
O TRABALHO PRISIONAL COMO MECANISMO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO
APENADO

Angélica de Paula Ramos  1  ; Aline Gabriela Pescaroli Casado 2

¹Acadêmica do Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, arangelicaramos@hotmail.com

²Orientadora, Mestre. Curso de Direito. Unicesumar. profalinecasado@gmail.com.

RESUMO
O presente  estudo  tem por  objetivo  geral  discutir  a  questão  da  ressocialização  através  do  trabalho  como medida
socioeducativa, posto que a reincidência criminal, é uma realidade constante, busca se a reeducação através do trabalho
ao apenado lhe permitindo a reinserção á sociedade, resultando dessa forma a diminuição da reincidência criminal. Visto
que a sociedade e a justiça demanda o afastamento dos autores da violência do convívio social, omitindo que após de
cumprido a pena, este estará de volta á sociedade. Não há nenhuma preocupação com a ressocialização dos presos,
motivo pelo qual este busca demonstrar a possibilidade de mudança de comportamento daquele ser humano que se
encontra vulnerável quando fica privado de sua liberdade e no momento de retorno à sociedade. Foram delineados como
objetivos  específicos:  verificar  como  se  deu  a  evolução  jurídica  penal  do  trabalho  carcerário;  averiguar  quais  as
finalidades  do  trabalho  carcerário;  e  verificar  os  aspectos  positivos  e  negativos  do  trabalho  prisional.  Procurou-se
destacar a relevância do trabalho penitenciário, bem como os benefícios que os mesmos proporcionam ao apenado, tais
como a remuneração  pelo  serviço prestado,  benefício  previdenciário  e  remição.  Conclui-se que  a atividade  laboral
constitui  um método  essencial  de  reeducação,  que  permite  a  reinserção  do  detento  ao  convívio  social,  buscando
progresso para a sociedade no todo.

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade  da  pessoa  humana;  Execução  da  pena; Reinserção  social;  Sistema  prisional;
Sociedade. 

1 INTRODUÇÃO

No passado o trabalho constituía no sistema penal uma forma de pena. Acreditava-se que
somente o isolamento provocava transformação nos indivíduos condenados.  O objetivo era que
estes refizessem suas existências dentro da prisão para depois serem levados de volta à sociedade.
Contudo, percebeu-se o fracasso desse método. Os índices de criminalidade e reincidência dos
crimes não diminuíram e os presos em sua maioria não se transformavam. A prisão mostrou-se em
sua realidade e em seus efeitos visíveis,  como “grande fracasso da justiça penal” (FOUCAULT,
MICHEL. VIGIAR E PUNIR: NASCIMENTO DA PRISÃO, 1997).

O sistema judiciário, da forma como se apresenta hoje, tem sido considerada uma instituição
com sérios problemas, incluindo a falta de agilidade, recrudescido pelo crescimento da demanda por
serviços  judiciais,  principalmente  após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  que
assegurou e instituiu direito e garantias sociais (PINHEIRO, ARMANDO CASTELAR. JUDICIÁRIO,
REFORMA E ECONOMIA: A VISÃO DOS MAGISTRADOS. 2003).

Apesar de ser evidente a deficiência do sistema penal em ressocializar os detentos, têm sido
discutidos e implantados diversos métodos para que não ocorra a falência total do sistema prisional
brasileiro.  Entre  esses  métodos  de  ressocialização  inclui  a  atividade  laboral  exercida  pelos
presidiários.

A pena criminal é definida por René Ariel Dotti como “a sanção imposta pelo Estado através
de previsão legal específica e consistente na perda ou restrição de bens jurídicos do responsável
pela infração, em retribuição à sua conduta e para prevenir novos ilícitos”.
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A Lei de Execução Penal adotou a teoria mista, em que a natureza retributiva da pena não
objetiva apenas a prevenção, mas também a humanização e, dessa forma, por meio da execução,
punir e humanizar. 

Segundo  Mirabete,  Júlio  Fabbrini  a  execução  da  pena  não  tem unicamente  a  finalidade
retributiva e preventiva, mas também inclui a reintegração do condenado na comunidade.

A prisão-pena é o sofrimento imposto pelo Estado, em execução de uma sentença ao culpado
de uma infração penal. Essa prisão é imposta àquele que foi reconhecidamente culpado de haver
cometido uma infração penal, como retribuição ao mal praticado, objetivando reintegrar a ordem
jurídica injuriada. A prisão-pena possui finalidade manifestamente preventiva, ou seja, se o cidadão
comete uma infração penal sujeita à pena privativa de liberdade, proferida a sentença condenatória,
deverá  ser  segregado,  afastado  do  convívio  social.  Portanto,  é  resultante  de  sentença  penal
condenatória (TOURINHO FILHO, FERNANDO DA COSTA, 2013).

A  pena  privativa  de  liberdade  é  a  mais  grave  das  sanções  previstas  pelo  ordenamento
jurídico-penal, o qual não admite as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento e nem qualquer outra de natureza cruel, conforme o art. 5º, XLVII da Constituição Federal
de 1988, permanecendo a pena de prisão à frente de todas as demais sanções criminais.

O termo “trabalho” é definido por Nicola Abbagnano como “uma atividade cujo fim é utilizar as
coisas naturais ou modificar o ambiente e satisfazer às necessidades humanas”.  Esta definição
implica que: há uma dependência do homem em relação à natureza, no que se refere à sua vida e
aos seus interesses: isso constitui a necessidade, em um dos seus sentidos; há reação ativa a essa
dependência, constituída por operações mais ou menos complexas, com vistas à elaboração ou à
utilização dos elementos naturais; grau mais ou menos elevado de esforço, sofrimento ou fadiga,
que constitui o custo humano do trabalho.

O art. 6º da Carta Magna dispõe que o trabalho é um dos direitos sociais. Assim, o preso, em
razão de sua condição de condenado em regime de cumprimento de pena, não pode exercer a
atividade  laboral,  cabendo  ao  Estado  atribuir-lhe  trabalho,  o  qual  deve  ser  realizado  no
estabelecimento penal. A Lei de Execução Penal (LEP) confere ao trabalho penitenciário proteção
de regime jurídico.

A pena não deve privar o condenado dos direitos fundamentais da pessoa humana. O art. 38
do  Código  Penal  e  o  art.  3º  da  Lei  de  Execução  Penal  asseguram ao  condenado,  durante  o
cumprimento da pena, todos os direitos não atingidos pela sentença penal condenatória. Assim, com
base na humanização da execução, deve-se propiciar aos condenados todos os direitos reservados
aos  cidadãos  livres,  com  exceção  daqueles  necessários  ao  cumprimento  da  pena  imposta
( DALEPRANE, CRISTINA PASSOS, 2011).

A dignidade da pessoa humana significa um valor único e específico, enquadrando-se como
um valor espiritual e moral inerente à pessoa e que se manifesta na autodeterminação consciente e
responsável da própria vida, trazendo a idéia segura de respeito por parte das demais pessoas.

Nessa concepção, a dignidade é considerada como um atributo do ser humano, algo que faz
parte dele e, consequentemente, o torna merecedor de direitos.

O princípio da dignidade da pessoa humana não provém de uma lei natural ou de um direito
natural, “mas de sucessivas conquistas históricas que encontram raízes em vários momentos, tais
como  na  doutrina  cristã,  no  iluminismo,  no  kantinismo e  nas  reações  ao  nazismo  ”  (REVISTA
JURÍDICA CESUMAR MESTRADO, 2007)

Dessa forma, o fato de uma pessoa ser encarcerada por ter infringido as leis penais não faz
com que lhe seja retirada sua dignidade, já que esta é uma qualidade intrínseca da pessoa humana,
irrenunciável e inalienável. Por essa razão, o trabalho nas prisões constitui uma alternativa para
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retirar  o  preso  do  ócio  e  tornar  o  cumprimento  da  pena  condizente  com  sua  finalidade.
(DALEPRANE, CRISTINA PASSOS, 2011).

O trabalho prisional é indissociável do processo reeducativo, gerando vários benefícios para o
apenado, como a profissionalização, a melhora da autoestima, o reconhecimento da família e da
comunidade, que com o decorrer do tempo poderá alterar o preconceito contra o egresso. Além
disso, um dos seus objetivos é reduzir a reincidência e tornar a privação de liberdade consoante às
finalidades da pena, que não se limitam à punição (DALEPRANE, CRISTINA PASSOS, 2011).

O art. 28, da LEP estabelece que seja aplicado “à organização e aos métodos de trabalho as
precauções relativas à segurança e à higiene”.

O  trabalho  deve  atender  a  finalidade  educativa  e  produtiva.  A  finalidade  educativa  pode
oferecer a quem não teve acesso à educação a oportunidade de aprender uma profissão, enquanto
a finalidade produtiva permite a entrada de recursos financeiros para auxiliar a família, ressarcir a
vítima e o Estado por sua manutenção.

Remição constitui o desconto do tempo de pena privativa de liberdade, cumprido nos regimes
fechado e semiaberto, pelo trabalho, na proporção de três dias trabalhados por um dia de pena (art.
126, § 1º, LEP).

A remição tem por objetivo a reeducação do preso e sua reinserção social, com o objetivo de
proteger a sociedade, dificultando a reincidência e o avanço da criminalidade. A redenção valoriza o
condenado mediante  a  educação pelo  trabalho ao dar-lhe  instrução e formação.  No entanto,  o
tratamento reeducativo deve ter a colaboração e o consentimento do preso (GOMES, JOÃO PAULO
NICODEMO, 2003).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Nesse estudo foi  utilizado o método indutivo, que, caracteristicamente, parte do fenômeno
para chegar à lei geral. Esse método valoriza a observação, experimentação e procura descobrir a
relação causal entre dois fenômenos e generaliza esta relação em lei, para efeito de predições. Os
procedimentos  utilizados  nesse  estudo  foram  pesquisa  em livros  e  revistas,  tendo  por  base  a
Constituição Federal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Decorrência do estudo conclui-se que o objetivo geral  do sistema prisional  não é apenas
punir,  mas  também  prover  ao  apenado  sua  ressocialização,  o  trabalho  prisional  é  instrumento
fundamental  para a reintegração deste  na sociedade,  garantido uma vida digna e de igualdade
perante ao meio social em que conviver. A ressocialização é indulgente tanto para o ressocializado
quanto para a sociedade no todo, todavia não se verá outra vez aquele homem infrator praticar
crimes, tendo o trabalho prisional lhe transformado por completo em um cidadão de bem.

Compreende-se  que  o  trabalho  é  um  dever  social,  tendo  extensa  repercussão  para
sociedade, a sua importância social vai além da atividade individual praticada pelo trabalhador, o seu
resultado reflete de certa forma na sociedade em geral.

4 CONCLUSÃO

A Lei de Execução Penal contém dispositivos que permitem aos presos o direito de receber
do  Estado  tratamento  penal  condizente  à  dignidade  humana,  embora  os  mesmos  não  sejam
aplicados literalmente. 
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Entre os dispositivos da referida lei encontra-se o trabalho prisional, tema deste estudo. O
trabalho para o preso não tem o significado de pena ou castigo, mas constitui um fator estruturador,
que permite o crescimento pessoal por meio do desenvolvimento profissional e, consequentemente,
uma oportunidade de reconstruir a vida quando do retorno ao convívio social.

A Lei de Execução Penal, que deu ênfase a finalidade ressocializadora da pena, chamando a
sociedade à participação deste processo, regula o trabalho penitenciário, colocando-o como direito-
dever, pois para que a prisão pena atenda ao objetivo de ressocializar o condenado é necessário
disponibilizar meios para tal.

Observa-se que ressocializar não é educar o condenado para que se comporte como deseja a
sociedade, como indivíduo sem vícios ou defeitos enquadrado num modelo de pessoa correta, mas
conseguir  a  efetiva  reinserção  social  com  suas  qualidades  próprias,  criando  mecanismos  e
condições para que o indivíduo retorne ao convívio social sem traumas ou sequelas, para que possa
viver uma vida normal. Se o Estado não propiciar esta reinserção social, o resultado inevitavelmente
é o retorno à criminalidade, ou seja, reincidência criminal.

As atividades laborativas desenvolvidas deverão ser remuneradas, para que o apenado sinta-
se  recompensado.  No  entanto,  o  preso  deverá  desenvolver  um  trabalho  consoante  com  sua
capacidade e aptidão e cumprindo uma jornada de trabalho de no mínimo seis horas e no máximo
oito horas.

Apesar de o trabalho penitenciário não ser regulamentado pela Consolidação das Leis do
Trabalho, possui proteção jurídica e deve guardar a máxima similaridade possível com o trabalho
livre.

O exercício de atividades laborais tira o apenado da ociosidade tão comum nas unidades
prisionais brasileiras, proporcionando capacitação profissional,  bem como aumento da disciplina,
recebimento de um salário, que permite ajudar a família, bem como a vantagem da remição da pena.

O trabalho tem um papel fundamental neste processo de reestruturação do indivíduo, dando
condições reais para que o mesmo consiga lutar pelo seu espaço na volta ao convívio social. A
função do Estado tem que ser maior do que apenas garantir o cumprimento da pena do individuo,
deve dar condições para que ele mude o seu comportamento e seu futuro, dando-lhe oportunidade
para que não torne a voltar para as prisões, consequentemente diminui-se a criminalidade.
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