 

das relações de trabalho precárias que trouxeram maiores desigualdades sociais 

surgem, por exemplo, os movimentos sociais, as organizações não governamentais. 

Portanto, a gestão social nesta nova perspectiva funda-se na parceria entre estado, 

sociedade civil e iniciativa privada e ainda num valor social, que é o da solidariedade 

(Carvalho, 2001). 

 

Para que um projeto tenha mais chances de ter êxito, a organização deve promover 

uma reflexão crítica, uma curiosidade investigativa e uma flexibilidade para saber 

quando está dando conta dos aspectos fundamentais do processo de mudança. A 

organização deve, ainda, refletir o projeto de gestão do processo (Armani 2002). 
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 Armani (2002) afirma que o projeto nada mais é do que uma ação social que deve 

ser planejada, com objetivos, resultados e ações baseadas em recursos e tempo 

limitado. Para ele, 

projetos, no entanto, não existem isolados. Eles só fazem sentido na medida 
em que fazem parte de programas e /ou políticas mais amplas. Isto é, tanto 
no setor público como no setor não governamental, podem-se identificar três 
níveis de formulação de ações sociais: a) nível dos grandes objetivos e eixos 
estratégicos de ação (a política), b) um nível intermediário em que as políticas 
são traduzidas em linhas mestras de ações temáticas e/ou setoriais 
(programas) e c) nível das ações concretas, delimitadas no tempo, no espaço 
e pelos recursos existentes, que possam realizar os programas e as políticas, 
ou seja, os projetos (Armani, 2002, p.18). 

 

Para evitar desperdícios, os países adotam um sistema de planejamento econômico. 

Contador (1997) afirma que no Brasil utiliza-se o sistema misto de planejamento (ou 

seja, normativo e meramente indicativo ou por incentivos). Ele é necessário para 

alcançar o comportamento desenvolvido pelo Estado ou pelo setor privado. 

 

Cohen e Franco (2000) afirmam que a racionalidade é uma das formas de auxiliar 

para que os recursos sejam melhores aplicados e para que os rendimentos possam 

ser multiplicados, tornando os projetos mais eficientes. 

 

Cury (2001) afirma que são três as dimensões são fundamentais para se entender 

um projeto: deve ser lógico, preciso, sistemático. Mas deve, ainda, ser comunicativo, 

resultado de uma construção coletiva e por fim, deve ser um processo de 

cooperação e articulação diante do fato de que não se pode trabalhar de forma 

isolada. 

 

Os projetos possuem o seu ciclo de vida, que expressará os momentos e atividades 

desses, como a identificação, a elaboração, a aprovação, a implementação, a 

avaliação e o replanejamento. As atividades devem desenvolver-se formando um 

todo integrado e coerente, em que as atividades se sucedam e se interliguem para 

levar o projeto à execução (Armani, 2002). 

 

No sistema de planejamento do projeto, política significa o processo em que são 

tomadas as decisões, que começam com postulados gerais, evoluindo para os 

específicos, assim priorizando os setores e estabelecendo a integração entre si. 
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Assim, quando tal priorização é organizada em um modelo que relaciona meios e 

fins, tem-se um plano que irá fornecer o referencial teórico e político e também onde 

os problemas são selecionados e são estabelecidas as áreas de concentração nas 

quais elaboram-se programas. Esses programas nada mais são do que um 

aprofundamento do plano, ou seja, o detalhamento por setor das políticas e 

diretrizes.  

 

Em se tratando de projetos sociais, as políticas públicas são aquelas ações 

continuadas no tempo, financiadas por recursos públicos que devem ser voltados 

para o atendimento das necessidades coletivas (Stephanou, Muller & Carvalho, 

2003). 

 

No Estado do Paraná, as Unidades Penitenciárias possuem seus próprios projetos 

de ressocialização pelo trabalho. O departamento penitenciário do Estado classifica 

o trabalho como educativo e também de caráter produtivo, tendo como objetivo 

desenvolver no preso o senso de responsabilidade, melhorando a autoestima, sendo 

um recurso indispensável no processo de reintegração social. 

 

Muitos presos possuem o primeiro emprego dentro do estabelecimento prisional. O 

Estado do Paraná possui convênios com várias empresas privadas que oportunizam 

as vagas de trabalho. 

 

2.9 Efetividade dos Projetos Sociais 

 

Raposo (2001) defende que a avaliação não é custo, mas sim investimento, 

devendo ser uma atividade intrínseca ao projeto e não apresentado em momento 

posterior. 

 

Não basta a elaboração de um projeto, é necessário ainda criar um sistema eficiente 

de controle daquele. O sistema envolve o monitoramento e avaliação das atividades.  

Este processo é definido como  

[o] conjunto de procedimentos de acompanhamento e análise realizados ao 
longo de sua implementação, com o propósito de checar se suas atividades e 
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resultados realizados correspondem ao que foi planejado (M) e se os 
objetivos previstos estão sendo alcançados (A). O monitoramento diz respeito 
à observação regular e sistemática do desenvolvimento das atividades, do 
uso de recursos e da produção de resultados, comparando-os com o 
planejado. Ele deve produzir informações e dados confiáveis para subsidiar a 
análise da razão de eventuais desvios, assim como das decisões de revisão 
do Plano. Já a avaliação cumpre o papel de analisar criticamente o 
andamento do projeto segundo seus objetivos, tendo por base as informações 
produzidas pelo monitoramento. Assim, o monitoramento e a avaliação são 
duas dimensões do acompanhamento do projeto que acontecem sempre 
juntas, fazendo pouco sentido realizar-se o monitoramento sem a avaliação, 
assim como fazer uma avaliação sem que esta tenha por base as 
informações do monitoramento (Armani, 2002, p. 69). 
 

A avaliação deve ser feita medindo a eficácia e efetividade do projeto à medida que 

avança, verificando se os objetivos estão sendo alcançados e os recursos estão 

sendo bem aplicados. 

 

Giehl, Webler, Ramos Silveira e Gianezini (2015) afirmam que a avaliação pode ser 

realizada por meio de estudos para se analisar a eficiência, a efetividade, a 

relevância, os resultados, os impactos ou ainda a sustentabilidade de políticas e 

projetos sociais. Continuam os autores que a avaliação deve servir para propiciar o 

direcionamento das ações envolvidas pela compreensão do contexto no qual se dão 

suas experiências. Já o monitoramento trata-se de um exame contínuo e periódico 

durante a operação do projeto. 

 

Avalia-se a eficácia por meio do grau em que os objetivos são alcançados, bem 

como as metas, em um período de tempo. Já a eficiência possui semelhança com a 

produtividade, em que se aplica o mínimo de recursos para se atingir um 

determinado resultado. A efetividade refere-se ao resultado concreto, sendo a 

medida do impacto para produção de resultado (Cohen & Franco, 2000). 

 

Ramalho (2010) afirma que a efetividade é também conhecida como o impacto, ou 

seja, a capacidade que o projeto tem de provocar ou não as alterações na realidade 

socioeconômica, objeto da preocupação. O autor citado anteriormente faz uma 

distinção entre efetividade, já tratada, com eficácia e eficiência. Para ele, eficácia 

pode retratar a capacidade de se alcançar metas, ou a maior ou menor capacidade 
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de se atingir os objetivos propostos. Já eficiência seria a relação entre os meios 

empregados e os resultados alcançados. 

 

Desta forma, para o desenvolvimento deste trabalho, o conceito de efetividade será 

trabalhado, já que o que se busca é a verificação dos resultados que a gestão de 

projetos de ressocialização de detentos traz para a Penitenciária Estadual Francisco 

Beltrão.  

 

2.9 Contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa 

 

O referencial teórico contribuiu para o pesquisador como alicerce na pesquisa de 

campo realizada, bem como na coleta e análise dos dados pesquisados. Os 

principais autores mostraram como devem ser realizados os projetos dentro das 

Instituições, demonstrando não somente a teoria, mas também como podem se 

tornar efetivos na prática. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo será tratada a forma de como se desenvolveu a pesquisa, sua 

caracterização, unidade de análise e observação, bem como a técnica de coleta e 

análise de dados. Utilizou-se a pesquisa descritiva, qualitativa, através de um estudo 

de caso e ainda pesquisa bibliográfica, analisando os dados através da técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

No presente trabalho utilizou-se a pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, 

utilizando-se como método de pesquisa o Estudo de Caso e a pesquisa documental.  

 

Para Gil (1989), as pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição 

das características de uma determinada população, afirmando que essa forma é 

habitualmente utilizada por pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática, o que é o caso do presente estudo, no qual se descreverá se existem 

projetos relacionados ao trabalho, no referido campo de pesquisa, buscando a 

ressocialização dos presos e se esses projetos são efetivos. 

 

Dessa forma, a pesquisa documental pode se tornar um algo novo. Os documentos 

constituem-se como uma rica fonte de dados e poderá ser realizado o exame de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que possam ser 

reexaminados (Godoy, 1995). 

 

Quando se tem como finalidade a descrição de um determinado evento, deve-se 

utilizar a abordagem de pesquisa na forma qualitativa, porém nada impede que o 

pesquisador mescle as formas de abordagem e durante sua pesquisa inicie com a 

abordagem qualitativa e finalize utilizando a abordagem quantitativa, formando a 

triangulação metodológica, que é considerada uma forma robusta de se produzir 

conhecimento, uma vez que as formas de abordagem se complementam. Neste 

caso específico, a abordagem utilizada será apenas a qualitativa. 
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Optou-se por utilizar a abordagem qualitativa, pois, segundo Freitas e Jabbour 

(2011) quando o objetivo do estudo se dá por meio da explicação, ou descreve-se 

um evento ou uma determinada situação, a abordagem é qualitativa. Nesse tipo de 

abordagem, o pesquisador é seu instrumento, tendo o ambiente como fonte direta 

dos dados a serem coletados, não havendo necessidade de técnicas e métodos de 

estatística. 

 

O método que será utilizado para a pesquisa é o estudo de caso. Em geral o estudo 

de caso serve como estratégia para verificar o motivo de como ocorrem 

determinados eventos, já que o pesquisador possui pouco controle sobre eles (Yin, 

2001). 

 

Nessa mesma abordagem Godoy (1995) afirma que o estudo de caso tem se 

tornado uma estratégia de pesquisa por meio da qual o pesquisador busca 

responder a algumas indagações, tais quais “como” e “por que” determinados 

fenômenos existem e como ocorrem. Continua ainda o autor afirmando que quando 

o pesquisador adota um enfoque de exploração e descrição deverá estar aberto às 

suas descobertas. 

 

Yin (2001) define o estudo de caso como sendo uma estratégia de pesquisa utilizada 

quando o pesquisador possui interesse sobre os motivos e como estes estão 

envolvidos nos fenômenos estudados. 

 

3.2 Unidade de análise e observação  

 

A dissertação tem como unidade de análise a Penitenciária Estadual de Francisco 

Beltrão, localizada no Sudoeste do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão. Os 

sujeitos da pesquisa serão detentos do regime fechado. Serão entrevistados 

também o diretor e Vice-diretor da penitenciária, agentes penitenciários, e um 

psicólogo. 
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A escolha desses sujeitos se dá em razão da função que cada um exerce e que 

estão diretamente ligados aos projetos existentes e consequentemente com a 

preocupação de ressocialização dos detentos por meio desses projetos. 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Os sujeitos entrevistados serão o diretor, dois agentes do setor de Divisão de 

qualificação e ocupação e o psicólogo. Serão ainda entrevistados presos do regime 

fechado. Após a coleta das informações descritas acima, serão agendadas as visitas 

na Penitenciária. 

 

Todas as pessoas citadas serão entrevistadas, respondendo principalmente sobre a 

importância dos projetos existentes para a ressocialização dos presos. Os roteiros 

das entrevistas encontram-se no apêndice A. 

 

Segundo Vergara (2009) a entrevista é uma conversa entre pessoas que não se 

conhecem, em regra, estabelecendo sua relação durante a entrevista. Segundo o 

autor o ideal é que seja realizada pessoalmente, pois o entrevistador poderá 

perceber do entrevistado respostas não verbais, como por exemplo aquelas 

expressas pelo corpo dos indivíduos. 

 

As entrevistas foram realizadas de maneira individual e, segundo Vergara (2009) a 

entrevista individual poderá permitir respostas muito ricas, pois o respondente 

poderá se sentir à vontade ou ficar feliz em poder compartilhar uma situação 

agradável ou desagradável sobre determinado assunto, ainda mais quando alguém 

possui interesse em lhe escutar. 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, por meio de questionários 

formulados pelo pesquisador. Serão escolhidos 10 presos pelo pesquisador, todos 

do sexo masculino, com bom comportamento, que trabalham na Unidade, sendo 5 

(cinco) primários (não reincidentes) e 5 (cinco) reincidentes. Utilizou-se este critério 

pelo fato de que o pesquisador entende que, por se tratarem de presos que 

trabalham na Unidade, teriam mais condições de avaliar questões relativas à 

ressocialização pelo trabalho, tema desta pesquisa. 
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Segundo Vergara (2009) uma pesquisa com roteiro pré-ordenado não permite que a 

ordem ou a própria pergunta sejam alteradas. 

 

Segundo Freitas e Jabbour (2011) na condução da pesquisa, o pesquisador deverá 

definir a forma de sua operacionalização, sendo as seguintes possibilidades: a) 

contato formal com as organizações a fim de obter autorização para realização da 

pesquisa; b) explanação dos objetivos do estudo para as organizações; c) definição 

das pessoas a serem entrevistadas; d) definição de critérios para acesso à 

organização e os documentos, quais são confidenciais e quais podem ser 

divulgados; e) coleta de evidências por diversas técnicas. 

 

Dessa forma, acredita-se que o pesquisador poderá coletar dados e evidências que 

levem à conclusão do trabalho e à resposta do problema proposto. 

 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

Para a análise dos resultados utilizou-se a metodologia denominada Discurso do 

Sujeito Coletivo, que tem sua origem na década de 1990 quando os autores Lefèvre 

e Lefèvre pesquisaram um grupo de servidores públicos do Estado de São Paulo 

para conhecer a opinião deles sobre um determinado programa e diante dos dados 

coletados observou-se que as respostas eram muito semelhantes, diferindo-se, 

certamente, em alguns critérios, mas não alterando o resultado. O DSC é uma 

técnica de construção do pensamento coletivo que tem como objetivo revelar como 

se dá o pensamento das pessoas e seus posicionamentos sobre determinado tema. 

(Duarte, Mamede & Andrade, 2009). 

 

O desafio do DSC é buscar a opinião coletiva, respeitando a dupla condição 

qualitativa-quantitativa dos dados como objeto, pois o discurso apresenta um 

resultado desconhecido, sendo, portanto, uma variável qualitativa. Mas como é um 

pensamento coletivo, também se configura como uma variável quantitativa, na 

medida em que se expressam as opiniões compartilhadas por um quantitativo de 

indivíduos (Lefèvre & Lefèvre, 2006). No DSC o pesquisador tem que “dar à luz” a 

uma opinião coletiva, e esse produto que nasce “expressa uma manifestação da 
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vida em sociedade como forma de existência de animais gregários e simbólicos 

como o ser humano” (Lefèvre & Lefèvre, 2014, p. 505). 

 

São utilizados trechos de discursos que irão revelar a essência do conteúdo das 

representações que são denominadas expressões-chave. Após os recortes de fala 

significativos, identificam-se as ideias centrais, as quais constituem expressões 

linguísticas que revelam de maneira precisa o sentido dos depoimentos (Duarte, 

Mamede & Andrade, 2009). 

 

Gondim e Fischer (2009) afirmam que o desafio que o discurso coletivo busca 

responder é o da expressão do pensamento ou da opinião coletiva, respeitando a 

dupla condição qualitativa que é o discurso e a quantitativa que se expressa na 

frequência de compartilhamento dos discursos entre os indivíduos. Sua metodologia 

consiste na análise dos depoimentos e demais materiais verbais, de onde se 

extraem as ideias centrais ou ancoragens a partir das expressões-chave. 

 

Os autores criadores do Discurso do Sujeito Coletivo sugerem 04 operações para 

criar o DSC, que são expressões-chave, ideias centrais, ancoragens e Discurso do 

Sujeito Coletivo. As expressões-chave são os trechos do discurso dos depoimentos 

que formam suas expressões literais; a ideia central é o nome que a revela e 

descreve o sentido do depoimento, usando as palavras do entrevistado. A 

ancoragem deve ser uma afirmação redigida de forma positiva, trazendo a ideia 

básica de sustentabilidade do discurso, ou seja, a fala do sujeito deve conter a 

expressão que se acredita. Já o DSC é a síntese das expressões-chave que estejam 

presentes nos depoimentos (Oliveira et al., 2018). 

 

O discurso do sujeito coletivo tem como objetivo “recuperar e descrever, 

empiricamente, o que as coletividades pensam sobre tudo aquilo que estão 

habilitadas, como conjunto de atores sociais a pensar” (Lefèvre & Lefèvre, 2005, p. 

7). A partir desse material, que primeiro descreve o pensamento e depois o 

interpreta, é possível entender “por que pensam assim” as coletividades 

pesquisadas (Lefèvre & Lefèvre, 2005, p. 8).  
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A proposta de análise do DSC vai além dos depoimentos individuais dos 

respondentes, não reduzindo suas ideias e opiniões a variáveis e, sim ampliando o 

conteúdo discursivo, de modo a representar o pensamento da coletividade 

destacada. Esse pensamento representa um sujeito coletivo que pensa e opina 

sobre um determinado tema. Para os autores do DSC, a representatividade do 

pensamento individual no discurso coletivo é legitimada pela “soma qualitativa” das 

ideias de sentido semelhante que o discurso coletivo evidencia/enuncia (Marinho, 

2015).  

 

3.5 Síntese de estratégia de pesquisa 

 

A Tabela 1 expõe a síntese da metodologia que foi utilizada para a coleta e análise 

dos dados, trazendo ainda os objetivos traçados no presente trabalho. 

 

Tabela 1 
Estratégia de análise de dados: síntese 

Objetivos Autores Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise de dados 

Identificar os projetos de trabalho 
existentes na PEFB. 

Keeling e Branco 
(2014);  
Camargo (2014); 
Horine (2009); 
Kanabar e Warburton 
(2012); 
Prado e Ladeira 
(2014). 

Pesquisa 
de campo e 
documental. 

DSC 

Verificar como é feita a gestão de 
projetos dentro da PEFB. 

Cherques e Pimenta 
(2013); 
Cierco et al. (2012); 
Thiry (2015). 

Pesquisa de 
campo e 
documental. 

DSC 

Verificar como é feita a inserção 
dos presos no mercado de 
trabalho. 

Stephanou, Muller e 
Carvalho (2003); 
Cohen e Franco 
(2000); 
Carvalho (2001); 
Armani (2002); 
Contador (1997). 

Pesquisa 
de campo e 
documental. 

DSC 

Verificar os fatores que 
influenciam na efetividade dos 
projetos existentes. 

Raposo (2001); 
Armani (2002). 

Pesquisa de 
campo e 
documental. 

DSC 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

No próximo capítulo responder-se-á aos objetivos específicos e geral deste trabalho. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados a pesquisa documental e o estudo de campo, 

bem como os resultados obtidos através das entrevistas que foram aplicadas aos 

gestores, funcionários e presos da PEFB. 

 

4.1 A unidade prisional PEFB e seus programas de trabalho 

 

A pesquisa realizada neste trabalho, caracterizada como Estudo de Caso, se deu na 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão (PEFB) com o objetivo de identificar a 

eficiência da gestão dos projetos de ressocialização de presos nesta unidade. 

 

A PEFB está localizada no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado 

do Paraná, tendo como composição funcional os cargos de Diretor Geral, Vice-

Diretor, Diretor de Segurança, Diretor Administrativo, Técnicos de Equipe 

Multidisciplinar Psicóloga, enfermeiras, pedagogas, agentes penitenciários femininos 

e masculinos, e estagiários. Conta ainda com escola composta pela diretora, 

professoras e secretária. 

 

A PEFB foi inaugurada em 07 de maio de 2008 com a designação de Centro de 

Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão. Em 21 de novembro de 2011 

sofreu alteração na nomenclatura, passando a designar-se como Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão, isso através do Decreto 8.839 de 24 de novembro de 

2010. 

 

A PEFB possui projetos ligados à ressocialização por meio do trabalho. Entre eles 

pode-se destacar a fábrica de roupas jeans instalada dentro da unidade, que 

oportuniza aos presos a profissionalização por meio de cursos de corte e costura 

que são oferecidos pela empresa que se utiliza desta mão-de-obra. Existe ainda o 

Projeto Mãos Amigas, por meio do qual os presos são encaminhados para 

realizarem trabalhos de manutenção, como jardinagem, construção e pintura nas 

creches do município onde se encontram reclusos, bem como nas cidades da 

região. 
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No estado do Paraná os canteiros de trabalho são administrados pela divisão de 

educação e Produção (DIEP), vinculada ao DEPEN. Esses canteiros podem ser 

espaços internos e externos onde é alocada a mão-de-obra dos presos, tanto em 

entidades públicas como privadas. A PEFB foi construída para abrigar presos do 

regime fechado, porém, com o passar dos anos, foram sendo abrigados também 

presos do regime semiaberto, que realizavam trabalhos em empresas conveniadas 

fora do estabelecimento prisional.  

 

Atualmente a unidade abriga presos somente do regime fechado, portanto os presos 

trabalham nos canteiros internos e nos externos e prestam serviços somente em 

entidades públicas12.  

 

A DIEP afirma que para a efetivação de um canteiro de trabalho nas unidades 

prisionais, a principal condição é a formação e qualificação profissional e atividades 

laborais, para que as pessoas presas selecionadas ao trabalho possam realizá-lo 

com qualidade e segurança. A DIEP afirma ainda que com o trabalho pode-se 

disponibilizar a outros órgãos públicos os materiais produzidos nos canteiros 

internos, bem como promover a geração de renda para as pessoas com restrição de 

liberdade e para suas famílias. 

 

Atualmente a Unidade Prisional estudada abriga 1.167 presos, sendo que desses, 

17 trabalham em canteiro próprio da unidade, 6 em artesanato e 152 em canteiros 

cooperados, totalizando 175 presos trabalhando, ou seja 15% da massa carcerária. 

 

Pelo trabalho, os presos podem ser remunerados com ¾ do salário mínimo nacional 

e ainda a cada 03 dias de trabalho reduzem um dia de sua pena, o que é 

denominado remição da pena. 

 

Na PEFB o trabalho é realizado dentro da unidade prisional por meio de uma fábrica 

de jeans instalada, tendo como objetivo principal que o preso desenvolva um ofício e 

                                            
12

 Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237. 
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ao retornar na sociedade possa exercer uma profissão digna, diminuindo e muito as 

chances de reincidência em atos ilícitos. 

 

Segundo os relatos apresentados pelos pesquisados, na unidade prisional foram 

encontradas as duas formas de trabalho, tanto a que se dá por meio somente da 

remição, quanto aquela que se dá pela remição e pela remuneração. 

 

Os projetos pertencentes à modalidade de remição são o da faxina, o Mãos Amigas, 

o auxiliar de serviços gerais e o que auxilia no fornecimento de alimento aos demais 

presos. Há ainda aqueles projetos que possibilitam a prestação de serviço na 

manutenção da unidade, como serviço de solda, pedreiro, pintura e manutenção 

externa e interna dos jardins. 

 

Na modalidade de remição e remuneração foi informado pela Direção da Unidade a 

existência de uma fábrica de jeans no interior da unidade onde a empresa fornece a 

matéria prima e cursos aos presos e estes confeccionam as peças em jeans desde o 

início até a finalização da peça. 

 

Após a apresentação dos projetos de trabalho que existem na PEFB, a próxima 

seção discorrerá sobre o resultado das entrevistas realizadas com os gestores, com 

os agentes penitenciários e com os presos, buscando entender os impactos da 

gestão desses projetos na ressocialização dos presos. 

 

4.2 Resultados da pesquisa 

 

Neste item serão apresentados os resultados da pesquisa com base na técnica do 

discurso coletivo que, segundo Gondim e Fischer (2009) busca demonstrar a 

expressão do pensamento ou da opinião coletiva, observando a qualidade do 

discurso e sua frequência, considerando-se a análise dos depoimentos de onde se 

extraem as ideias centrais a partir das expressões-chave.  
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4.2.1 Gestores da PEFB 

 

Neste tópico apresentam-se os resultados das entrevistas feitas com quatro 

gestores  da unidade prisional, o diretor, o vice-diretor, o psicólogo e o chefe de 

segurança. Na Tabela 2 tem-se a caracterização dos respondentes da pesquisa.  

 

Tabela 2 
Caracterização dos respondentes 
Servidor Idade Gênero Formação Cargo Tempo de 

casa 

G1 41 Masculino Superior em Gestão 

Pública 

Diretor 11 anos 

G2 38 Masculino Bacharel em Direito Divisão de Ocupação 

e Qualificação 

(DIOQ) 

11 anos 

G3 35 Masculino Psicólogo Psicólogo 11 anos 

G4 37 Masculino Serviço Social Chefe da DIOQ 11 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

Observe-se que todos os gestores são do sexo masculino, com curso superior e 

atuantes na UP desde a sua inauguração, ou seja, há 11 anos. 

 

A resposta sobre quais são os projetos de trabalho existentes na unidade prisional 

podem ser observadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 
Quais são os projetos de ressocialização por meio do trabalho existentes na unidade 
prisional? 
Gestores Expressões-chave Ideia central 

G1 Canteiros internos de trabalho, Projeto Mãos Amigas  
(destinados à mão de obra nas escolas estaduais) 
horta comunitária. 

Canteiro interno de trabalho, 
projeto Mãos Amigas, horta 
comunitária. 

G2 Atualmente existem três tipos de canteiros de 
trabalho: de manutenção do prédio da penitenciária, 
mantidos pelo Depen, de facção de jeans, através de 
convênios realizados entre a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública – SESP e empresas conveniadas 
e o projeto “Mãos Amigas” mantido pela Secretaria de 
Estado de Educação SEED que utiliza a mão de obra 
de presos para realizar reformas em escolas 
estaduais. 

De manutenção do prédio da 
penitenciária. Facção de jeans, 
Mãos Amigas. 

G3 A unidade oportuniza aos presos atividades 
relacionadas à manutenção de toda a sua estrutura, 
bem como nos setores de limpeza e cuidado com a 
cozinha e auxílio em setores como almoxarifado e 
rouparia. Também são ofertadas vagas em fábricas 

Manutenção da estrutura, 
limpeza, cozinha, fábrica de 
jeans. 
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instaladas no interior da unidade, atualmente 
dispondo de uma fábrica de jeans. 

G4 Não podemos afirmar como projetos de 
ressocialização, pois ressocialização é difícil 
mensurar, o que temos atualmente são 04 canteiros 
mantidos por convênios com empresas, sendo 03 
fábricas de jeans, 1 de alimentos, mais 6 canteiros 
internos e um convênio com a SEED onde presos 
prestam serviços em escolas estaduais e órgãos 
públicos. 

04 canteiros mantidos por 
convênios com empresas, 
sendo 03 fábricas de jeans, 1 
de alimentos, mais 6 canteiros 
internos e um convênio com a 
SEED onde presos prestam 
serviços. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em relação aos projetos de trabalho existentes na unidade, os respondentes foram 

unânimes ao afirmarem a existência de canteiros de trabalho internos e externos, 

deram ênfase ao projeto Mãos Amigas em parceria com a SEED. Apesar de citarem 

canteiros internos e externos, somente o G2 e o G4 se lembraram de todos os 

projetos de trabalho. 

 

O DSC para os gestores nesta pergunta é: “Os projetos de trabalho existentes na 

unidade são projeto Mãos Amigas, horta comunitária, manutenção, facção de jeans, 

limpeza, cozinha, almoxarifado, rouparia”. 

 

O entendimento dos diretores sobre a importância dos projetos e os objetivos para a 

ressocialização podem ser verificados na Tabela 4: 

 

Tabela 4 
Qual a importância destes projetos? Existe na gestão da penitenciária objetivos 
traçados para os programas de ressocialização? 
Gestores Expressões-chave Ideia Central 

G1 A maioria dos projetos é voltado à ocupação do 
preso, disponibilizando oportunidades diversas de 
trabalho, convênios, estudos visando remições e na 
maioria das vezes pecúlio para o preso também 
ajudar a família enquanto estiver recluso. 

Ocupação do preso, 
oportunidades diversas de 
trabalho, convênios, estudos, 
pecúlio. 

G2 O trabalho é muito importante no ambiente prisional, 
pois na maioria das vezes é a fonte de renda do 
sustento às famílias dos encarcerados, pois a 
maioria deles são oriundos de famílias com 
dificuldades financeiras, que dependem quase 
exclusivamente desta renda. Por outro lado, o 
trabalho é importante para ocupar o tempo ocioso 
do detento e, evita, principalmente, doenças 
psicológicas, que podem gerar sequelas e impedir a 
ressocialização. Não tenho conhecimento de um 
documento oficial que seja diretriz para os 
programas de ressocialização nas Penitenciárias do 
Paraná. O que temos aqui em nossa penitenciária 
são iniciativas exercidas pela gestão para manter e 

Trabalho é muito importante no 
ambiente prisional. Fonte de 
renda do sustento às famílias 
dos encarcerados. Trabalho é 
importante para ocupar o tempo 
ocioso do detento e, evita 
principalmente doenças 
psicológicas. Trabalho, estudo, 
assistência religiosa. 
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ampliar os programas existentes, que são: o 
trabalho, o estudo e a assistência religiosa, no 
intuito de restabelecer e fortalecer os vários 
aspectos da vida dos indivíduos reclusos, para que 
ao alcançarem a liberdade possam diminuir ao 
máximo as chances de retornarem ao ambiente 
carcerário. 

G3 Considerando o repertório e as práticas já 
desenvolvidas pelos sujeitos que se encontram 
encarcerados, as atividades desenvolvidas 
favorecem a manutenção da saúde mental através 
da atividade ocupacional, com o aprendizado de 
novo oficio, habilidades ou profissão. A unidade não 
dispõe de um programa de ressocialização 
formalmente organizado. 

Favorecem a manutenção da 
saúde mental através da 
atividade ocupacional. Não 
dispõe de um programa de 
ressocialização formalmente 
organizado. 

G4 O objetivo é ocupar e qualificar para que ele possa 
ter uma profissão quando sair do sistema prisional, 
conforme resposta anterior, ressocialização é difícil 
mensurar, sendo que o que existe de objetivo 
traçado hoje é o acompanhamento do egresso 
através de escritórios sociais e ou patronatos, esta 
sim é uma ferramenta que consegue acompanhar 
melhor e mensurar os casos de ressocialização. 

Ocupar e qualificar para que ele 
possa ter uma profissão 
quando sair do sistema 
prisional. O objetivo traçado 
hoje é o acompanhamento do 
egresso através de escritórios 
sociais e/ou patronatos. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

Foram os gestores ainda questionados sobre a importância dos projetos e se na 

gestão penitenciária existiam objetivos traçados para os programas de 

ressocialização. Os entrevistados G1 e G2 afirmaram que é importante, além da 

ocupação do preso, também para o recebimento de numerário por parte do mesmo. 

O G3 mencionou a importância para a manutenção da saúde mental dos presos e o 

G4 para auxiliar na qualificação do preso. 

 

O DSC para os gestores nesta pergunta é: “Ocupação do preso, remuneração, 

saúde mental e qualificação do preso”. 

 

Os diretores informaram ao pesquisador como é feita a seleção dos presos para a 

realização do trabalho dentro da unidade prisional. As respostas podem ser 

verificadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 
Todos os presos participam destes projetos? Como são selecionados? 
Gestores Expressões-chave Ideia Central 

G1 São selecionados pelos profissionais da unidade, 
comissão esta que emite um parecer e somente após 
o parecer favorável ou não é que é ofertada a 
oportunidade, de acordo com o perfil. 

Profissionais da unidade. Pelo 
parecer favorável ou não é que 
é ofertada a oportunidade. 

G2 Infelizmente não há vagas para todos os presos, pois 
isso depende de uma série de fatores para acontecer: 
o primeiro é o aumento do espaço físico e do número 

Não há vagas para todos os 
presos, aumento do espaço 
físico e do número de 
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de funcionários, já que por ser um ambiente 
carcerário, demanda um grande número de agentes 
penitenciários para realizar a movimentação dos 
detentos; o segundo que considero o mais importante 
é o convênio entre o Estado e as organizações 
empresariais, para que ofereçam mais oportunidades 
de trabalho, tanto no ambiente interno, quanto no 
externo.  A seleção é realizada pela Comissão 
Técnica de Classificação, CTC, formada de acordo 
com regimentos internos do DEPEN. Em nossa 
Penitenciária, conta com um psicólogo, uma 
assistente social, uma pedagoga, um representante 
da divisão de segurança e disciplina, além da 
Direção. O critério da Classificação principal é o bom 
comportamento, seguido de aptidão para a execução 
do trabalho e a profissão que o detento exercia antes 
da reclusão. 

funcionários. Convênio entre o 
Estado e as organizações 
empresariais. Seleção é 
realizada pela Comissão 
Técnica de Classificação. Com 
um psicólogo, uma assistente 
social, uma pedagoga, um 
representante da divisão de 
segurança e disciplina, além da 
Direção. Bom comportamento, 
seguindo de aptidão para a 
execução do trabalho e a 
profissão que o detento exercia 
antes da reclusão. 

                
G3 

Não. Devido a limitações estruturais e de oferta de 
canteiro de trabalhos, não há possibilidade de 
contemplar todos os presos com a atividade laboral. 
Os apenados são selecionados pela indicação de 
qualquer servidor sendo encaminhado para avaliação 
da comissão técnica de classificação. Composta pela 
pedagoga, assistente social, psicólogo e 
responsáveis pela divisão de segurança e divisão de 
ocupação e qualificação. 

Limitações estruturais e de 
oferta de canteiro de trabalhos, 
não há possibilidade de 
contemplar todos os presos 
com a atividade laboral. 
Comissão técnica de 
classificação. Composta pela 
pedagoga, assistente social, 
psicólogo e responsáveis pela 
divisão de segurança e divisão 
de ocupação e qualificação. 

G4 Infelizmente não, todos os canteiros têm um número 
máximo de vagas, que hoje gira em torno de 10% da 
população da PEFB. Os critérios são aqueles 
estabelecidos na Lei de Execução Penal (LEP), ou 
seja, avaliação via comissão técnica de classificação, 
onde os setores de laborterapia, social, pedagogia, 
segurança, psicologia e direção avaliam a 
necessidade, aptidão, entre outros, antes do implante. 

Infelizmente não, gira em torno 
de 10% da população da PEFB. 
Os critérios são aqueles 
estabelecidos na LEP, ou seja, 
avaliação via comissão técnica 
de classificação, onde os 
setores de laborterapia, social, 
pedagogia, segurança, 
psicologia e direção avaliam a 
necessidade, aptidão entre 
outros, antes do implante. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Fora realizado o questionamento se todos os presos participam dos projetos e ainda 

como se dá a sua seleção.  O entrevistado G1 respondeu que a seleção se dá pelos 

profissionais da unidade e somente após um parecer favorável é que a vaga é 

ofertada. Já o G2 afirmou que infelizmente não há vagas para todos os presos, 

necessitando de aumento de espaço físico, mas que a seleção é feita pela CTC, que 

é formada por um psicólogo, uma assistente social, uma pedagoga, um 

representante da divisão de segurança e disciplina e a Direção. Já o G3 afirmou que 

existem limitações estruturais e de ofertas de vagas, mas que a seleção é feita pela 

CTC. O G4 declarou que atualmente 10% dos presos atuam nos canteiros de 

trabalho e os critérios de seleção são os da LEP, ou seja, avaliação via CTC. 
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O DSC para esta questão é “Nem todos os presos participam dos projetos de 

trabalho, seja pela falta de vagas de postos de trabalho ou por falta de estrutura na 

UP, e a seleção é feita através de parecer da Comissão Técnica de Classificação”. 

 

Quanto à reincidência para aqueles presos que participam dos projetos que a 

unidade oferece, os diretores manifestaram-se conforme os dados da tabela 6. 

 

Tabela 6 
Os presos que participam desses projetos apresentam menos índices de 
reincidência? Há mecanismos para fazer esta medição? 

Gestores Expressões-Chave Ideia Central 

G1 Na grande maioria, os presos que são 
contemplados com projetos voltam a viver em 
sociedade sem registro de reincidência. 

Presos que são contemplados 
com projetos voltam a viver em 
sociedade sem registro de 
reincidência. 

G2 Infelizmente hoje não existem mecanismos para 
realizar a medição da reincidência neste local, por 
isso não há como mensurar cientificamente se os 
presos que participam de projetos de 
ressocialização apresentam menores índices de 
reincidência. Porém, pelo tempo de trabalho que 
tenho nesta penitenciária, desde a sua fundação, 
em 2008, é perceptível que os presos que 
participam dos programas oferecidos retornam em 
menor quantidade a este ambiente prisional. 

Infelizmente hoje não existem 
mecanismos para realizar a 
medição da reincidência neste 
local. É perceptível que os 
presos que participam dos 
programas oferecidos retornam 
em menor quantidade a este 
ambiente prisional. 

G3 Não há mecanismos para levantar a relação entre 
estas variáveis. 

Não há mecanismos para 
levantar a relação entre estas 
variáveis. 

G4 Os presos participantes de qualquer atividade de 
trabalho ou estudo, ou que mantém laços 
familiares, apresentam menos problemas no 
sistema enquanto presos. Já os índices de 
reincidência não são mensurados pelo período em 
que esteve preso, não sendo no momento possível 
fazer esta medição, o que sabemos no dia a dia é 
que dos presos que retornam, boa parte participou 
das atividades dentro do sistema, mostrando que o 
objetivo era apenas a remição e não a 
qualificação. 

Os presos participantes de 
qualquer atividade de trabalho 
ou estudo apresentam menos 
problemas no sistema enquanto 
presos. Sabemos no dia-a-dia é 
que dos presos que retornam, 
boa parte participou das 
atividades dentro do sistema, 
mostrando que o objetivo era 
apenas a remição e não a 
qualificação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os gestores foram indagados sobre se a participação dos presos nos projetos de 

trabalho faz com que apresentem menores índices de reincidência e ainda se 

existem mecanismos para aferir tal questionamento. O entrevistado G1 afirmou que 

os presos que participam de tais projetos possuem menor chance de reincidência, 

mas não indicou um critério de aferição de tal afirmativa. O G2 respondeu dizendo 

que não existem mecanismos para esta medição, mas com sua experiência de UP 



72 

 

pode afirmar que os presos que participam dos projetos retornam menos ao 

ambiente prisional. Já o G3 simplesmente disse que não existem mecanismos para 

aferir tal questionamento. Quanto à mesma indagação, o G4 afirmou que os presos 

que participam dos projetos apresentam menos problemas dentro da unidade, não 

há como medir a reincidência. 

 

O DSC para esta pergunta é que: “Não existem mecanismos para medir a 

reincidência”. 

Na Tabela 7 os gestores manifestaram-se sobre a inserção dos presos que 

participam dos projetos no mercado de trabalho e ainda se existe uma política em 

que se verifique esta inserção. 

 

Tabela 7 
Quantos presos participam desses projetos são inseridos no mercado de trabalho? 
Existe uma política para verificar essa inserção? 
Gestores Expressões-Chave Ideia Central 

G1 Esse controle é falho no momento. O escritório 
social em Francisco Beltrão está em fase de 
implantação e vai mapear esta deficiência. 

Esse controle é falho no 
momento. Escritório social será 
implantado. 

G2 Nesta penitenciária não existem mecanismos de 
verificação de reinserção ao mercado de trabalho, 
uma vez que é responsável pela custódia do preso 
apenas durante o cumprimento da pena no regime 
fechado. Em Francisco Beltrão existe o Patronato, 
que cuida das penas dos detentos em regime 
aberto, que podem fornecer informações dessa 
natureza. Porém após obter o alvará de soltura por 
cumprimento total da pena, desconheço instituições 
que realizem aferição do percentual de ex-detentos 
que retornam ao mercado de trabalho. 
Neste momento está em processo de instalação em 
nosso município o escritório social, que fará o 
acompanhamento da pena dos presos que forem 
beneficiados pela tornozeleira eletrônica, sendo que 
uma das funções deste órgão será o 
encaminhamento dos apenados ao mercado de 
trabalho. Destaco novamente, pela minha 
experiência de trabalho nesta penitenciária, que os 
presos que participam de programas de 
ressocialização, apresentam maior probabilidade de 
reinserção no mercado de trabalho. 

Na penitenciária não existem 
mecanismos de verificação de 
reinserção ao mercado de 
trabalho. Em Francisco Beltrão 
existe o Patronato, que cuida 
das penas dos detentos em 
regime aberto. Desconheço 
instituições que realizem 
aferição do percentual de ex-
detentos que retornam ao 
mercado de trabalho. O 
escritório social, que fará o 
acompanhamento da pena dos 
presos que forem beneficiados 
pela tornozeleira eletrônica, 
sendo que uma das funções 
deste órgão será o 
encaminhamento dos apenados 
ao mercado de trabalho. Presos 
que participam de programas 
de ressocialização apresentam 
maior probabilidade de 
reinserção no mercado de 
trabalho. 

G3 Esta unidade não realiza o acompanhamento do 
egresso. 

Esta unidade não realiza o 
acompanhamento do egresso. 

G4 Não existe este indicador. Não existe este indicador. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Foi perguntado ainda aos gestores quantos presos são inseridos no mercado de 

trabalho e se existe uma política para verificar a inserção deles. Pelo G1 foi 

respondido que este controle é falho e que será implantado em Francisco Beltrão o 

escritório social, que irá mapear estes dados. Já o G2 afirmou que não existem 

mecanismos de verificação da inserção no mercado de trabalho; que em Francisco 

Beltrão existe o Patronato que cuida das penas em regime aberto e que poderia 

fornecer tais dados. Também afirmou que o escritório social está em fase de 

implementação em Francisco Beltrão. Quanto ao mesmo questionamento, o G3 

afirmou que a UP não realiza este tipo de acompanhamento, sendo essa a mesma 

resposta do G4. 

 

O DSC para os gestores nesta questão é: “Não existe controle destes dados. Está 

na fase de implantação o escritório social, que irá mapear esses dados”. 

 

Os gestores se manifestaram ainda sobre a importância do trabalho para a 

administração da unidade prisional, conforme os dados da Tabela 8. 

 

Tabela 8 
Que importância tem o trabalho do preso para a administração da unidade? 

Gestores Expressões-Chave Ideia central 

G1 Excelente, peça fundamental para o bom 
andamento da unidade, sua manutenção e 
conservação. 

Peça fundamental para o bom 
andamento da unidade, sua 
manutenção e conservação. 

G2 A principal importância é a contribuição para a 
ressocialização, objetivo fim das penas restritivas 
de liberdade, já que oportunizar a continuidade da 
profissão que o detento exercia antes de ser preso 
ou viabilizar o aprendizado de uma nova são 
fatores que colaboram substancialmente para 
evitar a reincidência e a ocorrência de doenças 
psicológicas geradas pelo encarceramento, além 
da possibilidade da reinserção no mercado de 
trabalho. Também tem a importância pela 
economia de recursos financeiros, gerada pela 
mão-de-obra exercida pelo preso na manutenção 
da estrutura física desta Penitenciária, uma vez 
que mais de 90% da demanda por quaisquer tipos 
de serviços é sanada pelos presos, desde a 
limpeza de ambientes, até o serviço de eletrônica 
e metalurgia. 

A contribuição para a 
ressocialização, objetivo fim 
das penas restritivas de 
liberdade, importância pela 
econômica de recursos 
financeiros, gerada pela mão-
de-obra exercida pelo preso na 
manutenção da estrutura física 
desta Penitenciária. 

G3 Os presos provem mão-de-obra para serviços 
essenciais como limpeza e manutenção da 
unidade. 

Mão-de-obra para serviços 
essenciais como limpeza e 
manutenção da unidade. 

G4 Importância de cumprir com os dispositivos legais, 
além de o trabalho trazer certa calma para quem 
está preso e para quem trabalha no sistema, 

Cumprir com os dispositivos 
legais. Trabalho traz certa 
calma para quem está preso e 
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sendo que aqueles ociosos costumam causar mais 
problemas para o setor da segurança quanto ao 
comportamento e ações. 

para quem trabalha no sistema. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre a importância do trabalho para a unidade, o G1 afirmou ser peça fundamental 

para o bom andamento da unidade, bem como sua manutenção e conservação. Já o 

G2 afirmou que contribui para a ressocialização que é objetivo fim das penas 

restritivas de liberdade e também serve para economia de recursos financeiros que 

é gerada pela mão-de-obra e manutenção da penitenciária. O G3 afirmou que os 

presos provêm mão-de-obra para serviços essenciais, como limpeza e manutenção 

da unidade. Quanto à mesma pergunta, o G4 entende que a oferta de trabalho 

cumpre os dispositivos legais, além de trazer certa calma para o preso e para quem 

trabalha no sistema. 

 

Para esta questão, o DSC é: “Manutenção da penitenciária, como estrutura física.  

Acalmar o preso e também as pessoas que trabalham na UP”. 

 

Os gestores apontaram ainda quais fatores poderiam ou podem auxiliar o sucesso 

dos projetos, cujos dados se expõem na Tabela 9. 

 

Tabela 9 
Quais fatores podem auxiliar no sucesso dos projetos? 

Gestores Expressões-Chave Ideia Central 

G1 Envolvimento de todos os operadores da 
execução penal. 

Envolvimento de operadores da 
execução penal. 

G2 O principal fator que pode auxiliar no projeto de 
ressocialização do preso e sua reinserção no 
mercado de trabalho é o apoio exercido pela 
família e pela sociedade em geral, uma vez que 
durante o cumprimento da pena nesta 
penitenciária ele recebe o suporte necessário à 
execução das funções que lhe são destinadas. 
Esse suporte se descreve como: o abrigo, a 
alimentação e a confiança para poder trabalhar. 
Depende do acompanhamento da família, 
através das visitas periódicas durante a 
execução da pena, para que possa manter e 
fortalecer o vínculo familiar, principalmente no 
período da reclusão, onde se perdem a maioria 
dos vínculos afetivos. Quando recebe a 
liberdade, se não tiver uma família que o acolha, 
se não contar com um ambiente familiar que 
ofereça condições para um recomeço, além de 
um convívio que não o influencie a praticar novos 
delitos, infelizmente vai reincidir. Também é 

Principal fator é o apoio 
exercido pela família e pela 
sociedade em geral, através 
das visitas periódicas durante a 
execução da pena, para que 
possa o preso manter e 
fortalecer o vínculo familiar, 
principalmente no período da 
reclusão, em que se perdem a 
maioria dos vínculos afetivos. 
Também é importante contar 
com uma sociedade acolhedora 
e inclusiva, através de um 
empresário ou um investidor, 
para que possa reinserir o 
indivíduo no mercado de 
trabalho. 
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importante contar com uma sociedade 
acolhedora e inclusiva, através de um 
empresário ou um investidor, para que possa 
reinseri-lo no mercado de trabalho, uma vez que 
ao sair da Penitenciária recebe o título de “ex-
presidiário”. Este rótulo é responsável na maioria 
das vezes pelo insucesso na obtenção de renda 
de forma lícita e isso também pode ser fator 
decisivo para a reincidência. 

G3 Inicialmente, carecemos de servidores 
suficientes para dar cabo a qualquer projeto 
organizado. Seja nas questões administrativas, 
ou na execução por parte da segurança e do 
corpo técnico. 

Carecemos de servidores 
suficientes. 

G4 Mais engajamento da sociedade, de órgãos, 
entidades e de empresas, sendo que essa 
empregabilidade vai muito além do fator social. 
Além disso é primordial o acompanhamento de 
quem sai do sistema e essa oportunidade se 
estender a quem cumpre pena em liberdade, 
sendo o estigma do ex-preso um dos maiores 
empecilhos para recolocação ou colocação no 
mercado de trabalho. Precisamos educar a 
sociedade a compreender o fenômeno da 
prisionização e de que maneira se dará a volta 
dessas pessoas para o convívio da sociedade. 
Precisamos ter a noção exata de que se mais 
pessoas ajudarem no processo de recolocação, 
isso irá diminuir ou amenizar os índices de 
reincidência. 

Mais engajamento da 
sociedade, de órgãos, 
entidades e de empresas. 
É primordial o 
acompanhamento de quem sai 
do sistema.  O estigma do ex-
preso é um dos maiores 
empecilhos para recolocação 
ou colocação no mercado de 
trabalho. Educar a sociedade a 
compreender o fenômeno da 
prisionização e de que maneira 
se dará a volta dessas pessoas 
para o convívio da sociedade. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os gestores foram indagados sobre os fatores que podem auxiliar no sucesso dos 

projetos. O gestor 01 afirmou que deve haver o envolvimento de todos os 

operadores da execução penal. Já o gestor 02 acredita que o auxílio da família seja 

de fundamental importância, bem como o auxílio da sociedade em geral. O gestor 03 

diz que há falta de servidores para execução de projetos mais organizados, tanto 

nas questões administrativas, como na segurança e corpo técnico. O gestor 04 

concorda com a opinião do gestor 01 quanto ao apoio da sociedade, 

complementando com o apoio das empresas, entidades e demais órgãos ligados à 

execução penal. 

 

Para esta questão o DSC é: “Para que os projetos tenham maior eficácia, deve 

haver maior participação da sociedade em geral, maior número de agentes 

penitenciários, bem como o envolvimento de todos os órgãos envolvidos com a 

execução penal”. 
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4.2.2 Agentes da PEFB 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados das entrevistas feitas com os 

agentes da unidade prisional. 

 

Foram entrevistados 03 agentes penitenciários, todos do sexo masculino, um 

pedagogo, um com formação na área do Direito e outro com o curso de 

Administração com pós-graduação em Gestão Pública, dois com 11 anos de UP e 

outro com 05 anos. A caracterização desses respondentes se encontra na Tabela 

10.  

 

Tabela 10 
Caracterização dos respondentes 

Servidor Idade Gênero Formação Cargo Tempo de 
Casa 

1 40 Masculino Pedagogo Agente 
penitenciário 

11 anos 

2 26 Masculino Bacharel em Direito Agente 
penitenciário 

05 anos 

3 40 Masculino Pós-graduação em Gestão 
Pública 

Agente 
Penitenciário 

11 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

As respostas em relação aos projetos de ressocialização pelo trabalho podem ser 

verificadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 11 
Quais os projetos de trabalho que existem nesta unidade prisional? 

Agente Expressões-Chave Ideia Central 

A1 Canteiros de trabalho interno, 
fábrica de jeans, canteiros de 
remição da unidade, faxina, 
cozinha, canteiros externos e 
projeto Mãos Amigas. 

Canteiros de trabalho interno, 
fábrica de jeans, canteiros de 
remição da unidade, faxina, 
cozinha, canteiros externos e 
projetos Mãos Amigas. 

A2 No interior da unidade existe 
um canteiro de trabalho de 
produção de jeans. Também há 
trabalho nos setores da 
cozinha, limpeza interna, 
manutenção e rouparia. 

Produção de jeans. Trabalho na 
cozinha, limpeza interna, 
manutenção e rouparia. 

A3 No interior da Unidade Prisional 
existem vários canteiros de 
trabalho, entre eles a fábrica de 
jeans, o pessoal da limpeza, da 
manutenção da unidade, da 
entrega das marmitas, do setor 
de costura dos uniformes. 

Fábrica de jeans, o pessoal da 
limpeza, da manutenção da 
unidade, da entrega das 
marmitas, do setor de costura 
dos uniformes. Projeto Mãos 
Amigas. 
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Existem ainda os presos que 
prestam serviço fora da 
unidade, como por exemplo no 
projeto Mãos Amigas. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto aos projetos de trabalho dentro da UP, os agentes responderam que tem 

conhecimento dos mesmos, citando vários deles, tanto internos quanto externos. 

Pode-se perceber que os respondentes não citaram de forma uníssona a existência 

de todos os projetos. O primeiro entrevistado mencionou todos os projetos 

existentes, salvo o da rouparia. Já o segundo não fez referência ao projeto Mãos 

Amigas. O terceiro não citou o da rouparia e o da cozinha. 

 

O DSC para os agentes penitenciários nesta questão é: “Fábrica de jeans, faxina, 

cozinha, projeto Mãos Amigas, limpeza interna, manutenção, rouparia, costura de 

uniformes, marmitas”. 

 

Os agentes responderam ainda quais foram os critérios que são utilizados para a 

escolha dos projetos. Os resultados encontram-se na Tabela 12. 

 

Tabela 12 
Quais critérios a Penitenciária usou para a escolha destes projetos? 

Agentes Expressões-chave Ideia central 

A1 Critérios técnicos seguindo a regulamentação das 
leis de execução penal e estatuto penitenciário e a 
coerência das propostas enviadas. 

As leis de execução penal e 
estatuto penitenciário. 
Coerência das propostas 
enviadas. 

A2 Acredito que seja a disponibilidade de material, o 
interesse privado da empresa e a questão do 
aprendizado laboral para auxiliar na reintegração 
social. 

Disponibilidade de material, o 
interesse privado da empresa. 
Aprendizado laboral para 
auxiliar na reintegração social. 

A3 Acredito que tenha sido em razão da necessidade 
da própria unidade em alocar os presos em postos 
de trabalho, mas também auxiliar na manutenção 
da unidade, por falta de pessoal. 

Alocar os presos em postos de 
trabalho, auxiliar na 
manutenção da unidade, por 
falta de pessoal. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre como se dá a escolha desses projetos, os respondentes apresentam 

respostas diferentes. Um afirmou que seguem os critérios legais da execução penal 

e do estatuto penitenciário. Afirma que acredita que seja pela disponibilidade de 

material, o interesse privado da empresa e ainda a questão do aprendizado. Por fim, 

o último respondente disse que a escolha se dá em razão da necessidade de se 
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alocar os presos nos postos de trabalho e ainda auxiliar na manutenção da unidade, 

por falta de pessoal. 

 

O DSC para esta questão é: “Critérios legais, interesse privado da empresa, questão 

de aprendizado, necessidade de se alocar os presos e auxiliar na manutenção da 

unidade”. 

 

A Tabela 13 traz a informação de como os projetos são planejados e 

implementados. 

 

Tabela 13 
Como os projetos são planejados e implementados dentro da unidade prisional? 

Agentes Expressões-chave Ideia central 

A1 Os projetos podem ser protocolados 
administrativamente à Direção, que avaliará a 
viabilidade deles. 

Protocolar administrativamente 
os projetos à Direção, que 
avaliará a viabilidade. 

A2 Por meio do Setor responsável – Divisão de 
Ocupação e Qualificação DIOQ e Direção da 
Unidade. 

DIOQ e Direção da Unidade. 

A3 Os projetos são protocolados na unidade e a 
DIOQ, juntamente com a direção, verificam a 
viabilidade de implantação dos mesmos. 

DIOQ, juntamente com a 
direção verificam viabilidade 
para implantação dos projetos. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto ao planejamento e implantação dos projetos dentro da UP, o primeiro 

respondente afirmou que o projeto pode ser protocolado administrativamente na 

Direção, que é quem avalia a viabilidade, já os outros dois respondentes afirmaram 

a participação da Divisão de Ocupação e Qualificação – DIOQ, na implantação 

desses projetos. 

 

O DSC para os agentes nesta pergunta é: “Avaliação pela direção da viabilidade dos 

projetos e participação da DIOQ na implantação deles”. 

 

Na Tabela 14 os agentes responderam sobre os critérios que são utilizados na visão 

deles para a escolha dos presos que poderão trabalhar. 

 

Tabela 14 

Existem critérios pré-definidos para escolher quem pode trabalhar? Quais? 

Agentes Expressões-Chave Ideia central 

A1 Tipo de crime, comportamento carcerário, Tipo de crime, comportamento 
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questão de necessidade social (no caso de 
família), e o próprio interesse do preso na função 
que lhe será delegada. 

carcerário, questão de 
necessidade social. Interesse 
do preso na função que lhe 
será delegada. 

A2 O preso deve possuir bom comportamento, estar 
apto para realizar o trabalho e se dispor a 
respeitar as regras do setor a qual vai ser 
designado. 

Bom comportamento, estar 
apto para realizar o trabalho. 
Respeitar as regras do setor. 

A3 O preso deve ter bom comportamento e possuir 
capacidade para realizar o trabalho. 

Comportamento e possuir 
capacidade para realizar o 
trabalho. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os dados constantes na Tabela 14 trazem a informação de que se existem critérios 

pré-definidos para escolher quem pode trabalhar, e tal questionamento foi 

respondido pelos agentes da seguinte forma: O primeiro entrevistado informou que 

depende do tipo de crime, do comportamento carcerário, do interesse do próprio 

preso e da necessidade social. Os outros dois deram ênfase ao bom comportamento 

do preso e a sua aptidão para a realização do ofício. 

 

O DSC para esta pergunta é: “Tipo de crime, comportamento carcerário, interesse 

do próprio preso e necessidade social”. 

 

Os agentes responderam ainda sobre a avaliação do processo de seleção dos 

detentos para o trabalho interno e para o trabalho externo, conforme dados na 

Tabela 15. 

 
Tabela 15 
Como avalia o processo de seleção dos detentos para o trabalho interno e/ou 
externo? 

Agentes Expressões-chave Ideia Central 

A1 De caráter objetivo, seguindo os critérios 
estabelecidos na LEP e Estatuto penitenciário do 
Paraná.  

LEP e Estatuto penitenciário do 
Paraná. 

A2 Adequado para a finalidade a que se propõe. Adequado para a finalidade a 
que se propõe. 

A3 O processo de seleção é adequado pela 
quantidade de vagas nos canteiros de trabalho de 
que dispomos. 

Adequado pela quantidade de 
vagas nos canteiros de 
trabalho. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Foram ainda indagados sobre a avaliação do processo de seleção dos presos para o 

trabalho, seja ele interno ou externo, tendo como resposta do primeiro respondente 

que é objetivo, seguindo o que é estabelecido pela LEP e pelo Estatuto 
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Penitenciário. Já os outros dois respondentes afirmaram que é adequado pela 

quantidade de vagas disponíveis. 

 

O DSC para esta pergunta é: “Objetivo de acordo com a LEP, adequado pela 

quantidade de vagas de que se dispõe”. 

 

Os agentes penitenciários manifestaram-se ainda durante a pesquisa realizada 

sobre a existência ou não de cursos que possam habilitar os presos na realização 

das tarefas que lhes são dadas, conforme a Tabela 16. 

 

Tabela 16 
Existem cursos para que os presos sejam preparados para exercer suas funções no 
trabalho que terão que realizar? Quais? 

Agentes Expressões-Chave Ideia Central 

A1 Aprendem os ofícios na prática, 
com os demais presos. No caso 
da fábrica de jeans, ganham 
treinamento direto no trabalho. 

Prática com os demais presos. 
Os que trabalham com jeans 
ganham treinamento direto na 
empresa. 

A2 Existiram na unidade cursos 
profissionalizantes prestados 
pelo SESI/SENAI. 

Cursos profissionalizantes 
prestados pelo SESI/SENAI. 

A3 Atualmente não existem cursos 
para o aprendizado da 
profissão que irão 
desempenhar, eles aprendem 
na prática mesmo. 

Não existem cursos para o 
aprendizado da profissão. Eles 
aprendem na prática. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 
Quantos aos dados da Tabela 16, fora perguntado aos agentes se existem cursos 

para que os presos sejam preparados para exercer suas funções, o que por dois 

respondentes foi afirmado que os presos aprendem os ofícios na prática, não 

existindo curso para o aprendizado, salvo na fábrica de jeans, em que recebem 

treinamento pela empresa. 

 

O DSC para esta pergunta é: “Não existem cursos para o aprendizado do ofício que 

irão desempenhar e que o aprendem na prática”. 

 

Os agentes foram indagados ainda sobre qual a sua percepção sobre o interesse 

dos presos na participação dos projetos de trabalho. Os dados podem ser conferidos 

na Tabela 17. 
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Tabela 17 
Qual o interesse dos presos na participação destes projetos? 

Agentes Expressões-Chave Ideia Central 

A1 Remição, pecúlio, ajudar suas 
famílias (...) todos querem ter a 
oportunidade de trabalhar em 
algo no presídio. 

Remição, pecúlio, ajudar suas 
famílias. Oportunidade. 

A2 Há grande procura de vagas 
nos setores de trabalho, pois 
permite o recebimento de 
dinheiro em remuneração dos 
trabalhos prestados e ocupação 
durante o dia. 

Permite o recebimento de 
dinheiro em remuneração dos 
trabalhos prestados. Ocupação 
durante o dia. 

A3 Os presos recebem pelos 
trabalhos prestados, e muitos 
se interessam também pela 
remição e para ocupação. 

Recebem pelos trabalhos 
prestados. Interessam-se 
também pela remição e para 
ocupação. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto aos dados da Tabela 17 fora perguntado aos agentes qual o interesse dos 

presos na participação destes projetos, o que pelos respondentes foi afirmado que 

os presos se interessam pelo trabalho para o recebimento de valores, pela sua 

diminuição da pena e para a ocupação durante o dia. 

 

O DSC para esta pergunta é: “Os presos se interessam pelo trabalho para o 

recebimento de valores, pela sua diminuição da pena e para a ocupação durante o 

dia”. 

 

Os agentes foram indagados ainda sobre o fato se acreditam que o trabalho 

realizado pelo preso pode auxiliar na ressocialização. Os dados podem ser 

conferidos na Tabela 18. 
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Tabela 18 
Você acredita que o trabalho que o preso realiza pode auxiliar na sua 
ressocialização? Por quê? 
Agentes Expressões-Chave Ideia central 

A1 Discute-se o termo ressocialização na atualidade, seu 
caráter formativo e humano, em que o Estado de 
coisas atual, coloca o preso num paradoxo entre o que 
versa a lei e sua realidade social. Dizer que o sujeito 
preso no atual modelo de direito criminal e sistema de 
prisões no Estado será ressocializado é um engodo. 
Entretanto há esperança em alguns homens privados 
de liberdade e que tentam/tentarão manter-se longe da 
falácia que é a sociedade de direitos civis no Brasil. 
Acredito no potencial humano e não na força. 

Ressocialização. Paradoxo 
entre o que versa a lei e sua 
realidade social. Crer que o 
sujeito encarcerado no atual 
sistema de Prisões no Estado 
será ressocializado é um 
engodo. 

A2 Acredito, pois a ocupação dentro do cárcere diminui 
influências negativas, além de possibilitar o 
desenvolvimento de aptidões que permitirão a 
aquisição de ocupação após o cumprimento da pena. 

Ocupação dentro do cárcere 
diminui influências negativas. 
Propicia o desenvolvimento de 
aptidões que permitirão a 
aquisição de ocupação após o 
cumprimento da pena. 

A3 Eu acredito no trabalho como ferramenta para a 
ressocialização do preso, pois dentro do cárcere ele 
fica com a mente ocupada e quando retorna à 
sociedade tem maiores chances de ter um convívio 
harmonioso. 

Trabalho como ferramenta para 
a ressocialização do preso. 
Mente ocupada. Tem maiores 
chances de ter um convívio 
harmonioso. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
  

Perguntou-se ainda aos agentes sobre a crença de que o trabalho pode auxiliar na 

ressocialização do preso, sendo que o primeiro respondente afirmou que existe um 

paradoxo entre o que versa a lei e a realidade social, dizendo ainda que no atual 

sistema o preso não é ressocializado. Já os outros dois respondentes aduziram de 

que acreditam sim que o trabalho é uma ferramenta muito importante para a 

ressocialização. 

 

O DSC para esta questão é: “O preso no atual sistema não é ressocializado. O 

preso através do trabalho pode ressocializar-se”. 

 

4.2.3 Presos da PEFB 

 

 Neste tópico serão apresentados os resultados das entrevistas feitas com os 

presos da unidade prisional, sendo entrevistados 10 presos, todos do sexo 

masculino. Os presos foram escolhidos pelo pesquisador, na condição de que 

deveriam possuir bom comportamento, e que estão trabalhando na unidade. Ainda 

fora feita uma divisão, onde 05 são presos primários (não reincidentes) e 05 são 

presos reincidentes. 
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Na Tabela 19 encontra-se a caracterização dos respondentes reincidentes. 
 
Tabela 19 
Caracterização dos respondentes – reincidentes - PR 

Preso Idade Sexo Estado Civil Artigo Tempo de Prisão 

PR 1 48 Masculino  Casado 121
13

 19 anos 

PR 2 39 Masculino Solteiro 157 e 157 §3º 
14

 20 anos 

PR 3 30 Masculino Casado 121 13 anos e 6 meses 

PR 4 33 Masculino  Casado 217-A
15

 20 anos 

PR 5 39 Masculino União Estável 33 – Lei 11.343/2006
16

 8 anos e 9 meses 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Todos os presos entrevistados eram maiores de 30 anos de idade. O tempo de pena 

aplicada aos presos varia de 8 a 20 anos de prisão. Antes de entrarem para o 

sistema penal, os presos exerciam os trabalhos informados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 
Qual a sua profissão antes da prisão? 

Presos Expressões-Chave Ideia Central 

PR1 Trabalhava como agricultor na cidade de 
Guaraniaçu, tendo renda aproximada de R$ 
2.000,00 mensais. 

Agricultor, com renda 
aproximada de R$ 2.000,00. 

PR2 Trabalhava como pedreiro, recebendo um salário 
mensal de aproximadamente R$ 1.500,00. 

Pedreiro, com renda de R$ 
1.500,00 mensais. 

PR3 Trabalhava como pedreiro, tendo renda 
aproximada de R$ 1.800,00 mensais. 

Pedreiro, com renda de R$ 
1.800,00 mensais. 

PR4 Trabalhava em Fábrica de Móveis, com renda 
aproximada de R$ 2.500,00 mensais. 

Fábrica de Móveis com renda 
aproximada de R$ 2.500,00. 

PR5 Trabalhava como Marceneiro na Sadia, com 
salário médio de R$ 1.700,00 mensais. 

Marceneiro na Sadia, R$ 
1.700,00 mensais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

                                            
13

 Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos 

14
 Art. 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 quatro a dez anos, e multa. § 3º - Se da violência resulta: II – lesão corporal grave, a 
pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; II – morte, a pena é de reclusão de 20 
(vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.  

15
 Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

16
 Art. 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. 
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Cada preso entrevistado discorreu como trabalhava antes de ser encarcerado. O 

primeiro respondeu que trabalhava como agricultor na cidade de Guaraniaçu, no 

interior do Paraná e percebia mensalmente a quantia de R$ 2.000,00 mensais. Já o 

segundo preso afirmou que trabalhava como pedreiro e recebia mensalmente a 

quantia de R$ 1.500,00. O terceiro preso era pedreiro e pelo trabalho recebia 

aproximadamente a quantia de R$ 1.800,00, enquanto o quarto preso entrevistado 

afirmou trabalhar em uma fábrica de móveis e tinha como renda mensal a quantia de 

R$ 2.500,00. O quinto e último preso ouvido afirmou trabalhar como marceneiro e 

percebia mensalmente a quantia de R$ 1.700,00. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “Agricultor, com renda aproximada de R$ 

2.000,00. Pedreiro, com renda de R$ 1.500,00 mensais. Pedreiro, com renda de R$ 

1.800,00 mensais. Fábrica de Móveis com renda aproximada de R$ 2.500,00. 

Marceneiro na Sadia, R$ 1.700,00 mensais”. 

 

O conhecimento e a participação em projeto de trabalho dentro da unidade 

penitenciária se encontram na Tabela 21. 

 

Tabela 21 
Você participa de algum projeto de trabalho na unidade? Qual? 

Presos Expressões-chave Ideia Central 

PR1 Conheço o da faxina, Mãos amigas, entregar 
alimentos dentro da unidade, manutenção. 
Trabalho na faxina dentro da unidade. 

Faxina, Mãos amigas, entrega 
de alimentos, manutenção. 

PR2 Conheço e Trabalho na manutenção da unidade. Trabalho na manutenção da 
unidade. 

PR3 Trabalho no setor de transportes – escolta – lavo 
as viaturas. Trabalho também como auxiliar de 
serviços gerais. Conheço o setor do jeans, Mãos 
amigas, serviço na cozinha. 

Auxiliar de serviços gerais. 
Conheço o setor do jeans, 
Mãos amigas, serviço na 
cozinha. 

PR4 Trabalho no setor de corte e costura do jeans. Corte e costura do jeans. 

PR5 Trabalho no setor de corte e costura do Jeans. Corte e costura do jeans. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os presos entrevistados demonstraram variação na pesquisa quanto ao 

conhecimento de projetos de trabalho daqueles que eles mesmos realizam. Uns 

demonstraram ter mais conhecimento sobre todos os projetos existentes na unidade 

e outros mostraram somente conhecimento naquelas atividades que realizam. 
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O DSC para os presos neste questionamento é: “Faxina, Mãos amigas, entrega de 

alimentos, manutenção. Auxiliar de serviços gerais. Corte e costura do jeans”. 

 

A Tabela 22 mostra qual é o interesse dos presos para a participação nos projetos 

de trabalho existentes dentro da unidade prisional. 

 
Tabela 22 
Qual é o seu interesse, ou ainda, o motivo de participar dos projetos de trabalho? 
Presos Expressões-chave Ideia Central 

PR1 Trabalho aqui para ganhar a remição da pena e 
também pela remuneração. 

Ganhar a remição da pena e 
remuneração. 

PR2 Trabalho para a remição da pena e também para 
ajudar a família lá fora. 

Remição da pena e ajudar a 
família. 

PR3 Trabalho porque gosto e preciso da remição da pena 
e minha família precisa do dinheiro. 

Remição da pena e ajudar a 
família. 

PR4 Trabalho pelo salário e pela remição da pena. Salário e pela remição da pena. 

PR5 Trabalho pela remição da pena e também pelo 
salário. 

Remição da pena e salário. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os presos, o interesse pelo trabalho fundamenta-se principalmente 

na questão da remição da pena, que se encontra prevista no artigo 126 da Lei de 

Execuções. A cada três dias de trabalho o preso pode conseguir diminuir um dia em 

sua pena. 

 

O DSC para os presos na questão é: “Ganhar a remição da pena e ajudar a família”.  

 

A forma de seleção para que os presos possam trabalhar se encontra na Tabela 23. 

 

Tabela 23 
Como os presos são selecionados para o trabalho, vocês escolhem ou são 
escolhidos? Quais os critérios? 
Presos Expressões-Chave Ideia Central 

PR1 Somos escolhidos pelo comportamento, não pode ter 
falta. O pessoal da unidade que escolhe. 

Somos escolhidos pelo 
comportamento. O pessoal da 
unidade que escolhe. 

PR2 Somos escolhidos pelo bom comportamento, eu 
passei pelo psicólogo e tem que demonstrar 
interesse. 

Somos escolhidos pelo bom 
comportamento, psicólogo, 
demonstrar interesses. 

PR3 Eu passei por uma avaliação psicológica. Tem que ter 
bom comportamento, respeitar os funcionários. 

Avaliação psicológica. Tem que 
ter bom comportamento. 

PR4 Tem que ter bom comportamento, eu solicitei. Tem que ter bom 
comportamento. 

PR5 Quem escolhe é a chefia de segurança, tem que ter 
bom comportamento e demonstrar interesse. 

Chefia de segurança, tem que 
ter bom comportamento. 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Sobre a forma como os presos são escolhidos para os canteiros de trabalho, os 

mesmos relataram que a escolha se relaciona principalmente com o bom 

comportamento. Alguns relataram que passaram por avaliação psicológica e que 

quem escolhe os que irão participar dos projetos de trabalho é a chefia de 

segurança. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “A escolha é feita pelo comportamento, pelo 

pessoal da unidade, através de avaliação psicológica”.  

 

A opinião dos presos sobre o que pode ser feito para melhorar os projetos de 

trabalho existentes na unidade pode ser percebida na Tabela 24. 

 

Tabela 24 
O que você acha que é preciso fazer ou melhorar para que os projetos de trabalho 
tenham mais sucesso? 
Presos Expressões-chave Ideia Central 

PR1 Acredito que o governo deva aumentar mais as vagas 
para dar mais oportunidade para aqueles presos que 
desejam trabalhar. 

O governo deve aumentar 
mais as vagas. Oportunidade 
para aqueles presos que 
desejam trabalhar. 

PR2 Acredito que o governo deve lançar mais projetos 
profissionalizantes dentro das unidades. 

Mais projetos 
profissionalizantes devem ser 
lançados. 

PR3 Abrir mais vagas, cadeia não recupera ninguém, quanto 
mais trabalho mais sujeitos recuperados. 

Abrir mais vagas. 

PR4 Mais oportunidade de trabalho. Mais oportunidades. 

PR5 Mais divulgação para as empresas, para que elas se 
envolvam mais no oferecimento de vagas para os 
presos. 

Mais divulgação para as 
empresas. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Para a maioria dos presos pesquisados, os projetos de trabalho dentro das 

unidades, para apresentar uma melhora, deverá oferecer mais vagas e 

oportunidades de emprego, mais divulgação nas empresas para que possam abrir 

mais postos de trabalho. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “O governo deve aumentar mais as vagas. 

Oportunidade para aqueles presos que desejam trabalhar. Projetos 

profissionalizantes”.  

 

Sobre o aprendizado de profissões dentro do sistema carcerário, segue a Tabela 25. 
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Tabela 25 
O senhor aprendeu alguma profissão durante o aprisionamento? Se sim, pretende 
continuar a exercer esse ofício? 
Presos Expressões-chave Ideia Central 

PR1 Aprendi a faxinar, quando morava no interior era 
agricultor e sempre desempenhei esta função. Não 
pretendo continuar com essa profissão não, quero 
voltar para a agricultura. 

Aprendi a faxinar. Não pretendo 
continuar com essa profissão. 

PR2 Aprendi a trabalhar com solda, metalurgia e sim, 
pretendo continuar a trabalhar quando deixar a prisão. 

Aprendi a trabalhar com solda, 
metalurgia. Pretendo continuar 
a trabalhar. 

PR3 Aprendi a trabalhar no corte de jeans e quando sair 
daqui pretendo sim trabalhar na indústria de confecção. 

Aprendi a trabalhar no corte de 
jeans. Pretendo trabalhar na 
indústria de confecção. 

PR4 Estou aprendendo a costurar, não sei se vou continuar 
a exercer esta função quando sair daqui. 

Costurar. Não sei se vou 
continuar a exercer esta 
profissão. 

PR5 Sim aprendi a costurar e se tiver oportunidade quando 
sair daqui vou trabalhar no setor de confecções. 

Sim aprendi a costurar. Vou 
trabalhar no setor de 
confecções. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

 A maioria dos presos respondeu que aprendeu ou está aprendendo um ofício 

dentro da penitenciária e que pretende exercer a profissão aprendida. Um dos 

presos afirmou que não pretende ficar na faxina depois de sair da prisão porque 

exercia a função de agricultor e irá continuar a exercê-la. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “Faxina, solda, metalurgia e corte no jeans”. 

 

Quanto a acreditar ou não sobre a ressocialização pelo trabalho, os presos 

forneceram as informações que constam da Tabela 26. 

 

Tabela 26 
O senhor acredita que o trabalho pode auxiliar na ressocialização? Por quê? 
Presos Expressões-Chave Ideia Central 

PR1 Sim, o trabalho ajuda muito na ressocialização, em 
como a sociedade me verá no futuro. 

Sim, o trabalho ajuda muito na 
ressocialização, em como a 
sociedade me verá no futuro. 

PR2 Sim, pois é difícil ficar aqui. O cárcere é duro e o 
trabalho faz com que veja que pode fazer algo a mais 
lá fora. 

O cárcere é duro e o trabalho 
faz com que veja que pode 
fazer algo a mais lá fora. 

PR3 Sim. Dando oportunidade as pessoas vão trabalhar e 
não ficar pensando em coisa errada. 

Oportunidade, não ficar 
pensando em coisa errada. 

PR4 O trabalho faz com que a gente aprenda a ter disciplina 
e que tenha mais chance de ressocializar. 

Aprendi a ter disciplina. 

PR5 É outra vida. A pessoa trabalhando, até o tratamento é 
diferente, somos vistos de outra forma. 

Com o trabalho, a pessoa é 
vista de outra forma.  

Fonte: dados da pesquisa (2019).    
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Para todos os presos entrevistados, o trabalho ajuda na ressocialização, fazendo 

com que eles se mantenham ocupados. Afirmam ainda que até mesmo o tratamento 

dos agentes penitenciários com os presos que trabalham é diferenciado, pois são 

vistos como trabalhadores e não como criminosos. O trabalho ajuda a manter a 

cabeça “boa” não ficando pensando em “besteira”, segundo um dos presos 

entrevistados. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “O trabalho ajuda a manter os presos 

ocupados, o tratamento dispensado a eles pelos agentes penitenciários é 

diferenciado em relação àqueles que não trabalham”. 

 

Na Tabela 27 encontra-se a caracterização dos respondentes não reincidentes. 

 

Tabela 27 
Caracterização dos respondentes – não reincidentes - PNR 

Preso Idade Sexo Estado Civil Artigo Tempo de 
prisão 

PNR 1 27 Masculino Casado 121 CP
17

 24 anos e 10 
meses 

PNR 2 38 Masculino Divorciado 217 - A CP
18

 28 anos e 2 
meses 

PNR3 33 Masculino Casado 217 - A CP 20 anos 

PNR4 54 Masculino Viúvo 121 CP 150 anos 

PNR5 39 Masculino Solteiro 157 CP
19

 20 anos e 04 
meses 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Todos os presos entrevistados eram maiores de 25 anos de idade. O tempo de pena 

aplicada aos presos variou entre 20 a 150 anos de prisão. 

 

                                            
17

 Artigo 121 Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.       

18
 Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos:    Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.          

19
  Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência:        Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
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Antes de entrarem para o sistema penal, os presos exerciam os trabalhos 

informados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 
Qual a sua profissão antes da prisão? 
Presos Expressões-chave  Ideia Central 

PNR1 Exercia a profissão de 
marceneiro e também trabalhei 
na Sadia. 

Marceneiro. Trabalhou na 
Sadia. 

PNR2 Trabalhava como agricultor. Agricultor 

PNR3 Trabalhava como Marceneiro 
em um fábrica de móveis. 

Marceneiro. Fábrica de 
móveis. 

PNR4 Trabalhava como segurança 
na área privada. 

Segurança. 

PNR5 Trabalhava como pedreiro. Pedreiro. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Todos os presos responderam que exerciam atividade remunerada antes de 

entrarem para a Unidade Prisional, trabalhando como pedreiro, marceneiro agricultor 

e segurança. 

 

Cada preso entrevistado discorreu como trabalhava antes de ser encarcerado. O 

primeiro respondeu que trabalhava como marceneiro e recebia mensalmente a 

quantia de R$ 2.000,00 mensais. Já o segundo preso afirmou que trabalhava como 

agricultor e recebia mensalmente a quantia de R$ 2.500,00. O terceiro preso era 

marceneiro, trabalhando numa indústria de móveis e pelo trabalho recebia 

aproximadamente a quantia de R$ 2.800,00, enquanto que o quarto preso 

entrevistado afirmou trabalhar como segurança e tinha como renda mensal a quantia 

de R$ 1.500,00. O quinto e último preso ouvido afirmou trabalhar como pedreiro e 

percebia mensalmente a quantia de R$ 1.800,00. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “Marceneiro, salário R$ 2.000,00 mensais. 

Agricultor, salário de R$ 2.500,00. Indústria de móveis, salário de R$ 2.800,00. , 

salário de R$ 1.500,00. Pedreiro, salário de R$ 1.800,00”. 

 

Quanto ao conhecimento ou participação em algum projeto de trabalho na unidade, 

os presos forneceram as informações constantes na Tabela 29. 
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Tabela 29 
Você conhece e ou participa de algum projeto de trabalho na Unidade? Qual? 

Presos Expressões-chave Ideia central 

PNR 01 Trabalho no jeans. Sou blindadeiro
20

 e estudo. Jeans. Blindadeiro e estudo. 

PNR 02 Trabalho na costura. Costura. 

PNR 03 Estou trabalhando no jeans, mas já trabalhei na 
costura, na blindada, manutenção e rouparia. 

Jeans. Costura, na blindada, 
manutenção e rouparia. 

PNR 04 Estou trabalhando na costura, mas também já 
trabalhei no jeans. 

Costura. Jeans. 

PNR 05 Estou trabalhando na costura, mas também já 
trabalhei no jeans. 

Costura. Jeans. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto ao conhecimento sobre os projetos de trabalho e/ou ainda, se participam, os 

presos não reincidentes afirmaram que todos eles já trabalharam ou ainda trabalham 

no setor do jeans. Verificou-se ainda que um dos presos demonstrou conhecimento 

sobre vários canteiros de trabalho, como o jeans, a rouparia, a entrega de marmitas 

e a manutenção. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “Trabalho no jeans, na rouparia, na 

manutenção, na entrega de marmitas, na costura”. 

 

Quanto ao interesse na participação dos projetos, os presos forneceram as 

informações constantes na Tabela 30. 

 

Tabela 30 
Qual o seu interesse (o porquê) em participar dos projetos de trabalho? 

Presos Expressões-chave Ideia central 

PNR 01 Trabalho aqui na unidade para conseguir a 
remição e também como a gente recebe 
dinheiro, para ajudar minha família. 

Remição. Dinheiro, para ajudar 
minha família. 

PNR 02 Remição da pena e salário. Remição. Salário. 

PNR 03 Minha vida foi sempre trabalhar. Trabalho para 
passar o tempo. 

Trabalhar para passar o tempo. 

PNR 04 Salário e remição. Salário e remição. 

PNR 05 Salário e remição. Salário e remição. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Somente um dos presos não citou que trabalha pela remição ou pelo recebimento de 

remuneração para ajudar a família. Os demais respondentes afirmaram que 

                                            
20

 O pesquisador verificou na Unidade que este termo é utilizado para aqueles detentos que auxiliam 

os agentes a servir as marmitas nas refeições aos demais presos. A marmita é chamada por eles de 

“blindada”. 
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trabalham pela remição, que é uma modalidade de diminuição da pena e também 

pelo recebimento de remuneração para ajudar as famílias. 

 

O DSC para os presos nesta questão é: “Remição da pena, trabalho para passar o 

tempo e trabalho pela remuneração para ajudar a família”. 

 

Em relação à seleção dos presos que irão trabalhar, os respondentes fizeram as 

afirmações constantes na Tabela 31. 

 

Tabela 31 
Como os presos são selecionados para o trabalho, vocês escolhem ou são 
escolhidos? Quais os critérios? 

Presos Expressões-chave Ideia central 

PNR 01 Fui escolhido pelo setor de segurança, não passei 
por avaliação psicológica. Do estudo fui para o 
trabalho. 

Setor de segurança. 

PNR 02 Fui escolhido pela chefia de segurança. São 
avaliados os que tem bom comportamento, e 
também tem que demonstrar interesse. 

Chefia de segurança. Bom 
comportamento. Demonstrar 
interesse. 

PNR 03 Sei que as escolhas se dão pelo comportamento e 
pela avaliação psicológica. 

Comportamento. Avaliação 
psicológica. 

PNR 04 Eu solicitei. Sei que a escolha se dá pelo 
comportamento do preso. 

Solicitação. Comportamento do 
preso. 

PNR 05 Os presos são escolhidos. No meu caso eu pedi 
para trabalhar. Avaliam o interesse e o bom 
comportamento. 

Escolhidos. Eu pedi para 
trabalhar. O interesse e o bom 
comportamento. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os presos foram questionados como se dá a escolha de quem participará nos 

projetos de trabalho dentro da unidade. Foram uníssonos em afirmar que são 

escolhidos principalmente pelo bom comportamento. Afirmaram também que devem 

manifestar interesse pelo trabalho e um deles afirmou que passou por uma avaliação 

psicológica. 

 

O DSC para esta questão é: “São escolhidos para o trabalho, dependendo do bom 

comportamento e do interesse demonstrado”. 

 

Os presos foram perguntados ainda o que achavam que poderia ser feito para 

melhorar os projetos de trabalho. As respostas constam da Tabela 32. 
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Tabela 32 
O que o senhor acha que é preciso fazer ou melhorar para que os projetos de 
trabalho tenham maior participação? 
Presos Expressões-chave Ideia central 

PNR 01 Precisa ter mais vaga de trabalho. Aumentar o tempo 
de diminuição da pena e divulgar melhor os projetos 
de trabalho. 

Mais vagas de trabalho. 
Aumentar o tempo de 
diminuição da pena e divulgar 
melhor os projetos de trabalho. 

PNR 02 Deve-se divulgar mais para as empresas ofertarem 
mais vagas de trabalho. 

Divulgar. Mais vagas de 
trabalho. 

PNR 03 Tinha que aumentar mais as vagas de trabalho, 
dando oportunidade de trabalho para muito mais 
presos. 

Aumentar mais as vagas de 
trabalho. 

PNR 04 Mais vagas de trabalho. Mais vagas de trabalho. 

PNR 05 Ter mais vagas de trabalho, mais oportunidades e 
mais dias diminuídos da pena. 

Mais vagas de trabalho, mais 
oportunidades e mais dias 
diminuídos da pena. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os respondentes foram unânimes ao afirmar que projetos de trabalho teriam melhor 

êxito se houvesse maior quantidade de vagas. Dois presos afirmaram que deveriam 

aumentar ainda os dias remidos para aqueles que demonstrassem interesse no 

trabalho. Outro, afirmou haver a necessidade de maior divulgação dos projetos. 

 

O DSC para esta questão é: “Maior número de vagas, mais dias remidos e maior 

divulgação dos projetos”. 

 

A Tabela 33 traz o questionamento sobre os objetivos traçados após a saída da 

Unidade Prisional. 

 

Tabela 33 
O trabalho na unidade faz com que o senhor trace objetivos quando de sua saída? 
Quais? 
Presos Expressões-chave Ideia central 

PNR 01 Sim, tenho objetivos. Quero trabalhar com a costura, 
quero terminar meus estudos e me formar em 
pedagogia ou direito. 

Objetivos. Costura, quero 
terminar meus estudos e me 
formar em pedagogia ou direito. 

PNR 02 Pretendo continuar a trabalhar com o ofício que aprendi 
aqui no cárcere, que é a costura. 

Continuar a trabalhar com o 
ofício que aprendi aqui no 
cárcere, que é a costura. 

PNR 03 Vou sair com os pensamentos diferentes. Quero 
trabalhar e terminar meus estudos. 

Pensamentos diferentes. Quero 
trabalhar e terminar meus 
estudos. 

PNR 04 Se tiver oportunidade de sair vou continuar na costura. Oportunidade de sair e 
continuar na costura. 

PNR 05 Trabalhar e terminar os estudos. Trabalhar e terminar os 
estudos. 

 Fonte: dados da pesquisa.  
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Conforme as informações passadas pelos respondentes e constantes na Tabela 33, 

a maioria deles, ao sair, quer terminar os estudos e trabalhar. Alguns deles 

pretendem trabalhar com o ofício que aprenderam dentro da prisão. 

 

O DSC para esta questão é: “Trabalhar, estudar, ter pensamentos diferentes”. 

 

Sobre a crença dos presos na ressocialização através do trabalho, os resultados se 

encontram na Tabela 34.  

 

Tabela 34 
O senhor acredita que o trabalho pode auxiliar na ressocialização? Por quê? 
Presos Expressões-chave Ideia central. 

PNR 01 Ajuda muito. A pessoa que quer melhorar tem no 
trabalho a oportunidade para melhorar. O preso 
trabalhando não está pensando besteira. Já sai com 
uma profissão. 

Melhorar tem no trabalho a 
oportunidade para melhorar. 
Trabalhando não está 
pensando besteira. Já sai com 
uma profissão. 

PNR 02 Sim, pois é difícil ficar aqui. O cárcere é duro e o 
trabalho faz com que se veja que pode fazer algo a 
mais lá fora. 

O cárcere é duro e o trabalho 
faz com que se veja que pode 
fazer algo a mais lá fora. 

PNR 03 Bastante, porque a mente do preso que não estuda e 
não trabalha é diferente da nossa. Nós queremos paz 
e eles não, só querem confusão. 

Porque a mente do preso que 
não estuda e não trabalha é 
diferente da nossa. Nós 
queremos paz e eles só 
querem confusão. 

PNR 04 Sim, dando oportunidade, as pessoas vão trabalhar e 
não pensar em coisa errada, 

Dando oportunidade, as 
pessoas vão trabalhar e não 
pensar em coisa errada. 

PNR 05 Sim, a oportunidade pode mudar a vida de uma 
pessoa. 

A oportunidade pode mudar a 
vida de uma pessoa. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Em relação ao questionamento da Tabela 34, os presos afirmaram que acreditam 

que o trabalho pode sim ressocializar, afirmando que sentem que dando uma 

oportunidade ao preso este pode ter mudada sua vida. 

 

O DSC para esta questão é: “Oportunidade, mudança de vida, trabalho e 

ressocialização”. 
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4.3 Discussão dos resultados 

 

Nesta seção busca-se realizar a discussão dos resultados obtidos por meio da 

pesquisa, tendo em vista os objetivos propostos e o referencial teórico. 

 

O primeiro objetivo traçado no início da nossa pesquisa foi “Descrever os projetos de 

trabalho existentes na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão”. Os 

entrevistados afirmam existir tais projetos, que são muitos e que beneficiam os 

presos: o da fábrica de jeans, que funciona por meio da remição (diminuição da 

pena) e da remuneração; há ainda os projetos que funcionam somente com a 

remição, que são a faxina, Mãos Amigas, cozinha, auxiliar de serviços gerais, 

manutenção, lavanderia, artesanato.  

 

Percebeu-se ainda que o projeto mais citado pelos respondentes e que 

aparentemente é o único formalizado é o Mãos Amigas, que, segundo o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR) encontra-se em 

funcionamento desde o ano de 2012 e consiste na utilização da mão-de-obra 

carcerária para a execução de serviços de manutenção, conservação e reparos nas 

unidades escolares e de imóveis do patrimônio público. Segundo o Instituto, no 

município de Francisco Beltrão o projeto abrange 21 escolas.  

 

O projeto tem ainda como eixos norteadores a ressocialização, em cumprimento ao 

princípio constitucional do respeito à dignidade da pessoa humana, oportunizando a 

volta ao convívio social com uma ajuda de custo de 75% do salário mínimo ao 

apenado. Ainda como norte, o projeto elenca a conservação do patrimônio público, 

bem como a economia das verbas públicas com redução de 50% do orçamento, 

conforme tabela abaixo21:  

 

  

                                            
21 Disponível em: http://www.fundepar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8  

 

http://www.fundepar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8
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Tabela 35 
Quadro Demonstrativo Econômico - Dia de Trabalho 
Custo diário de um trabalhador 

efetivo com encargos 
Fonte: Resol. 

Conj. SEIL/PRED002/2017 

Custo diário aproximado de um 
apenado. Dia de trabalho + 
alimentação + transporte 

0,75% salário 

Relação custo/benefício por dia de 
trabalho efetivo x dia de trabalho 

do apenado 

R$ 165,36 R$ 65,00 R$ 100,36 

Fonte: Disponível em: www.fundepar.pr.gov.br 

 

Todos os projetos acima listados funcionam todos os dias da semana na unidade 

prisional das 08:00 às 17:00 horas.  

 

Com o resultado da pesquisa, percebeu-se que alguns dos respondentes não se 

lembram de muitos projetos existentes na unidade relacionados ao trabalho. 

Percebeu-se na unidade a ausência de comprometimento do coletivo, ou ainda, 

principalmente, com o objetivo comum. Segundo Armani (2002), 

se a participação de beneficiários e de outros atores se dá de forma efetiva, 
ela fará com que os parâmetros de condução e de avaliação de um 
empreendimento social deem-se pela construção coletiva a partir das várias 
visões e interesses de todos os atores envolvidos e não por apenas uma 
entidade de forma exclusiva (Armani, 2002, p. 29). 
 

No segundo objetivo, “Verificar a importância dos projetos dentro da PEFB”, os 

gestores relataram que os projetos são importantes para a ocupação dos presos, 

bem como a profissionalização desses, declarando ainda que disponibilizam 

oportunidades de trabalho, remição e ajuda de pecúlio para as famílias. Afirmaram 

ainda que os projetos auxiliam na manutenção da saúde mental dos presos.  

 

Os agentes foram uníssonos em afirmar que os projetos de trabalho existentes na 

UP são de extrema importância, diante do fato de que os presos, trabalhando, ficam 

mais ocupados e quando adentram suas celas chegam ali mais calmos, havendo 

melhor comportamento.  

 

Já os presos detalham que a importância dos projetos de trabalho na Unidade faz 

com que eles possam trabalhar, ocupar suas mentes, sem falar que conseguem 

reduzir parte de sua pena e alguns ainda recebem remuneração pelo trabalho e 

acabam ajudando a família, que não está encarcerada. 

 
 

http://www.fundepar.pr.gov.br/
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No terceiro objetivo, “Verificar como é feita a inserção dos presos no mercado de 

trabalho”, com a pesquisa verificou-se que não existem políticas com o objetivo de 

inserir o preso no mercado de trabalho. Os gestores relataram que o escritório social 

está sendo implantando em Francisco Beltrão e que quando isto ocorrer, o órgão 

poderá realizar um controle mais efetivo de como se dá a inserção dos presos no 

mercado de trabalho. 

 

Vallon e Rosso (2017) afirmam que o desenvolvimento de um projeto social é uma 

tarefa complexa e exige das pessoas envolvidas o efetivo comprometimento e o 

olhar deve estar voltado para a realidade do beneficiário, que é a razão de toda a 

intervenção realizada, na busca de que os efeitos sejam perenes. Afirmam ainda a 

necessidade de se ter a consciência dos problemas apresentados e assim se poderá 

perceber e desenvolver todas as análises e indicar as providências que deverão ser 

tomadas. 

 
No quarto objetivo, “Verificar os fatores que influenciam a efetividade dos projetos 

existentes”, segundo os gestores, haveria maior efetividade se houvesse maior 

participação da sociedade em geral, não esquecendo obviamente de uma maior 

participação do Poder Público, representado principalmente pelo Poder Judiciário e 

pelo Poder executivo. Verificou-se que não há gestão de projetos. 

 

Para os agentes, os projetos seriam mais eficazes se houvessem mais servidores 

engajados, maior apoio das instituições públicas e também da sociedade, como um 

todo. 

 

Feitas as discussões dos resultados, passa-se às considerações finais deste 

trabalho. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa foi realizada a partir do objetivo geral, “Identificar os impactos da 

gestão de projetos de ressocialização de presos, por meio do trabalho na 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão”. 

 

Verificando os resultados apresentados pela pesquisa, chegou-se à conclusão de 

que realmente existem vários projetos de trabalho dentro da UP e que eles geram 

impactos, seja para a manutenção do sistema prisional, por meio do trabalho dos 

presos e da crença desses de que o trabalho pode auxiliá-los na ressocialização. 

Percebeu-se também a falta de uma participação maior da sociedade, mas 

principalmente do Estado, em dar condições melhores de trabalho para os agentes 

penitenciários e auxiliá-los com ferramentas para que possam dar andamento ou pôr 

em prática mais projetos de trabalho. 

 

Os gestores penitenciários afirmaram que para se ter maior efetividade na gestão 

dos projetos de trabalho, há a necessidade de maior participação da sociedade, do 

Poder Público, o envolvimento de todos os operadores da execução penal, ou seja, 

juízes, promotores, advogados, serventuários da justiça. Os gestores afirmaram 

ainda que existe a necessidade de um acompanhamento maior do preso que sai do 

sistema em razão do estigma de ser ex-preso. Afirmaram ainda que é preciso educar 

a sociedade a compreender o fenômeno da prisionização e de que forma ocorrerá a 

volta dessas pessoas para o convívio da sociedade. Precisamos ter a noção exata 

de que se mais pessoas ajudarem no processo de recolocação dos presos, menores 

serão os índices de reincidência. 

 

Os presos acreditam nos projetos de trabalho existentes na PEFB e na força que 

essas propostas têm para a ressocialização, afirmando ainda que realizam as 

atividades laborais com o pensamento na remição da pena e na remuneração que 

pode vir a ajudar suas famílias durante o período em que estão aprisionados. Os 

presos afirmaram também que acreditam na ressocialização pelo trabalho, 

apontando de igual forma que seria necessário abrir mais vagas de trabalho, para aí 

sim estes projetos serem mais eficazes. 
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Com fundamento no resultado da pesquisa, observou-se que a grande maioria dos 

entrevistados concordou com os impactos que o trabalho gera na PEFB, seja em 

relação à ressocialização dos presos, seja ainda na manutenção da UP, servindo 

como economia para os órgãos públicos. Pode-se afirmar que todos os envolvidos 

no presente trabalho têm conhecimento da existência dos projetos de trabalho e 

possuem a percepção do impacto de tais iniciativas no cotidiano da vida carcerária, 

seja para os gestores, para os agentes ou ainda para os próprios presos. 

 

Durante a pesquisa, chegou-se à conclusão de que existem projetos 

ressocializadores por meio do trabalho dentro da unidade prisional, porém não há 

gestão eficiente em relação a estes projetos, não existindo dados suficientes para 

avaliar qual é o impacto da gestão dos projetos na ressocialização por meio da 

atividade laboral. Percebeu-se que faltam vagas destinadas ao trabalho, não há 

divulgação eficiente de todos os projetos existentes, não há uma padronização de 

quais presos são escolhidos e quais critérios são analisados e principalmente não 

existem mecanismos para aferir os índices de ressocialização por meio do trabalho. 

Verificou-se a necessidade de uma gestão de projetos mais eficaz, uma vez que a 

Unidade Prisional apresenta muito potencial para exercer tal gestão, mas no 

momento, isso não ocorre. 

 

Esta pesquisa pode contribuir para a academia, pois amplia a discussão sobre o 

impacto da gestão dos projetos de trabalho na PEFB, não somente na unidade em 

foco, mas também em outras penitenciárias que seguem o mesmo estilo da 

estudada. 

 

O resultado apresentado por este estudo confirma que o sistema prisional Brasileiro 

ainda pode ser considerado amador quanto à gestão de projetos, pois verificou-se 

na unidade estudada, que abriga 1.200 presos, somente um projeto realmente 

oficial, que é o Mãos Amigas. Percebeu-se, como citado acima, que existem vários 

projetos, mas que todos são executados e geridos sem a oficialidade adequada para 

que se possa aferir como o trabalho impacta a UP. 

 

Como proposta para futuros estudos sugere-se a análise de como poderiam ocorrer 

melhores práticas de gestão de projetos dentro da unidade prisional, bem como que 
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pode-se ter como foco de pesquisas os mecanismos de aferição da ressocialização 

por meio do trabalho.  

 

 5.1 Considerações Gerenciais 

 

Durante a visita na PEFB, percebeu-se que a estrutura é relativamente nova, porém 

falta estrutura física adequada para a realização de mais projetos de trabalho. 

Porém, o que mais chama a atenção é a falta de servidores públicos na unidade. 

Sugere-se à Secretaria de Justiça do Estado do Paraná a contratação de mais 

servidores para a UP. 

 

Sugere-se ainda aumentar o número de parceiros para maior participação dos 

presos nos canteiros de trabalho, principalmente naqueles em que há remuneração, 

aumentando o incentivo ao labor e, consequentemente, o aumento do percentual de 

trabalhadores. 

 

Durante as visitas na PEFB, percebeu-se que os projetos de trabalho realmente 

ocorrem e são efetivos, tanto para os presos que trabalham na facção do jeans 

quanto aqueles que trabalham no exterior da unidade, na manutenção, na faxina, na 

cozinha. Foi percebido ainda que o número de agentes que movimentam os presos 

para os canteiros de trabalho é extremamente reduzido, o que dificulta e muito a 

participação dos presos na atividade laboral, tendo um número elevadíssimo de 

presos ociosos na PEFB. 

 

Quanto ao retorno ao mercado de trabalho, os presos manifestaram que possuem 

receio de serem discriminados quando saírem do sistema. A partir desta pesquisa 

sugere-se maior envolvimento do Estado na contratação de servidores e um melhor 

acompanhamento dos presos, tanto no trabalho, como na aferição dos dados dos 

projetos desenvolvidos. 
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Apêndices 

Apêndice A - Perguntas Gestores 

 

01) Quais são os projetos de ressocialização por meio do trabalho existentes na 

Unidade Prisional? 

02) Qual a importância desses projetos? Existe na gestão da penitenciária objetivos 

traçados para os programas de ressocialização? 

03) Todos os presos participam destes projetos? Como são selecionados? 

04) Os presos que participam destes projetos apresentam menores índices de 

reincidência? Há mecanismos para fazer essa medição? 

05) Quantos presos que participam desses projetos são inseridos no Mercado de 

trabalho? Existe uma política para verificar essa inserção? 

06) Que importância tem o trabalho do preso para a administração da unidade 

prisional? 

07) Quais são os fatores que podem auxiliar no sucesso dos projetos? 
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Apêndice B - Perguntas Técnicos/agentes 

 

1) Quais projetos de trabalho existem nesta unidade prisional? 

2) Quais critérios a Penitenciária usou para a escolha destes projetos? 

03) Como os projetos são planejados e implementados dentro da Unidade Prisional? 

04) Existem critérios pré-definidos para escolher quem pode trabalhar? Quais? 

05) Como o senhor avalia o processo de seleção dos detentos para o trabalho 

interno e/ou externo? 

06) Existem cursos para que os presos sejam preparados para exercer suas funções 

no trabalho que terão que realizar? Quais? 

07) Qual o interesse dos presos na participação desses projetos? 

08) Você acredita que o trabalho que o preso realiza pode auxiliar na sua 

ressocialização? Por quê? 
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Apêndice C - Perguntas presos reincidentes 

  

01) Qual a sua profissão antes da prisão? 

02) Você participa de algum projeto de trabalho na Unidade? Qual? 

03) Qual é o seu interesse ou ainda o motivo de participar dos projetos de trabalho? 

04) Como os presos são selecionados para o trabalho? Vocês escolhem ou são 

escolhidos? Quais os critérios? 

05) O que você acha que é preciso fazer ou melhorar para que os projetos de 

trabalho tenham maior participação? 

06) O senhor aprendeu alguma profissão durante o aprisionamento? Se sim, 

pretende continuar a exercer este ofício? 

07) O senhor acredita que o trabalho pode auxiliar na ressocialização? Por quê? 
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Apêndice D - Perguntas presos não-reincidentes: 

 

01) Qual a sua profissão antes da prisão? 

02) Você conhece e/ou participa de algum projeto de trabalho na unidade? Qual? 

03) Qual é o seu interesse (o porquê) em participar dos projetos de trabalho? 

04) Como os presos são selecionados para o trabalho? Vocês escolhem ou são 

escolhidos? Quais são os critérios? 

05) O que o senhor acha que é preciso fazer ou melhorar para que os projetos de 

trabalho tenham maior participação? 

06) O trabalho na unidade faz com que o senhor trace objetivos, quando de sua 

saída? Quais? 

07) O senhor acredita que o trabalho pode auxiliar na ressocialização? Por quê? 
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Apêndice E – carta de permissão de pesquisa 

 


