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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho, por suposto, sempre esteve presente no percurso da história da 

humanidade. Seu conceito já foi discutido por numerosos teóricos. Seu significado se 

modifica de acordo com o lugar no espaço e no tempo. 

A utilização do trabalho prisional, como instrumento de reinserção de apenados, tem 

o apoio de diversos autores. Casela (1980), por exemplo, destaca suas múltiplas funções, tais 

como: maior disciplina, autonomia e diminuição do ócio. Brant (1994), por sua vez, afirma a 

importância do aprendizado de um ofício, uma vez que o trabalho é indispensável para 

assegurar a sobrevivência do indivíduo e de sua família. Hassem (1999) enfatiza o fator 

ressocializador do trabalho, tanto no relacionamento familiar quanto no convívio com os 

outros presos. Mirabete (2002) atenta para a promoção do autodomínio físico e moral e para a 

conservação da personalidade, enquanto que Zacarias (2006) destaca a própria noção de 

virtude do trabalho e a conquista de valores morais e materiais.  

Por outro lado, o trabalho prisional também é alvo de algumas críticas, 

principalmente com relação à forma como ele vem sendo normalmente desenvolvido.  

Foucault (1987), por exemplo, destaca a relação de dominação e de poder, muito presente nos 

presídios. Brant (1994), por seu turno, aponta para a desvinculação entre a atividade exercida 

no interior do cárcere e as preferências ocupacionais anteriores de trabalho.  Lemos et al. 
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(1998) e Goffman (2003) destacam o sentido de troca existente nessa relação, conforme a qual 

o apenado se engaja no trabalho apenas no intuito de obter vantagens pessoais, tais como a 

redução da pena. Bauman (1999), enfim, afirma que não existe mercado de trabalho 

disponível para todas as pessoas e que o confinamento em uma instituição prisional representa 

uma “alternativa ao emprego”.  

Pastore (2001) assevera que o apenado acaba por ocupar uma vaga de trabalho, o que 

gera um certo descontentamento por parte dos homens livres que estão desempregados, além 

de uma concorrência desleal em relação as empresas, uma vez que a mão de obra prisional é 

mais barata que a livre. Tanto Pastore (2001) quanto Lemos et al. (1998) criticam a forma 

como o trabalho prisional é desenvolvido no Brasil, caracterizado por atividades monótonas e 

repetitivas, sem levar em conta o desenvolvimento pessoal dos apenados. 

É no horizonte deste contexto que a investigação pretende contribuir com a discussão 

acerca do trabalho prisional e de seu papel na inserção social de apenados.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma revisão 

bibliográfica, a qual, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Histórica e politicamente, a humanidade se estrutura, quase em sua totalidade, em 

função do conceito de trabalho. Por meio dele, o homem se relaciona com a sociedade, com a 

prática social e consigo mesmo.  

Conforme define Codo (1997, p. 26), o trabalho pressupõe “uma relação de dupla 

transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado”. É por meio do trabalho 

que o ato de dar significado à natureza se concretiza. 

Desde que se extinguiram os suplícios como forma de punição, até hoje, o trabalho 

prisional passou a exercer papel predominante na execução penal. Lemos et al. (1998) 

afirmam que o trabalho prisional foi instituído a partir da reforma do sistema penal no século 

XVIII, com objetivos punitivos. Com o passar do tempo, os trabalhos forçados passaram a ser 

superados pelo trabalho penitenciário moralizante, disciplinador e pedagógico. 



 

Atualmente, considerando a evolução da sociedade e do trabalho organizado, a visão 

de execução penal objetiva reabilitar e reinserir o condenado na sociedade através do trabalho 

penitenciário. A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei da Execução Penal - 

LEP, em seu artigo 41 dispõe ser direito do preso a “atribuição do trabalho e sua 

remuneração”. O trabalho prisional gera ao preso o direito da remissão da pena. De acordo 

com o artigo 126, parágrafo 1º, da LEP, a cada três dias trabalhados é obtido o direito a um 

dia de remissão da pena. A remissão é um estímulo para abreviar o cumprimento da sanção e, 

assim, alcançar a liberdade condicional ou definitiva.  

Analisando a função do trabalho prisional, Hassen (1999) afirma que, teoricamente, 

além de ser importante como fator ressocializador, coincide o trabalho com uma perspectiva 

de melhora na relação do preso com sua família. Ao ingressar em um programa de trabalho 

prisional, o preso passa a poder colaborar com o sustento da família. A autora considera que o 

ambiente de trabalho no sistema prisional também é considerado positivo por criar laços 

sociais de convivência entre presos-trabalhadores e pelo fato de que dentro do ambiente de 

trabalho “a relação com o tempo se altera” (HASSEN, 1999, p.38).  

É defensável que toda a forma de trabalho prisional possa, no limite, auxiliar no 

processo de resgate da dignidade humana. Ressalta Mirabete (2002, p. 87): 

 

Exalta-se seu papel de fator ressocializador, afirmando-se serem notórios os 

benefícios que da atividade laborativa decorrem para a conservação da 

personalidade do delinquente e para a promoção do autodomínio físico e moral de 

que necessita e que lhe será imprescindível para o seu futuro na vida em liberdade. 

 

Ao realizar um trabalho penitenciário moralizante, disciplinador e pedagógico, o 

egresso do sistema prisional terá mais motivação para continuar a exercer e a aprimorar o 

ofício que realizava enquanto preso. Além disso, terá a seu favor o fator da experiência, tão 

exigido atualmente no mercado de trabalho. A suposta consequência desta reinserção será a 

redução nos índices de reincidência criminal, tendo em vista a renda proporcionada pelo 

trabalho, a qual pode equilibrar sensivelmente as relações sociais e a dinâmica de uma 

sociedade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o trabalho prisional realmente constitui um precioso recurso para a 

reintegração social, contribuindo não apenas para o ensino de um ofício, ou para a redução do 



 

ócio, mas, também, para o processo de construção do sujeito em sociedade.  

É defensável que o oferecimento de cursos de capacitação, que trabalhem conceitos 

tais como os de economia solidária, associativismo e cooperativismo, estimulem iniciativas 

autogestionárias e solidárias, muito importantes no sentido de buscar superar as dificuldades 

encontradas pelos apenados no momento de sua inserção no mercado de trabalho, tanto em 

função do preconceito social, quanto em razão da própria escassez na oferta de empregos. 
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