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Bem aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 
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Resumo 

O presente estudo se debruçou sobre o lugar ocupado pelo trabalho na vida de pessoas 

privadas de liberdade. O trabalho é aqui entendido enquanto componente de socialização 

humana, sendo central na constituição dos indivíduos e exercendo uma função psicológica, 

por permitir a construção de sentidos e significados. Essa pesquisa está ancorada na 

Psicologia Social do Trabalho, uma área com orientadores epistemológicos-políticos, que 

entende o trabalho como uma categoria material, histórica e central, situada nas relações 

intersubjetivas. Trata-se de um estudo de caso descritivo, transversal e qualitativo, tendo 

características etnográficas e disposição de uma observação participante. O lócus do estudo 

foi a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de Macau/RN e os 

participantes foram 11 sujeitos em estado de privação de liberdade. Os instrumentos/técnicas 

utilizadas foram: entrevistas narrativas individuais, registros fotográficos e diário de campo. 

As temáticas das entrevistas versaram sobre os seguintes eixos: história de vida laboral, 

trabalho na prisão (prisão comum e APAC) e perspectivas de futuro em relação ao trabalho. 

As narrativas foram analisadas considerando tais eixos, sendo submetidas a análises textuais 

de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) com auxílio de um software. Além das 

narrativas, os registros fotográficos e o diário de campo se somaram aos resultados de modo a 

compor uma análise global. Os resultados revelaram os seguintes atributos da relação com o 

trabalho no período antes do encarceramento: precária, exaustiva, limitante e marcada por 

sujeição. As poucas experiências foram em formato de bicos. Após a entrada na prisão 

comum, o contato com o trabalho continuou sendo pequeno, raro e não acessível às pessoas 

como um todo. Quando ele aconteceu, foi sob um regime cruel, de humilhação, com cargas 

horárias exaustivas, sem qualificação e sem teor profissionalizante. Com a inserção na APAC, 

a percepção trazida do trabalho, apesar das limitantes, é dele enquanto fonte de realização, 

prazer, meio de aprendizagem e instrumento terapêutico, mas sem perspectiva de 

continuidade no mundo extra-muros. Pós-encarceramento, os planos de futuro laboral se 

mostraram incertos e indeterminados, havendo uma única certeza: a de não querer voltar para 

a criminalidade. Para essa nova etapa da vida, os indivíduos colocam os estigmas e o baixo 

nível de escolaridade como grandes desafios. Com isso, o estudo esperou contribuir para a 

discussão em torno da relação sujeito e trabalho em contexto prisional, em situação de 

vulnerabilidade e fragilização social, visando repensar o ambiente prisional, assim como o 

papel do trabalho e das políticas públicas nesse contexto. 
 

Palavras-chave: trabalho; prisões; sentidos do trabalho, psicologia social do trabalho. 
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Abstract 

 

The present study focused on the place occupied by work in the life of people deprived of 

liberty. Work is here understood as a component of human socialization, being central in the 

constitution of individuals, and exerting a psychological function, because it allows the 

construction of meanings and senses. This research is anchored in the Social Psychology of 

Work, a field with epistemological-political orientations that understands work as a material, 

historical and central category, situated in intersubjective relations. It is a descriptive, 

transversal and qualitative case study, having ethnographic characteristics and a participant 

observation layout. The locus of the study was the Association of Protection and Assistance to 

the Condemned (APAC) of Macau/RN and the participants were 11 subjects in a state of 

deprivation of liberty. The instruments/techniques used were: individual narrative interviews, 

photographic records and field diary. The themes of the interviews were the following: work 

life history, prison work (common prison and APAC) and future perspectives in relation to 

work. The narratives were analyzed considering such axes, being submitted to textual analysis 

of Descending Hierarchical Classification (CHD) with the help of software. In addition to the 

narratives, the photographic records and the field diary were added to the results in order to 

compose a global analysis. The results revealed the following attributes of the relationship to 

work in pre-incarceration time: precarious, exhaustive, limiting and marked by submission. 

The few experiences were in “bicos” (informal short-period work). After entering the 

common prison, contact with work continued to be small, rare and not accessible to people as 

a whole. When it happened, it was under a cruel regime of humiliation, with exhausting hours, 

without qualification and without professional perspective. With the insertion in APAC, work 

is perceived, in spite of the limitations, as a source of fulfillment, pleasure, learning medium 

and therapeutic instrument, but without perspective of continuity in the outside world. Post-

incarceration, future work plans were uncertain and indeterminate, with only one certainty: 

that of not wanting to return to crime. For this new stage of life, individuals put the stigmata 

and low level of schooling as major challenges. With this, the study hoped to contribute to the 

discussion about the relation between subjects and work in a prison context, in a situation of 

vulnerability and social frailty, aiming to rethink the prison environment, as well as the role of 

work and public policies in this context.  

 

Keywords: work; prisons; meanings of work; social psychology of work. 
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Introdução 

 

A violência tem se acentuado na contemporaneidade, passando por uma 

institucionalização (Almeida, 2004), o que desperta a compreensão de que esse fenômeno 

assume um caráter de pertença aos nossos dias por se fazer presente de forma corriqueira. 

Especificamente, o Nordeste se destaca no período de 2004 a 2014 como uma região de 

crescente ascensão criminal, tendo o Rio Grande do Norte (RN) um aumento de 308% na taxa 

de homicídio. Em 2004, a proporção era de 11,3 mortes para cada 100 mil habitantes e em 

2014 o número era de 46,2 óbitos (Oliveira, 2016). De acordo com o Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias (Ministério da Justiça e Segurança Pública [MJSP], 2017) 

divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a população prisional até 2016 

somava 726.712 pessoas, com uma taxa de ocupação de 197,4% das prisões brasileiras. 

Considerando os últimos 35 anos houve um aumento da população prisional em cerca de 

707%. No Rio Grande do Norte eram 8.809 pessoas privadas de liberdade, com uma taxa de 

ocupação de 206,5%, e uma taxa de aprisionamento de 253,5 para cada 100 mil habitantes. 

Dentre tais pessoas que se encontravam em privação de liberdade, a grande maioria era 

constituída por homens (7.920). 

Nesse cenário, a prisão, exemplo de sociedade disciplinar, coloca-se como uma 

espécie de canalizador perante as forças dos indivíduos com a pretensão de obter 

comportamentos dóceis e produtivos por parte dos mesmos (Silva & Saraiva, 2014). Enquanto 

instituições totais, os cárceres se comportam como “estufas” em razão do domínio que há 

sobre o ser humano, pois as condições no encarceramento oportunizam a apropriação natural 

dos seres concernidos naquele meio (Goffman, 1961). Geralmente, o cárcere admite a 

natureza de depositório de agressores da lei, um local de exclusão social que contesta a 

funcionalidade de reintegração das prisões (Malagueta, 2007). 
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Nesse sentido, se encontra o trabalho. Ele por ser componente fundador da 

socialização humana (Oliveira, 2008), se coloca como uma das formas de reinserção no 

coletivo e no âmbito prisional, pelo artigo 28, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 

7.210/1984), é visto como um dever social e de dignidade humana com potência educativa e 

de produção. Contudo, as atividades laborais no sistema convencional têm servido apenas 

como um provedor de disciplina e mecanismo de serviço barato perante o neoliberalismo 

(Barros, 2009).  

Quanto aos estudos feitos sobre essa área, segundo Fidalgo, Fidalgo, Rocha e Alves 

(2017), o Observatório Nacional do Sistema Prisional (ONASP), ao realizar um levantamento 

no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) no ano de 2011, encontrou a temática prisional em 670 estudos, das quais 

230 das publicações (34,4%) se enquadraram na área do Direito, enquanto 70 estudos 

pertenciam a área da Psicologia. Além disso, na região Sudeste se concentrava o maior 

número de investigações com 330 divulgações (49,3%). O Nordeste, apenas quando somados 

com o percentual do Norte e Centro-Oeste, atingia a taxa de 27% e o Rio Grande do Norte, 

especialmente, detinha 1,2% das publicações. Quanto ao enfoque do trabalho nas prisões, se 

encontrou apenas um estudo nos campos específicos da Psicologia, Educação, Saúde 

Coletiva, Medicina e Ciência Política. As temáticas contempladas giravam em torno da 

Execução Penal (12,11%); Ressocialização de Egressos (9,17%); Gênero Feminino e 

Maternidade nas Prisões (8,99%); Educação no Sistema Prisional (7,16%) e Tipos de Crime 

e/ ou Penas (6,97%). 

Com efeito, a presente pesquisa esteve aberta a problematizar no meio acadêmico o 

tema do trabalho encarcerado com algumas orientações epistemológicas-políticas da 

Psicologia Social do Trabalho. Dentre outras questões, aquela se propunha a privilegiar as 

situações concretas onde o trabalho acontece, além de considerar os processos de subjetivação 
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dos trabalhadores e trabalhadoras nas diferentes experiências de trabalho (Coutinho & 

Oliveira, 2017). A ideia desse estudo se apresentou na problemática vivida cotidianamente 

pelos recuperandos, trabalhadores da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado 

(APAC) de Macau/RN, no que diz respeito a sua relação com o trabalho que acontecia numa 

situação de cárcere, viabilizava a diminuição da pena de prisão, mas também, se mostrava 

como atividade para além da prescrição, nas situações reais das variadas formas de trabalhar, 

configurada nas biografias de cada recuperando trabalhador. 

Partiu-se, portanto, do pressuposto de que a atividade laboral se manifestava para os 

recuperandos da APAC, desde seus significados constituídos historicamente e no contexto das 

experiências vividas ao longo de suas histórias laborais, bem como, pelas práticas cotidianas 

do trabalho dentro e fora, antes e depois, do encarceramento. Isto, compôs um mosaico que 

busquei desvendar a partir das narrativas dessas pessoas, da implicação que me foi necessária 

enquanto pesquisadora e das reflexões macro e microssociais que se fizeram presentes na 

compreensão do universo desse tipo de trabalho. 

Na intenção de expor de forma encadeada as temáticas pertinentes ao presente estudo, 

esta dissertação se dividiu em cinco seções principais. Inicialmente, apresentei a 

fundamentação teórica da pesquisa, compreendendo melhor o universo que foi estudado. Na 

sequência, apresentei os objetivos, seguidos de seu percurso metodológico. Por fim, estão os 

resultados encontrados, as análises realizadas e as considerações finais deste trabalho. 
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1. Fundamentação teórica 

 

1.1. O contexto prisional 

 

O sentido do cárcere atrelado a castigo permeia a sociedade desde a sua formação 

(Fioravante, 2012), tendo o sistema penal que vigora nos dias de hoje passado por evoluções 

que foram influenciadas pelos meios econômicos, políticos e culturais. A prisão 

contemporânea, portanto, é fruto desse avanço das penalidades que foram construídas e que 

passaram por reestruturações ao longo do tempo (Foucault, 1975/2007). 

Tratando-se da operacionalidade das prisões, observa-se que, na maioria das vezes, ela 

é um bloqueador do direito de ir e vir das pessoas, mas também um mecanismo de apreensão 

da individualidade dos indivíduos, que por sua vez, tem efeitos na formação de sua 

subjetividade (Andrade & Machado, 2016); aspecto esse do humano que deriva de um 

desencadeamento histórico e é formado por experiências que partem de diferentes naturezas 

que são concretas, afetivas, contextualizadas num determinado tempo, cultura, espaço. 

Diante disso, ao ponderar que as relações entre as distintas esferas humanas fomentam 

a construção das particularidades das pessoas (González Rey, 2003), se atenta para a 

mortificação propiciada pela materialidade e pela edificação simbólica do ambiente prisional 

(Lira & Carvalho, 2002). O ambiente carcerário torna-se cômodo a um processo de 

despersonalização da pessoa privada de liberdade por ter condições que corroboram para o 

ofuscamento do eu individual e dispor de um regime que sujeita um norteamento de 

personalidades, incitando uma segregação entre o mundo interno e externo ao das prisões. O 

transgressor de leis chega a ter visões, anseios e necessidades tão díspares da realidade fora 

muros prisionais que dificultam sua saída dos presídios, ao mesmo tempo em que colabora 

para que haja seu retorno aos mesmos (Siqueira, 2001). Nesse espaço, é convergente a 
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metáfora do “estrangeiro” que é proposta por Sequeira (2006) a qual alude à nivelação do 

humano, em que se há uma assimilação da singularidade daquele por si mesmo. A pessoa se 

estranha e é estranhada, em virtude, da submissão na prisão; aqui se fala de uma tensão 

envolta de apagar ou suprimir o particular humano, passando a se adaptar ao sistema.  

De tal forma, o chamado criminoso passa por uma categorização. Aqui, um estado 

evolui para uma natureza, ou seja, não está apenas recluso da sociedade e privado de sua 

liberdade, mas se é um preso, um delituoso, o que se torna a sua identificação. O estigma é 

apresentado como um doloroso atributo que se arraiga à figura da pessoa que passa ou passou 

pelo sistema prisional, assumindo a forma de ineptidão do indivíduo para a sua anuência 

social na integralidade (Goffman, 1978).  

Em meio a este cenário, a educação e o trabalho são enxergados enquanto 

possibilidade para a reintegração das pessoas junto ao coletivo, embora também seja 

perceptível que ambos se demonstrem em quantidade pequena perante a demanda e, que mais 

especificamente, as atividades laborais que são oferecidas não parecem ter constância e não 

apresentem um caráter qualificador (Hassen, 1999), havendo o debate sobre a falta de 

identificação de práticas veementes que subsidiem aprendizagem de ofícios e tarefas que 

sirvam de estímulo para quando as pessoas saírem do presídio (Zackseski, 2002). Além da 

restrição de trabalho, tais ações aparentam estar aquém de uma organização sistematizada e 

difundida, não havendo qualquer extensão universal, estando tais serviços limitados a regiões 

(Silva & Costa, 2013).  

Assim, é importante pontuar que o reconhecimento e a valorização dos trabalhos 

realizados pelos indivíduos e sua importância na tríade composta pelo sujeito, pela 

organização e o meio social se torna evidente, e por isso, alguns autores compreendem que a 

atividade laboral pode ser fomentadora de desenvolvimento e/ou contribuinte para um estágio 

patológico em razão do modo como está organizada (Mello, 1992). Este fato, especialmente, 
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no ambiente prisional precisa ser mais considerado. Mesmo se configurando como uma forma 

de reintegrar as pessoas, ainda se presencia, nesse meio, uma fundição do homem ao labor 

que ele exerce (Lessa, 2007). 

Dito tudo isso, é sabido que o retorno do indivíduo que se encontra privado de sua 

liberdade à convivência social é uma soma de forças. A redução da distância entre o direito de 

a pessoa ter na sociedade um apoio para sua reinserção e o exercício concreto disto parte do 

coletivo e das representações públicas (Baratta, 1990). Cabe aqui, então, refletir sobre as 

conexões entre o cárcere, as questões sociais e do trabalho, passeando por aspectos 

relacionados à história.  

 

1.2. Cárcere, Trabalho e Sociedade  

 

A transição do sistema feudal para a era do capitalismo desencadeou condições de 

vida lastimáveis junto ao ser humano que, uma vez, desapropriado de sua terra foi levado a 

assumir a função operacional nas fábricas e pelos cárceres, obrigado a se adequar ao regime. 

A Inglaterra, Holanda e França tiveram essas transformações transcorridas no século XVI e 

XVII, enquanto que nos Estados Unidos a divisão aconteceu no século XVIII. O surgimento 

da instituição carcerária, portanto, não esteve desvencilhado do modelo capitalista de 

produção, ficando as casas de correção geralmente compostas por jovens, pedintes, feitores 

de delitos menores que não admitiam o delineamento do trabalho manufatureiro e acabaram 

por ceder, pela sua vulnerabilidade, as esferas da vagabundagem e mendicância. A prisão 

passou, então, a ser utilizada como forma de promover o adestramento da força de trabalho do 

novo aparelho produtivo que se lançava como contribuinte para a instauração de um quadro 

de arruinamento das pessoas enquanto sujeitos. O cárcere por se portar como intimidador vai 
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servir, assim, ao capitalismo em sua forma violenta, uniforme e repetitiva de condução das 

relações (Melossi & Pavarini, 2006).  

Dessa forma, a ciência de que o percentual de presos negros e pardos nas prisões é de 

60,8%, com idade entre 18 e 24 anos, fato que implica na percepção de que a atual população 

prisional é composta por jovens e eles detêm 55,5% de todo contingente de pessoas ali 

inseridas (Prates, 2013), é consonante com o entendimento de que a ocupação prisional se dá 

em detrimento de vários fatores, estando entre eles a condição díspar, de indigência e 

negritude que o capitalismo, suas controvérsias e consequentes dessemelhanças ostentam e 

contribuem para a apreensão pelo cárcere das classes menos favorecidas. Não é por menos 

que Agamben (2002, p. 143) remete-se aos cárceres como ciclos infindáveis de 

marginalização com experiências reais de promiscuidade, lugares nos quais se dão “vidas 

indignas de serem vividas”. 

Diante do exposto, parece importante evidenciar que a realidade da população 

carcerária brasileira envolve uma problemática socioeconômica complexa, perpetuada ao 

longo da história e que colocou a prisão como um espaço de reclusão e de exclusão. Além de 

que, o cárcere é essa instituição entendida como totalizante e punitiva, que mediante o 

cerceamento da liberdade se propõe de forma contraditória a promover a reintegração das 

pessoas que nela estão inseridas, numa promessa de que a estes sujeitos seja “devolvida” a sua 

cidadania quando finalmente lhes forem permitidos “voltar” para o convívio na sociedade. Tal 

aspecto é interessante, uma vez que de tempos em tempos, visualizamos nos noticiários e nas 

redes sociais o quanto a população presidiária consegue, mediante todas as exclusões, ainda 

assim se fazer ouvir pela sociedade, utilizando das únicas possibilidades que possuem, tais 

como o grito, as rebeliões, os motins. Na verdade, a ideia da reintegração apresenta um 

contrassenso, haja vista que estando apartados da realidade social, nos parece difícil acreditar 
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que as pessoas em estado de privação de liberdade possam “voltar” para o meio social, como 

se dele, muitas já não tivessem sido excluídas, mesmo antes de serem encarceradas. 

Nesse sentido, tais juras mencionadas, correspondentes a inserir-se no social, são 

configuradas nas realidades de trabalho como possível ferramenta de reintegrar as pessoas, 

pois nas instituições de cárcere seriam permitidas as elas uma progressão de regime ou 

diminuição de pena a partir do trabalho. Para tanto, o labor aparece enquanto meio de 

desenvolvimento do humano. Contudo, a utilização do mesmo no cárcere pode se delinear de 

variadas maneiras. Nesse ponto do estudo, me parece oportuno explicar como a atividade 

laboral se apresenta para a APAC. 

 

1.3. Modelo da APAC 

 

A APAC é um modelo de gestão carcerária que faz frente ao sistema de prisão 

tradicional. Isso, por que, o olhar apaqueano se volta para a realização de ações que possam 

auxiliar o processo de reintegração das pessoas em estado de privação de liberdade, as quais 

ele denomina de recuperandos. A preocupação está aqui na criação de meios em que a 

exequibilidade da pena aconteça, mas que seja uma vivência humanizada. 

De modo a melhor compreender sua proposta de atuação, se tem o convite para 

conhecer a história da instituição. A APAC foi inaugurada no ano de 1972, tendo como 

idealizador Mario Ottoboni e como cenário de criação a Cadeia pública da cidade de São José 

dos Campos em São Paulo. Ottoboni realizou um curso de cristandade, que era desenvolvido 

por um movimento católico de renovação espiritual sob direção de Dom Juan Hérvas, iniciado 

na Espanha e posteriormente expandido para a América. Após isso, Ottoboni se voltou para o 

cárcere solicitando uma visita ao presídio e uma aproximação com a situação de vida 

degradante dos indivíduos ali postos, o que o estimulou a um propósito de transformação do 
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quadro prisional vigente. Assim, com uma adequação dos princípios ideológicos do curso à 

realidade prisional, os primeiros passos da APAC foram dados ainda em 1969 com uma 

experiência de postulado realizada com as pessoas em estado de privação de liberdade (Silva, 

2015). 

Então, a equipe liderada por Mario Ottoboni foi ganhando proporções em termos de 

poder e chegou a ter a oportunidade de em 1973 administrar metade das celas da cadeia 

mencionada. No ano seguinte, foram iniciadas experiências de prisão albergue, oportunizando 

que as pessoas reclusas experimentassem atividades de trabalho fora do cárcere durante o dia, 

havendo retorno para o mesmo durante a noite.  

Daí, um novo processo de direcionamento relacionado a normas, comportamentos e 

regras teve início no presídio de São José dos Campos, contando com uma fiscalização 

adequada e com o requerimento de que as pessoas em privação de liberdade participassem das 

práticas desempenhadas pelos colaboradores e colaboradoras daquela prisão, bem como que 

os indivíduos reclusos apresentassem disponibilidade em receber o apoio proporcionado 

àquela carceragem pelo voluntariado (Massola, 2005). Em setembro de 1975, a APAC, cuja 

sigla significava inicialmente “Amando ao próximo, amarás a Cristo” se constituiu como 

entidade civil de direito privado, tornando-se um órgão auxiliar da Corregedoria de Presídios 

(Vargas, 2009). O acontecimento se justificou pela questão de que o Estado por ser laico não 

poderia contar com instâncias religiosas de posse desse encargo gerencial. 

A partir dessa exposição histórica, se tem a possibilidade de passear, de forma mais 

substancial, pelos caminhos escolhidos pela APAC para lidar com a premissa de recuperação 

humana. Esta associação tem o trabalho em torno de doze elementos e são eles: participação 

da comunidade, recuperando ajudando recuperando, trabalho, religião, assistência jurídica, 

assistência à saúde, valorização humana, família, voluntário e sua formação, Centro de 
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Reintegração Social (CRS), mérito do recuperando, assim como, a Jornada de Libertação com 

Cristo.  

Nisso, é válido destacar que o regime da APAC necessita de que um convênio 

administrativo seja estabelecido com o Estado, para que haja sua implementação em 

determinada localidade. Ademais, faz-se necessário a clareza de que esse modelo penal prevê 

que haja a promoção de “reintegração” das pessoas de uma forma diferenciada, pautando-se 

especialmente em princípios religiosos e se baseando na “conversão” dos recuperandos. Só, 

então, vai ser possível o que eles chamam de recuperar e consequente reintegrar. Perante tal 

entendimento, percebe-se que o sistema envolve um sentimento de humanidade e cooperação, 

ao mesmo passo, em que liberdades como o de crença religiosa são colocadas em questão. Na 

APAC, o trabalho é uma ferramenta para o processo de resgate dos indivíduos, sendo 

denominado de laborterapia justamente pela dimensão de “tratamento” que assume.  

A partir desta reflexão que tangenciou os valores, a identidade e a forma de atuação da 

APAC, gostaria de evidenciar a Psicologia Social do Trabalho como um campo que, com 

algumas orientações a nível epistêmico e político, pode lançar luz sob o fenômeno do trabalho 

encarcerado, considerando, a exemplo desse estudo, o contexto da APAC. Logo, reflito no 

item abaixo sobre o fenômeno trabalho em sua historicidade e função social.  

 

1.4. O mundo contemporâneo do trabalho 

 

A relação existente entre os seres humanos e o trabalho demonstra-se indissociável. 

Não há como se perceber a existência de um sem que haja a presença do outro, podendo-se 

dizer que o trabalho é determinante para a compreensão dos sujeitos e assim expor que ele, 

em si mesmo, conjetura a condição humana (Zavattaro & Benzoni, 2013). Corroborando com 

tal afirmação é que se diz que pela via laboral se tem uma modificação simultânea de caráter 
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externo e interno ao indivíduo, pois ao passo que ele transforma a natureza, mudanças são 

provocadas em si (Franco, 1989). Para além disso, há o caráter social do ser humano 

(Vygotski, 1896/2008) que precede sua condição de sujeito, sendo aquele construído na e por 

meio da atividade. Nela, a historicidade, os modos produtivos, as relações sociais e a 

unicidade das pessoas são capazes de produzir sentidos e significados (Aguiar & Ozella, 

2006).  

Em meio a todo transcorrido, pode-se perceber, entretanto, que em virtude, direta ou 

indireta, ao mundo laboral, a estabilidade e a valorização da pessoa no que se refere a sua 

identidade se viu prejudicada. O mundo do trabalho e seus processos produtivos foram 

acometidos por profundas transformações no final do século XX e início do século XXI, 

tendo na reestruturação produtiva iniciada a partir dos anos  de 1970, um meio de transpassar 

a crise estrutural do capitalismo, implementando novos padrões de produção pautados no 

regime de acumulação flexível face àqueles modelos que eram clássicos e que estavam 

relacionados especialmente ao taylorismo-fordismo (Antunes, 1999). Nesse período, além das 

novas formas produtivas, o cenário foi marcado por uma revolução microeletrônica, pelo 

aparecimento de outras formas de automação, robótica e mecanização, distintos padrões de 

fornecimento, processos de trabalhos com flexibilização, novos setores de produção, 

desenvolvimento do setor de serviços, novos mercados e também modelos de consumo 

(Deddeca, 2000). Em detrimento dessa realidade, os empregos foram assolados por 

precariedade, as condições de trabalhos foram desregulamentadas, os direitos dos 

trabalhadores estiveram flexibilizados, os sindicados foram atacados, a mão de obra feminina 

continuou com salários depreciados em comparação aos dos homens e as crianças mais 

vulneráveis retornaram à realidade do trabalho infantil. De forma contraditória, a juventude 

foi o grupo mais atingido pelas taxas de desemprego, pela exclusão do trabalho formal, sendo 
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impulsionado ao contexto informal do trabalho, do subemprego e da situação de desalento 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2018). 

O regime capitalista de acumulação esteve a serviço não apenas das mutações que 

impactaram nas relações concretas de produção, mas também do contexto produtivo de forma 

subjetiva, haja vista, que as pessoas incluídas ou excluídas nele, tiveram seu modo de ser e de 

vida afetados (Coutinho, 2009). Nisso, o âmbito profissional foi sendo ocupado de forma cada 

vez mais heterogênea, havendo a presença de trabalhos atípicos e precários nos quais os 

trabalhadores, bem como, as trabalhadoras, tiveram seus direitos retirados e perderam 

benefícios. A perspectiva profissional das pessoas e suas férias, as licenças em benefício de 

sua saúde, o descanso remunerado e os rendimentos estáveis, como direitos que lhes eram 

garantidos foram perdidos as custas de trazer ganhos como os de competição e lucratividade 

para as empresas, pondo o trabalhador sob uma condição de isolamento (Galeazzi & 

Holzmann, 2011).   

Contudo, as relações de trabalho não foram as únicas a serem afetadas. O 

neoliberalismo passou por um fortalecimento no que diz respeito às suas práticas e 

contemplou a realidade do Estado passando por uma redefinição de seu papel com a 

privatização das empresas de sua competência. Isso significa dizer que ele foi enxugado e se 

tornou diminuído diante de uma fortificação vivida por parte do mercado financeiro. De 

forma micro, a reestruturação produtiva gerou impactos no tamanho das empresas que foram 

diminuídas, nos processos de trabalho que se tornaram alvos de uma nova organização e nos 

contratos laborais que ficaram mais flexíveis (Baumgarten & Holzmann, 2011). Esse contexto 

também abrangeu uma mão de obra de ampla rotatividade e em situação instável por conta 

dos regimes precários ou flexíveis de emprego e crescente desemprego (Machado, Santana, & 

Lopes, 2017).  
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A ocupação de postos precários foi, então, a resposta dada pelo contingente 

trabalhador que se viu atemorizado frente à crise do capital e ao desemprego estrutural 

(Antunes, 1999). A nova configuração dos trabalhadores e trabalhadoras agora não se limitava 

às pessoas que estavam inseridas nas fábricas. Pelo contrário, correspondiam aos seres 

humanos que tinham sua força de trabalho vendida, compreendendo desde os precarizados, 

terceirizados, os de serviço e part time (Antunes, 2003). De tal forma, a compreensão é de que 

os modelos de gestão que passam a entrar em vigor na atualidade estão envolvidos por uma 

captura da subjetividade do corpo trabalhador (Alves, 2011), materializando-se na 

manipulação do mesmo que é colocado sobre um jugo sutil ao ser impulsionado a uma 

dedicação extrema de suas funções (Bernardo, 2009). 

O trabalho por ser uma categoria fundante do ser humano e suas maneiras de 

sociabilidade (Antunes, 1999, 2003) precisa ser discutido e passa a ser discutível em razão das 

novas morfologias que admite. Além da centralidade, existe a sua função psicológica na vida 

das pessoas de permitir que estas construam sentidos e significados (Bendassolli & Gondim, 

2014). A atividade laboral pode ser vista como um elemento de identidade, ultrapassando a 

concepção de ser uma mera produção ou oferta de serviços. Por assim ser, mostra-se como 

determinante para que a partir da inserção das pessoas no mundo haja a construção no 

contexto de suas chances de relações (Oliveira, 2010). 

Nessa perspectiva, a complexa realidade social foi interpretada e apreendida por meio 

de outras ferramentas teóricas que tiveram a capacidade de problematizá-la. Na década de 

1970, frente às mutações da cultura, dos comportamentos e da política, surgiram teorias que 

se punham a disposição de contribuir com a compreensão de como se dava a reprodução no 

meio social das forças conservadoras que eram imperantes, entendendo também a forma como 

elas se portavam a nível individual e coletivo diante de sua acomodação/ resistência. Nessa 

circunscrição é que o cotidiano passa a ser destacado nos estudos (Levigard & Barbosa, 
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2010), tornando-se o foco de uma parte da reflexão teórica feita pela Psicologia Social do 

Trabalho, problematizada em seguida.  

 

1.5. Contribuições da Psicologia Social do Trabalho 

 

A Psicologia Social do Trabalho teve sua história iniciada na década de 1980, quando 

houve abertura política do Brasil, especialmente quando se viveu os últimos anos da ditatura 

militar no país. Nessa época, a partir da instauração de um cenário turbulento para o trabalho, 

para a saúde, educação, segurança pública e estrutura fundiária, esferas que pediram para 

serem inclusas publicamente nas discussões políticas e de mobilização social, é que se teve a 

busca pela garantia dos direitos e da cidadania dos indivíduos.  

Logo, em 30 de abril de 1981, com o episódio do Rio Centro que foi uma tentativa de 

explosão de 3 bombas por um conjunto de militares em um evento cujo dia do trabalhador 

estava sendo celebrado no Rio de Janeiro (Santos, 2014), os caminhos foram abertos para um 

robustecimento do movimento social em defesa da democracia. Posteriormente, eventos 

foram realizados justamente com a preocupação de propor que os sindicatos e os partidos 

brasileiros passassem por uma reestruturação, estimulando, além do mais, um engajamento no 

que se refere a defesa da saúde como um direito social, havendo até a sugestão de uma 

reforma do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, houve a concretização da I Conferência 

Nacional das Classes Trabalhadoras (Conclat) e do 1º Encontro Nacional dos Sem Terra em 

1984 que, por sua vez, deram base para a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

(MST). Já, em 1986, o cenário foi propício para a realização da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (Brasília, 1986). Na sequência, a repressão imposta pelo Regime Militar se deparou 

com mais um acontecimento que a trouxe desestabilização. As ruas estavam sendo tomadas 

pelas “Diretas Já” com a reivindicação de eleições livres e diretas, juntando-se ao conjunto de 
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fatos que permitiu a derrocada do regime. O ambiente também foi favorável para que, em 

1986, deputados federais fossem eleitos e a Constituição Federal passasse a incluir outras 

diretrizes, sendo, aquela, promulgada em 1988.  

Resumidamente, se pode ver que a Psicologia Social do Trabalho surgiu em meio a 

um cenário de redemocratização que aconteceu há cerca de três décadas. Ela é este esforço 

recente e contínuo de se posicionar frente às desigualdades que assolam a nossa sociedade. No 

que diz respeito ao trabalho, se trata de um empenho para enfrentar o contexto de exploração 

que vem se instaurando no país (Bernardo, Oliveira, Souza, & Sousa, 2017). Aqui se chama a 

atenção para uma ocorrência. É por meio do levantamento da questão de como as condições e 

relações laborais se dão nos tempos contemporâneos que se problematiza sobre as 

implicações que elas têm gerado para as pessoas, buscando entender, por exemplo, como seus 

modos de ser e sua vida, ficam limitados nos tempos atuais (Pulido-Martinez & Sato, 2013). 

Contudo, é importante que se abra um parêntese. No Brasil, houve a consolidação de 

duas perspectivas teóricas práticas que inseridas na Psicologia se preocuparam com o trabalho 

humano como objeto. Esta menção faz referência as duas leituras diferentes feitas sobre a 

atividade laboral, a saber, a organizacional e a social.  Enquanto a Psicologia Organizacional 

entrou em consonância com ciências como a Engenharia e a Administração, detendo seu olhar 

sobre questões cruciais para o seio gerencial e conduziu discussões prioritárias para o capital, 

a Psicologia Social do Trabalho, lente escolhida para nortear as nossas discussões, assumiu 

uma postura inversa ao fazer uma articulação com as Ciências Sociais e considerar primordial 

a aproximação com o corpo trabalhador para, só assim, puder compreender o trabalho (Sato, 

2003).  

Nesse sentido, é que se percebe que a Psicologia Social do Trabalho ao optar por se 

afastar da corrente neopositivista que se desmembrou na teoria cognitivo comportamental e 
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deu embasamento para o debate levantado nos dias hodiernos pela psicologia das 

organizações (Bendassolli, 2011), fez o movimento de somar ao universo teórico que tem 

como problemática os contextos de trabalho, mas sobretudo, que abraça a concepção de que 

as atividades laborativas não estão estritamente ligadas à geração de valor econômico. Além 

de que, aqui passa-se a assumir que o trabalho ainda compreende aquelas atividades que não 

estão inseridas dentro do escopo das organizações segundo o espectro tradicional. 

Consequentemente corresponde também àquelas que não estão dentro da formalidade. Nisso, 

se fica evidente que há diferentes formas de se entender o que é uma organização. Ela pode 

ser vista seguindo a linha gerencial e instrumentalizada responsável por colocá-la na posição 

de ser um arcabouço com questões adversas de gestão que lhe são inerentes ou, anda na 

contramão desse pensamento, passando a associá-la como um fenômeno psicossocial (Spink, 

1996).  

De tal forma, a Psicologia Social do Trabalho adota o pressuposto de que nas relações 

de trabalho há uma discrepância de poder. Por isso, respalda o seu debate sobre os efeitos 

políticos e sociais que emergem da relação estabelecida entre indivíduo e trabalho no contexto 

social (Sato, Bernardo, & Oliveira, 2008). A perspectiva assumida é de que a ciência 

psicológica precisa olhar para os processos produtivos particulares observando integralmente 

os desacordos de trabalho e deve começar a intervir primeiramente neles. É no cotidiano, é no 

dia a dia que se tem a construção identitária das pessoas, implicando dizer que em detrimento 

de sua ocupação no contexto social é que se há o lançamento de bases para a formação da 

identidade dos indivíduos, contrapondo a concepção de que esta seja estável (Sato, 2003; Sato 

et al., 2008). Em outras palavras, pode-se dizer que a Psicologia Social do Trabalho é 

claramente marcada pela sua ênfase nos feitos do mundo de trabalho, nos dilemas que são 

próprios ao mesmo e dá lugar a visão daqueles que o vivem, qual seja, o grupo trabalhador.  
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A preocupação está naquilo que acontece diariamente nesse domínio, entendendo 

que dentre suas contradições está o choque entre o capital e o trabalho. Eles têm divergências 

de interesses e isso resulta na inclusão de práticas de dominação e resistência no cotidiano. Na 

Psicologia Social do Trabalho, a subjetividade da classe trabalhadora, bem como, as relações 

intersubjetivas imbricadas nos ambientes de trabalhos são consideradas desde os seus aspectos 

macrossociais, microssociais até aqueles relacionados a historicidade. A Psicologia Social do 

Trabalho, nesse raciocínio, se configura como uma linha da ciência psicológica que possui 

teor crítico.  

Diante dessas considerações, é primordial destacar que a Psicologia Social do 

Trabalho nutre a possibilidade de outros formatos de trabalho nos dias atuais. Na visão dessa 

perspectiva da Psicologia do Trabalho, falar sobre o trabalho é refletir sobre sua construção 

propiciada no dia a dia e nos relacionamentos, seja pelas vias dos ambientes de socialização, 

pelos espaços em que se podem ver as identidades sendo formadas, por meio das experiências 

e dos significados (Sato, 2003; Sato et al., 2008). Sendo assim, as práticas cotidianas, os 

processos de significação e as identidades são algumas ferramentas importantes para essa área 

de conhecimento, tangenciando a compreensão do modo pelo qual se dá a produção e a 

constituição das pessoas em seus contextos de trabalho, o entendimento de como o fazer no 

trabalho é constituído e a compreensão das formas contemporâneas de subjetivação da equipe 

trabalhadora.  

Ao se aproximar da maneira pela qual as pessoas efetivam o cotidiano, abrangendo 

como acontecem a produção de sentidos e as vivências concretas que tecem a constituição das 

identidades, é que os processos intersubjetivos em suas distintas dimensões, associadas ao 

mundo do trabalho são abarcados. Para a Psicologia Social do Trabalho, é na diferença entre o 

trabalho prescrito, aquele que se encontrava para a esfera trabalhadora na gestão no campo do 
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planejado, e o trabalho real, aquele que era efetivamente feito, é que acontece o estudo das 

práticas cotidianas. Dito de outro modo, é no posicionamento entre o idealizado e o concreto 

que esse habitual é tateado (Oliveira, 2014). Além do mais, as pesquisas dessa Psicologia 

também visam compreender as táticas cotidianas e as estratégias (Certeau, 1996) usadas pela 

massa trabalhadora, abrindo espaço para que a inventividade da mesma seja considerada. Vale 

ressaltar que dentro dessa lógica de análise das ações do cotidiano, os processos de 

subjetivação estão associados. A mediação entre as pessoas e o meio técnico é feita pelo 

simbólico, considerando que o trabalho é um meio de produção intersubjetiva (Oliveira, 

2014). Por meio das experiências concretas com a realidade é que os sentidos e significados 

são produzidos (Tolfo, Coutinho, Baasch, & Cugnier, 2011). Da mesma forma que as práticas 

e os sentidos estão ligados, a identidade não é construída deslocada das experiências. 

Por fim, é importante indicar que a Saúde do Trabalhador e a Economia Solidária 

também contribuíram para o desenvolvimento da Psicologia Social do Trabalho que por ter 

uma postura ética política, transpassa a neutralidade. Os contextos laborais são campos de 

aplicação de múltiplos saberes técnicos especializados, o que faz com que a relação capital-

trabalho seja debatida (Sato, 2010), explicando a existência de pesquisas diversas abrangendo 

a informalidade, trabalhos sujos, terceirizados e precários, que se valem, mas não 

exclusivamente, de modalidades qualitativas de pesquisa, como a observação participante, 

etnografia e entrevistas não diretivas. A Psicologia Social do Trabalho se apresenta de forma 

epistemológica numa vertente pós-estruturalista, com uma perspectiva voltada para o 

cotidiano da seara trabalhadora, oferecendo espaço para que ele próprio possa falar e 

argumentar acerca do seu trabalho. Além da saúde desse contingente de pessoas, a Psicologia 

Social do Trabalho se interessa pelos temas: identidade social, processos de significação do 

trabalho, relações de coletivos de trabalho, contextos invisíveis de trabalho, relações de poder 

que reverberam em relações de alienação, submissão e isolamento do campo trabalhador, 
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provocando situações sociais de exclusão; além da construção da subjetividade pelo  trabalho 

e neste, a partir de suas condições concretas, assim como as relações laborais e a organização 

do trabalho (Coutinho & Oliveira, 2017). 

Nessas condições, para subsidiar o desenvolvimento desse trabalho científico, o 

objetivo geral e os objetivos específicos foram construídos. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Compreender a atividade de trabalho para recuperandos da Associação de Proteção e 

Assistência ao Condenado (APAC) em Macau no RN, considerando suas biografias laborais e 

sua relação com o trabalho no cárcere. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

a) Descrever a biografia laboral dos recuperandos por meio da consideração de suas 

experiências de trabalho fora do cárcere; 

b) Caracterizar as atividades laborais realizadas no cárcere e seus sentidos para recuperandos 

da APAC de Macau/RN, observando as condições e a organização do trabalho; 

c) Identificar as perspectivas de futuro em relação ao trabalho dos recuperandos envolvidos 

em atividades laborativas promovidas pela APAC de Macau/RN a partir de sua vivência com 

o mesmo dentro e fora do cárcere. 
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3. Método 

 A presente pesquisa tratou-se de um estudo de caso descritivo, transversal e 

qualitativo, com características etnográficas e disposição de uma observação participante. 

Para efetuar esse delineamento metodológico, entrevistas narrativas individuais, registros 

fotográficos e diário de campo foram usados.  

 

3.1. Escolha dos participantes 

 

Os artigos 82 a 86 da Lei nº 7.210/1984 apresentam determinações em torno do 

estabelecimento penitenciário, estando entre elas as variadas formas de encarceramento e os 

integrantes que o comporta. Dentre os ambientes penais, a gestão APAC, localizada no Rio 

Grande do Norte, na cidade de Macau foi o lócus deste estudo, já os recuperandos, seus 

protagonistas; fato que é consonante com os preceitos desta associação que entende serem 

elas (pessoas em estado de privação de liberdade), as mais hábeis a falar sobre a experiência 

de reclusão e, por conseguinte, terem narrativas sobre o trabalho no cárcere.  

Dois critérios foram elencados para a escolha dos participantes: presença em atividade 

laboral no cárcere e estar em regime fechado de reclusão. Com vistas a obter uma diversidade 

do trabalho prisional, a pretensão foi de que houvesse a participação de recuperandos com 

tempos diferentes de encarceramento na APAC e atuação dos mesmos em trabalhos distintos.  
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3.2. Instrumentos/técnicas 

 

O estudo foi pensado a partir da articulação de diferentes estratégias de coleta de 

informações: entrevistas narrativas individuais, registro fotográfico do trabalho pelos 

trabalhadores
1
 e diário de campo.  

Nesse percurso, busquei verificar os documentos da entidade como forma de 

desenvolver uma aproximação inicial com o contexto da pesquisa. O acesso às regras, aos 

acordos de convivência e às legislações sobre a APAC contribuíram, inclusive, para a 

demarcação de outros planos de como obter as informações necessárias para a execução do 

estudo e me aproximar do fenômeno em questão, qual seja, o trabalho encarcerado.  

O objetivo das narrativas foi criar um espaço de diálogo e reflexão sobre a atividade 

laborativa. Por intermédio das fotos eu vi uma oportunidade de fomentar a discussão sobre a 

atividade em si, observando os conflitos internos provocados nos indivíduos, os 

impedimentos para a execução do labor e os mecanismos para que houvesse seu 

enfrentamento. 

As entrevistas narrativas (Apêndice A) tiveram três eixos temáticos estabelecidos 

previamente: história de vida laboral, trabalho na prisão (prisão comum e APAC) e 

perspectiva de futuro em relação ao trabalho. Elas contaram com uma questão disparadora em 

que o participante foi provocado a discursar livremente sobre um fato juntamente ao seu 

contexto envolvido (questões imanentes) e com questões exmanentes, abordando itens, que 

porventura, tivessem sido mencionados na entrevista, mas não foram aprofundados ou sequer 

refletidos anteriormente pelo participante (Jovchelovitch & Bauer, 2002).  

No registro fotográfico, imagens do trabalho foram realizadas por mim, como 

pesquisadora, com auxílio do recuperando. Embora o uso do celular para fazer as fotos tivesse 

                                                           
1
 Os registros fotográficos foram realizados pela pesquisadora juntamente com os recuperandos, a partir do que 

os mesmos mencionavam que se tratava das características e/ou representações do seu trabalho. 
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sido autorizado pela APAC, estas deveriam ser realizadas pela pesquisadora e não pelos 

recuperandos. Na ocasião, cada participante da pesquisa foi estimulado a dizer qual captura 

deveria ser feita levando em consideração momentos emblemáticos do seu trabalho. Ali 

seriam evidenciados os aspectos positivos e/ou negativos do mesmo, como também, ocasiões 

que produzissem aumento e/ou redução da sua potência de agir na atividade (Osório & Maia, 

2010).  

Além das entrevistas narrativas e dos registros fotográficos, também foi utilizado o 

diário de campo. Ele foi usado para anotar as observações participantes realizadas durante o 

momento de inserção e ambientação com a APAC. Nele também ficou demarcado de que 

forma aconteceu o movimento de implicação com o campo de estudo que seu deu com um 

enfoque etnográfico de aproximação e estranhamento. 

 

3.3. Procedimentos de coletas das informações e cuidados éticos 

 

No momento de inserção na APAC verifiquei os regulamentos, as normas e os 

preceitos utilizados pela associação e aí teve o primeiro contato presencial com a unidade no 

qual foi feita uma exposição dos objetivos da pesquisa. Já nas visitas seguintes, 

gradativamente, houve uma aproximação com a rotina institucional da entidade, tendo 

conversas com os gestores, com os recuperandos, participação em rituais e momentos 

simbólicos da APAC. Na sequência, iniciei a realização das entrevistas narrativas que foram 

gravadas com a autorização da instituição e também do recuperando. Este assinou os 

seguintes termos: Termo de Autorização para Gravação de voz (Apêndice B), o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e o Termo de Autorização para uso de 

Imagem (Apêndice D). O último respeitou a confidencialidade e os participantes não tiveram 

sua imagem exposta. 
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O diário de campo foi utilizado para registrar as situações vivenciadas no campo de 

pesquisa e também para marcar as impressões e implicações com a mesma. Em termos de 

cuidados éticos, fica sabido que houve respeito com os participantes no que diz respeito a 

sensibilidade de entender desde a decisão de quais narrativas e fotos eles deixariam se tornar 

públicas até o compromisso de haver uma devolutiva da pesquisa. Firmei, ainda, o acordo de 

uma procura de atendimento adequado de psicologia caso houvesse algum desconforto 

psicológico proveniente da condução do estudo. Por fim, saliento a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos sob o número 2.575.031 (Apêndice E). 

 

3.4. Procedimentos de análise e interpretação das informações 

 

Os registros do diário de campo foram compostos pela observação participante 

realizada no início da pesquisa e pelos momentos de minha inserção no campo. Isto 

possibilitou que eu fosse me aproximando do contexto de pesquisa e contribuindo para dar 

visibilidade, bem como, concretude aos documentos pesquisados na APAC tais como: 

regimentos, atas de reunião e informativos. Eles foram analisados de forma não sistemática e 

auxiliaram na compreensão dos rituais, regras e modo de funcionamento da associação.  

As narrativas registradas a partir das entrevistas compuseram três núcleos temáticos 

diferentes estabelecidos, a priori, história de vida laboral, trabalho na prisão (prisão comum e 

APAC) e perspectivas de futuro em relação ao trabalho que compuseram três corpora 

submetidos posteriormente a análise textual com auxílio do software IRAMUTEQ (Interface 

de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). O software é 

indicado para análises qualitativas, preferencialmente monotemáticas e que possuam grande 

quantidade de texto. No presente estudo, todos os corpora foram analisados por Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) que indica o quanto as narrativas se aproximam ou se 
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distanciam em classes compostas por critérios estatísticos (² ≥ 3,84, f ≥ média de ocorrências 

por formas de palavras e p <0,005). Houve a consideração do contexto textual em que tais 

vocábulos surgiram, além das características sociodemográficas e laborais dos participantes. 

Cada corpus passou por uma edição a fim de se adequar as regras do programa 

IRAMUTEQ, e somente assim, pude fazer os testes que embora estatísticos me conferiram 

uma análise qualitativa. No IRAMUTEQ, de cada corpus são extraídas classes e elas, por sua 

vez, são compostas por palavras. O corpus funciona como um eixo temático, as classes como 

subtemas e as palavras como unidades de significação. As classes e as palavras são 

constituídas por segmentos de texto compostos e separados conforme os critérios estatísticos 

estabelecidos pelo programa.  

Ressalto que as palavras selecionadas passaram pelos critérios estatísticos e em 

seguida foram articuladas e interpretadas à luz do contexto das narrativas na entrevista. A 

partir disso, descrevi os resultados, fiz uma intersecção com a literatura já existente e, por fim, 

os ilustrei com alguns recortes de falas de participantes. O registro de fotos serviu como 

estímulo para o aprofundamento das narrativas relacionadas ao trabalho, denominado na 

APAC de laborterapia, tendo a perspectiva de debater sobre a dimensão da atividade em si, 

suas possibilidades de ampliação, formas de intervir na organização do trabalho e pensar 

estratégias de enfretamento. As narrativas passaram por um processo analítico e subsidiaram 

as interpretações realizadas tomando por base os registros fotográficos, feitos tanto pela 

pesquisadora quanto pelos participantes da pesquisa. 
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4. Resultados e discussões 

 

4.1. O olhar da pesquisadora e o lócus de pesquisa 

 

“...Onde estaria o espírito de risco, em vez do anseio de acomodação?...Porque não 

vejo razão, para alguém fazer uma pesquisa de verdade, que não seja o amor a 

pensar, a libido de conhecer. E, se é de amor ou desejo que se trata, deve gerar tudo o 

que o amor intenso suscita, de tremedeira até suor nas mãos. Não há pior inimigo do 

conhecimento do que a terra firme...” 

(Ribeiro, 1999) 

 

Em 2017, eu pensava ter escolhido o sistema prisional para ser o contingente que eu 

desbravaria pelos próximos dois anos de mestrado, mas as experiências que vivi se 

encarregaram de me mostrar o quão eu estava enganada. Eu também cheguei a pensar que 

tivesse sido o contrário e que, na verdade, o sistema prisional era que tivesse me escolhido. 

Lembro-me, muito bem, de quando, no primeiro semestre, me deparei com esse segmento de 

texto que vos apresentei no início dessa seção. Naquele instante tomei consciência de que a 

pesquisa me envolveria, necessitando de minha implicação. 

Antes de iniciar este curso, senti que precisava desenvolver mais segurança com o 

campo e com a perspectiva teórica do estudo, pois o contato que eu tinha com o contexto 

prisional era bem pequeno ou quase nulo. Eu vinha de outras terras e, na minha formação 

como administradora, as vivências acadêmicas tinham sido outras. Nesse sentido, a literatura 

sobre as prisões foi minha companheira por um bom período. Para além dos escritos, busquei 

aproximações com pessoas que trabalhavam no contexto do cárcere e com estudiosos sobre o 

assunto.  
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As primeiras decisões vieram e optei por conhecer a APAC. Foi nela que depositei a 

esperança de saber sobre a atividade laboral no contexto presidiário. Prometer descrever a 

experiência seria o mesmo que limitá-la. De tal modo, eu acordarei com vocês, leitores e 

leitoras, de que este é um injusto, porém aceitável recorte, neste momento, desse mundo.  

 

4.1.1 Minha imersão 

 

“Quem passa naquela porta é recebido por um anjo de Deus.” 

(Recuperando 10) 

“Sabe o que você veio fazer aqui? Aprender.” 

(Recuperando 07) 

 

Minhas idas e vindas à APAC de Macau/RN aconteceram dentre os meses de maio e 

agosto de 2018. Tão logo comprovei aquilo que a teoria me trazia. Os princípios desse modelo 

de gestão penal concordavam que as pessoas recebessem o papel de serem corresponsáveis 

pela sua recuperação. Nele eram oferecidos auxílios que iam desde a assistência à saúde até o 

apoio jurídico, educacional, social e religioso. Não havia a presença de policiais, armas, 

fardamentos e se prezava por um respeito extremo às regras estabelecidas, sem a consideração 

de que houvesse qualquer desordem.  

Inicialmente fiz um diálogo com a instituição e ela me aproximou de sua fundação, 

rotina, regulamento e valores. Por assim ser, entendi que o projeto foi introduzido no Rio 

Grande do Norte a partir da sensibilidade do Desembargador Rafael Godeiro. Sediada na 

cidade de Macau que fica a 175 km da capital do estado (Natal), a instalação física da APAC 

(Figura 1) se encontrava em uma antiga creche, dentro da área habitada do município, 

integrada, até então, por três funcionários administrativos (encarregado de segurança, 
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encarregado administrativo e encarregado de tesouraria), além dos inspetores e do 

voluntariado. A entidade possuía quarenta ocupações divididas igualmente para o regime 

fechado e o semiaberto. Entretanto, até o momento da pesquisa, pertenciam ao sistema, quinze 

pessoas em estado fechado de reclusão. Aspecto que me chamava a atenção diante de uma 

realidade de superpopulação encarcerada com falta de vagas, bem como, de superlotação nos 

presídios brasileiros, lugares que caracterizam o sistema convencional prisional (MJSP, 

2017). 

Outro fato marcante, nessas primeiras ambientações foi saber sobre uma das principais 

limitações desta unidade apaqueana. A APAC de Macau/RN era o único dentre os centros de 

recuperação no Brasil que não possuía convênio com o Estado e contava apenas com os 

subsídios oferecidos pelo município vizinho de Guamaré.  

  

 

Figura 1. Entrada da APAC – Macau/RN. 

 

A partir dessas informações gerais, segui com a imersão e a observação participante, 

conhecendo sobre os setores da unidade, os recuperandos e alguns aspectos da rotina da 

APAC Macau/RN.  



42 
 

Na época, foi um dos recuperandos que me apresentou os espaços físicos da unidade, fez a 

mediação com os demais colegas e mostrou o cotidiano. Inteirar-me das repartições da 

associação não foi difícil. Elas eram poucas, pequenas, carentes, mas com notória organização 

e administração. Conheci o refeitório, a cozinha, a capela (que em maio estava em construção, 

mas em agosto já se encontrava finalizada), a secretaria (que também servia como sala de 

estudos e farmácia), os dois dormitórios (com dez camas e banheiro em cada um), a suíte de 

visita íntima (esta era feita a cada quinze dias, das 18h até às 06h do dia seguinte), a sala 

dedicada as peças produzidas pelos recuperandos e a quadra onde era realizada a laborterapia, 

os eventos e as intervenções.  

Foi exibido também o cronograma de atividades do regime fechado. Pude perceber 

que haviam dias específicos para determinadas atividades. Por exemplo, as visitas familiares 

aconteciam aos domingos (das 13h às 17h), as visitas das igrejas eram nos finais de semana 

por questões de disponibilidade, mesmo que pelo regulamento o sábado e o domingo fossem 

para o descanso e a vinda da família. Já nas segundas, quintas e domingos, os portões se 

abriam para a entrega de pertences e doações. Nas terças-feiras, os recuperandos podiam 

realizar ligações telefônicas, cuja duração eram de 5 minutos. O secretário se responsabilizava 

por saber o destinatário do telefonema, anotar os números e repassá-los a pessoa voluntária 

que o acompanhava. O recebimento de ligações acontecia na quinta-feira e tinha o mesmo 

tempo de duração. Neste caso, era o inspetor quem atendia o telefone, certificava-se sobre a 

procedência e o direcionava ao interessado. Os exercícios físicos aconteciam nas terças-feiras, 

às 9h00min da manhã com o auxílio de um voluntário, profissional na área. Os ensaios do 

coral eram no sábado neste mesmo horário. Nas segundas, quartas, sextas, sábados, domingo, 

a APAC dava espaço para uma programação especial. Esta podia ser filmes, séries ou 
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programas de entretenimento. A condição era de que tal programa possuísse teor educativo e 

fosse solicitado ao encarregado de segurança por meio do secretário.  

 Nas quartas-feiras, havia a escola do método APAC. Novamente, o encarregado de 

segurança era requisitado para essa atividade, só que dessa vez era para ajudar na 

compreensão do regulamento. Este momento era destinado a diálogos, partilhas e dúvidas. 

Nas sextas-feiras, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS) se reunia. Ali, se 

tomavam decisões, realizavam planejamentos, organizavam-se tarefas e monitoravam ações. 

Ademais, a cada primeira quarta-feira de cada mês, havia o ato socializador que começava a 

partir das 16h. Ele era um evento na qual a APAC se abria a comunidade que vinha conhecer 

de perto a realidade do local. Contudo, ao longo deste dia os recuperandos ficavam reclusos 

dentro da cela até às 15h, em reflexão e solidariedade com os companheiros do sistema 

convencional de prisão. Caso houvesse a valorização humana às 9h do mesmo dia, que podia 

ser uma palestra, eles eram liberados e precisavam partilhar da palavra ministrada no horário 

do ato socializador.  

O conhecimento dessas ações me ofereceu possibilidade de maior imersão no campo 

de pesquisa. Os recuperandos foram convidados a compartilharem comigo sobre sua entrada 

na APAC, detalhando como era o cotidiano na instituição, a forma de promoção disciplinar, 

bem como seus direitos e deveres.  
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4.2. Da prisão tradicional ao ingresso na APAC  

“A gente saiu do inferno e veio para o céu.” 

(Recuperando 07) 

“Seja bem-vindo à casa de Deus.”  

(Recuperando 11) 

 

A entrada na APAC partia da solicitação da família da pessoa em situação de cárcere. 

Havia abertura de um processo que tramitava pela comarca de Natal/RN e o julgamento 

ficava a encargo de uma comissão avaliativa que considerava a conduta da pessoa no sistema 

tradicional de prisão e privilegiava quem tinha residência na cidade, haja vista, a importância 

do suporte familiar no processo de recuperação para o método apaqueano.  

Chegando à APAC, o primeiro contato do recuperando era com o encarregado de 

segurança. Ele tinha como tarefa iniciar a exposição das regras que iriam acompanhar a 

estadia da pessoa na unidade, além de requerer ao indivíduo a assinatura de alguns termos 

visando adesão ao novo regime. Em seguida, era de competência do CSS fazer a recepção do 

novo integrante com devida acolhida. Esta compreendia desde o abraço de boas-vindas, 

oferecimento de alimentação, melhor exposição do regulamento até a infraestrutura da 

unidade. A respeito do CSS, afirmo que era formado por cinco recuperandos (presidente, 

vice-presidente, secretário, diretor de produção artística/responsável pelo setor laborterápico e 

ainda um tesoureiro/encarregado de manutenção) que representavam os demais colegas. O 

conselho fazia um diálogo com a administração, tinha autonomia para promover a efetividade 

das regras da APAC e desempenhava junto aos voluntários e voluntárias, como também, ao 

corpo gerencial, os papéis de segurança e disciplina. 

 Nos próximos 30 dias após a entrada no contexto apaqueano, a determinação era de 

que o recém-chegado ficasse recluso na sua cela. O período era tido como de adaptação e 
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contava com alguns limites. No primeiro mês, a pessoa se atinha a fazer as refeições junto 

com os outros recuperandos, receber seus familiares e a participar das intervenções que eram 

atividades extras, a exemplo de palestras e atos religiosos. Eles não tinham direito ao lazer e a 

visita íntima, tampouco o dever de fazer laborterapia. Se tratando de o indivíduo estar na 

programação especial, sua presença variava a depender do aceite ou não do encarregado de 

segurança. Passado o rito inicial, se começava efetivamente o dia a dia na APAC.  

4.2.1. Do amanhecer ao anoitecer: o que acontecia nas instalações apaqueanas?  

 

Às 6h00min da manhã os portões centrais da APAC eram abertos. De início, o 

inspetor noturno abria a quadra e um tempo depois o mesmo acontecia com os dormitórios. 

Depois, se fazia a chamada dos recuperandos para reconhecer sua estadia no local. Nesse 

espaço de tempo até às 7h00min, era o momento da higiene pessoal e dos escalados fazerem a 

manutenção do prédio (Figura 2). As tarefas não eram feitas de modo aleatório, uma vez que, 

era dever do presidente do CSS promover a organização.  

 

Figura 2. Quadro da programação diária da APAC – Macau/RN exposta no corredor das celas. 
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Quanto a espiritualidade, via-se sua aparência em todos os momentos do dia a dia na 

APAC. A oração matinal se iniciava às 07h30 e nesse horário, ao redor da mesa, todos davam 

as mãos e elevavam um clamor que era universal para os apaqueanos.  

A partir das 8h, no setor laborterápico que ficava na quadra, existia a fabricação de 

vassouras com garrafas pet, confeccionavam-se artesanatos, produziam-se redes de pesca e 

tinham-se os serviços de marcenaria. Era assegurada a remissão de pena em troca dos 

trabalhos que eram feitos e, caso houvesse a venda dos produtos, 75% da remuneração era 

destinada aos trabalhadores e 25% a cooperativa visando a aquisição de materiais. Estes, 

quando não doados, eram trazidos por familiares ou comprados por terceiros (que podiam ser 

pessoas da família, do voluntariado ou ligadas a administração). O recuperando trabalhador ao 

precisar do insumo fazia sua necessidade de compra chegar ao tesoureiro e ao secretário do 

CSS. Juntos, eles se encarregavam de destinar o pedido a administração da APAC para então 

ser atendido por alguma das partes citadas acima. Quanto a aprendizagem das práticas 

laborativas, percebeu-se que elas se davam pelas oficinas profissionalizantes procuradas pela 

gestão, por meio da disposição da classe voluntária ou vinham do próprio compartilhamento 

interno entre os homens. Muitos dos trabalhos implementados na APAC, na laborterapia, 

partiam justamente dessa experiência passada do recuperando. Ele passava para o colega 

aquilo que sabia.  

Ainda, sobre o setor de trabalho, alguns aspectos ambientais chamavam a atenção. 

Dentre tantas peculiaridades, ele era cercado por máquinas, matérias-primas, ferramentas, 

almoxarifado improvisado, mas sobretudo, muito marcado por silêncio, concentração, 

idealização de projetos, divisão de tarefas e trocas de conhecimento. O mesmo cenário era 

compartilhado por distintas dinâmicas e por ali se conseguia ir de um extremo ao outro.  



47 
 

Algumas atividades e/ou pessoas ficavam mais isoladas e sem tanta interação como no 

caso dos artesanatos e redes, já outras pareciam pedir um pouco mais de movimentos, 

estavam sujeitas a riscos e tinham maior insalubridade, situação das vassouras e da 

marcenaria.  

A laborterapia se estendia até às 11h30, quando havia uma pausa para a segunda 

oração às 12h, seguida do momento de almoço. Embora todas as refeições viessem de um 

restaurante popular, uma parte dos recuperandos dirigiam a cozinha. Haviam dias que com a 

chegada de doações se tornava possível complementar, acrescentar ou fazer uma comida 

diferente, providenciando, além do mais, lanches. A cozinha acabava se igualando em termos 

de deveres, a laborterapia e conferia, por consequência, remissão na pena dos envolvidos.    

  A tarde de trabalhos era iniciada às 13h, depois do período de descanso. O dia seguia 

com a realização da laborterapia que ia até às 16h. Após cada turno de atividade os 

recuperandos assinavam suas fichas individuais e esse ponto manual era recolhido, assinado 

pelo presidente do CSS e enviado ao final do mês para a administração que se encarrega de 

encaminhá-lo a justiça. Além da representação no conselho, tinham outras pessoas reclusas 

que ajudavam a manter a ordem do espaço. Tinha um recuperando responsável por fazer o 

recolhimento das assinaturas da laborterapia, um chaveiro (que ficava com a chave dos 

compartimentos da APAC durante o dia e a entregava ao final de cada turno) e um 

representante para cada cela. 

O horário de lazer começava após a finalização do período de trabalho e da 

organização do ambiente, sendo usado da forma que a pessoa achasse mais conveniente. O 

jantar começava às 19h e depois todos podiam continuar realizando a atividade que 

quisessem. A quadra só era fechada a partir das 22h, mas até às 24h podia haver circulação no 

refeitório. Com a finalização do dia, o inspetor ia realizar o trancamento das celas.  
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Durante todo esse tempo, o recuperando não estava de todo isento de cometer erros. 

Por isso, havia um sistema avaliativo que previa a gravidade do ato e determinava a punição 

cabível. A sessão seguinte se dedicou a explicar o modo de ordenamento na APAC.  

 

4.2.2. Disciplina na APAC – Macau/RN  

 

A disciplina da APAC era feita diariamente com a supervisão dos próprios 

recuperandos. Uma pessoa do CSS se prontificava em verificar o cometimento de faltas e 

pontuá-las de acordo com sua gravidade. Portanto, um quadro de avaliação ficava exposto no 

refeitório e era usado tanto para esse fim quanto para premiar as pessoas de acordo com seu 

mérito durante o mês. 

 

 

Figura 3. Quadro de avaliação disciplinar da APAC – Macau/RN disposto no refeitório com punições e 

premiações mensais dos recuperandos  

 

Na Figura 3, foi possível visualizar o espaço destinado a colocar os nomes de todos os 

recuperandos e a numeração de sua cama, facilitando a identificação dos mesmos no 
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momento da aplicação de uma sanção. Quando um erro era cometido, se recebia o que 

denominam de “bolinha”. Ela informava visualmente que o indivíduo tinha infringido o 

regulamento e, por isso, estava sendo punido. As “bolinhas” possuíam uma cor e uma 

pontuação. A coloração correspondia a uma quantidade de pontos negativos e classificava a 

falta como leve, intermediária ou grave. Sendo assim, as bolas amarelas eram uma simples 

advertência e tinha peso 1; as vermelhas consideravam-se como erros medianos e indicavam 

uma alerta com peso 5, já as azuis significam comportamentos perigosos e possuíam um peso 

10. As situações, a seguir, trazem motivos que podiam levar ao recebimento de cada tipo 

mencionado de advertência. Uma pessoa que tinha esquecido de colocar seu crachá era 

pontuada com uma “bolinha” amarela. Já alguém que teria incitado o colega a cometer uma 

falta recebia uma “bolinha” vermelha. Enquanto um indivíduo que tivesse usado drogas na 

APAC recebia “bolinha” azul.  

A “bolinha” além de representar o valor do erro, expressava qual tipo de punição era 

cabível. Receber uma na cor amarela ocasionava no primeiro momento a retirada do lazer. 

Quando se recebia uma na cor vermelha, o recuperando era levado a reclusão por 10 a 15 dias 

sem direito a telefonema e laborterapia. Em contrapartida, o cabimento da “bolinha” azul 

equivalia a 30 dias de reclusão, sem a permissão de ligação telefônica, programação especial e 

trabalho. Em compensação, a pessoa punida tinha o dever de participar de todas as 

intervenções, mas não das visitas.  

O CSS fazia apenas a pontuação das situações com menor agravante, ou seja, conferia 

as “bolinhas” amarelas. No caso de situações mais graves, o encarregado de segurança era 

acionado. Cabia a ele fazer o julgamento e atribuir a penalidade seja de “bolinha” vermelha 

ou da azul. Independentemente da circunstância, o punido era sempre convocado pelo 

conselho e comunicado sobre a razão da sanção. A punição não isentava o direito da pessoa 
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ser ouvida e ter sua defesa, podendo contar com a participação de testemunhas. Esse momento 

era chamado de oitiva. O juiz precisava ser comunicado nos casos de recebimento de 

“bolinhas” vermelhas ou azuis, já que o indivíduo não poderia participar da laborterapia e 

assim não assinaria sua ficha de remissão. 

É válido esclarecer que o regime punitivo podia atuar de forma progressiva. Por 

exemplo, a pessoa que recebeu “bolinha” amarela ficava sem a recreação do dia. Se viesse a 

receber a segunda “bolinha” amarela, ficaria sem o direito a lazer e a ligação por uma semana. 

Na terceira repetição, o recuperando tinha esse período dobrado e ficava duas semanas sem 

descanso e sem telefonema. Se houvesse uma quarta bola amarela, se conferia 

automaticamente uma “bolinha” vermelha. E se recebesse a “bolinha” vermelha seguida de 

uma amarela poderia receber uma bola azul.  

O quadro apresentado na Figura 3 também era destinado a fazer a valorização humana. 

Durante o mês eram vistos os méritos de cada pessoa e ela era premiada com certificação no 

dia do ato socializador. Na ocasião, eram eleitos o recuperando do mês, a cela mais 

organizada, a cela menos organizada, o amigo do mês, a composição do mês e o voluntário do 

mês. O recuperando escolhido ganhava uma “bolinha” branca e tinha o direito de escolher 

alguma “regalia”. No caso dos julgamentos das celas, estes eram feitos com base nas vistorias 

realizadas nos dormitórios duas vezes por semana.  O inspetor de segurança se encarregava de 

fazer a inspeção, acompanhado pelo diretor artístico mais os representantes de cela, que 

analisavam a organização do local e indicavam qual cela receberia um porquinho. A 

composição do mês incentivava o lado artístico do recuperando e podia variar desde uma 

música até uma poesia desde que fosse de cunho autoral (Figura 4). 
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Figura 4. Premiação do recuperando do mês no dia do ato socializador. 

 

 Depois de expor a descrição do diário de campo referente ao momento de inserção no 

campo de pesquisa, posso agora revelar o que foi encontrado nas narrativas das entrevistas 

realizadas com os recuperandos. 

 

4.3. Caracterização dos participantes e entrevistas narrativas: O que os recuperandos 

têm a dizer? 

 

 As entrevistas narrativas foram realizadas com 11 participantes e manifestaram um 

perfil semelhante. A média de idade foi de 37 anos, a maioria era solteiro e todos homens, 

pois a APAC – Macau/RN atendia apenas pessoas do gênero masculino. Houve uma média de 

quase 4 filhos para cada um dos entrevistados e variação de 0 até 14 filhos. No que diz 

respeito a escolaridade, foi evidenciada uma característica de um perfil nacional da população 

carcerária (MJSP, 2017), pois a maioria (9) não chegou a completar o ensino fundamental. 
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Chamou-me a atenção também a dificuldade que alguns (4) dos recuperandos tiveram em 

avaliar ou nomear a sua cor ou etnia, podendo indicar uma resistência à pergunta feita ou uma 

falta de identidade social com o seu grupo étnico. 

Nesse momento me dedico a trazer os resultados provenientes das entrevistas 

narrativas que correspondem a 1ª etapa deste estudo. Após a fase de transcrição, fiz uma 

leitura flutuante do material, o dividi de acordo com os núcleos temáticos previamente 

estabelecidos na pesquisa e cada tema se tornou um corpus. A seguir descrevo os três corpora 

resultantes das entrevistas transcritas, a saber, História de Vida Laboral; Trabalho na Prisão 

(Prisão comum e APAC); Perspectivas de Futuro em relação ao trabalho, juntamente com sua 

descrição, discussão e desdobramentos. 

O corpus 1 chamado de História de Vida Laboral (Figura 5), cujo ponto de corte foi de 

aproximadamente 9, reuniu as falas dos indivíduos acerca de sua história de vida como 

trabalhadores. Nele esteve contido a forma pela qual os recuperandos enxergavam sua relação 

com o trabalho durante sua trajetória laboral. No IRAMUTEQ, as informações foram 

divididas em três classes distintas e subdivididas em partições. Em um primeiro momento, o 

corpus gerou duas grandes divisões e depois de mais uma partição uma nova classe surgiu. O 

corpus 1 foi composto pelas seguintes classes: (a) História do trabalho digno e do crime; (b) 

Relações ativas no crime e passivas no trabalho digno e (c) Trabalho digno. 
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Figura 5. Dendograma da CHD referente ao corpus História de Vida Laboral
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A classe 1 intitulada de História do trabalho digno e do crime abrangeu incialmente as 

motivações pelas quais se teve a entrada na criminalidade. A vida dos recuperandos foi 

marcada por uma busca incessante de bens materiais, em que a vontade de sempre querer ter 

algo e de possuir cada vez mais teria impulsionado a prática de coisas que eles adjetivaram 

como erradas. As pessoas se viam como seres humanos que, movidos por desejos, encontram 

no crime um mecanismo para satisfazê-los. Nessas condições, proponho uma reflexão sobre 

quais são as reais e possíveis raízes da questão criminal. Ficar na superficialidade dos fatos 

pode incorrer na falácia de não entender o problema sob uma perspectiva mais ampla. 

Acredito que o fato de ser ganancioso, como eles se auto denominavam, não deve ser visto 

como algo de natureza meramente individual, pois isso iria contradizer a concepção de um ser 

humano que é social (Vigotski, 1896/2008). Proponho a entender que a ganância seria fruto 

de uma sociedade que produz nas pessoas a valorização do ter ao invés do ser e, por assim ser, 

concordo com Zaluar (1994) que fala que o crime é a via que possibilita responder as 

exigências de uma sociedade consumista. É possível ir além. O valorizado socialmente é a 

busca de renda e não a atividade em si, no limite, pouco importando se é uma atividade lícita 

ou ilícita. Acontece o que Sawaia (1999) chama de inclusão perversa em que as pessoas são 

incluídas no sistema e passam a participar das relações sociais mesmo que de modo desigual.  

Esta realidade se exemplificou com a fala do Recuperando 03: “...a gente tinha as 

amizades ali, a gente queria seguir o padrão de vida deles também, tá em festa direto, tal, 

vestir roupas de marca, marca boa né?”. Nessa narrativa, as atividades ilícitas pareceram ter 

sido usadas em razão do desejo de aceitação das pessoas dentro dos círculos sociais. É sobre o 

indivíduo que passa a pertencer aquele meio, ao passo que se equipara aos padrões 

estipulados. O roubo, então, surgiu como uma das primeiras ações que oportunizaram suprir o 

luxo, proporcionaram a ostentação e colocaram o indivíduo em contato com os mais diversos 

prazeres. Na fala do Recuperando 01: “... Eu não tinha mais domínio próprio de trabalhar, 
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procurar meu próprio salário, comecei a roubar e começou, e daí as más amizades, cometi um 

delito...”. 

Os entrevistados demonstraram ter uma relação conflituosa com o tráfico de drogas 

que era a principal forma de vinculação ao crime. Se por um lado, a droga trazia ganhos, ela 

pareceu ser um caminho de perdas. Era um tudo que se transformava em nada. Da mesma 

forma que se tinham os melhores carros, bebidas, festas e roupas, a pessoa que praticava 

alguma atividade tida como fora da lei, era alvo de preconceito, discriminação e perdas. Sobre 

esta última o Recuperando 10 relatou:  

Então para eu aprender com a prisão foi preciso ter perdas na minha vida, e grandes 

perdas, eu perdi três filhos. Primeiro eu perdi meu filho, meu filho querido /.../ que eu 

amava muito, depois eu tive que perder meus dois filhos /.../  e /.../  que eram as duas 

coisas mais importantes da minha vida e por último agora eu perdi um irmão também 

para o crime. 

 

Ademais, o crime aparentou não ser considerado pela maioria enquanto trabalho. 

Alguns o classificaram como um trabalho do tipo ilegal, outros apresentaram contradições na 

fala, já para determinadas pessoas, quando perguntadas se trabalhavam se limitavam a 

responder simplesmente que traficavam. Por assim ser, penso na possibilidade de os 

participantes do estudo não quererem associar o tráfico a uma atividade laboral em detrimento 

da visão cultural que se tem sobre a droga.  

Segundo o Recuperando 01:  

Hoje se eu tivesse um filho eu ia criar trabalhando, suando, que tem que ser assim e 

minha vida foi assim de sofrimento nessa vida né, nunca ninguém tem nada com essas 

coisas, uma vida escura, uma vida sebosa, feia, né? 
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De acordo com as narrativas, o trabalho envolvia atividades feitas dignamente. Elas 

colocavam os indivíduos em contato com amizades sadias, conferia uma remuneração 

honrada, permitia o respeito da sociedade e fazia dos sujeitos pessoas boas. O Recuperando 

05 vai dizer sobre o trabalho:  

Realizando esse trabalho eu me sentia bem. Porque eu via que era um dinheiro digno 

que eu trabalhava ali, ralava, ninguém me humilhava não, ninguém falava não porque 

via que eu estava vindo de uma empresa, que eu trabalhava. Eu queria minhas coisas, 

eu mesmo tinha, eu mesmo comprava, não ficava pedindo nem a um, nem a outro, 

porque depois, quando eu saí do emprego para começar a viver nessa vida, muitas 

pessoas, umas pessoas vendiam, outras pessoas não vendiam não. 

 

Sobre isso, Barbalho e Barros (2014) afirmaram que há uma disparidade entre quem é 

trabalhador e quem é criminoso. Culturalmente, as duas imagens não são possíveis a uma 

única pessoa. É como se houvesse uma oposição entre o trabalho e o crime, quem é 

trabalhador não é criminoso. É a ideia do trabalho que dignifica o homem, juízo tão presente 

nos significados sociais construídos sobre o trabalho (Tolfo & Piccinini, 2007). 

Nesse cenário, se viu a presença dos amigos que estimulavam a busca pela riqueza 

rápida e fácil, bem como, a aparição da mulher. Predominantemente, o gênero feminino era 

submisso ao homem, reforçando a ideia da superioridade masculina como relatou o 

Recuperando 10: “Tudo que você quer ele lhe dá, ele vai lhe dar dinheiro, ele vai lhe dar 

muitas mulheres.” Isso claramente comprova que há relações de poder estabelecidas no 

coletivo e elas historicamente balizam o significado de ser homem e ser mulher. Os discursos 

de gênero associados às mulheres ao longo dos anos se amparam na subordinação, obediência 

e menos valia, configurando-as como classes de natureza desviante e inferior (Cunha, 2010). 

De figura cuidadosa, de natureza amável, o feminino passa a assumir o lugar de violador do 

sistema e das normas instituídas de gênero (Lima, 2006), como encontrado na narrativa do 
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Recuperando 5: “...A primeira mulher que eu conheci, ela veio de Natal, eu conheci ela pela 

internet, aí veio para cá. Através dela eu comecei a fazer outras coisas erradas...” 

No contexto das narrativas, percebeu-se também o papel da família na formação dos 

indivíduos e destaco a forma como os relacionamentos primários (contato com pai, mãe e 

irmãos) impactaram nos relacionamentos secundários (amizade, trabalho, relações afetivas). 

Percebi a preponderância de situações de superproteção no seio familiar, alguns casos de 

ausência da figura paterna e/ou materna, dificuldades financeiras no lar e violência doméstica.  

Na classe 2, denominada Relações ativas no crime e passivas no trabalho digno, as 

narrativas começaram a caminhar para uma contraposição de dois contextos: trabalho digno e 

crime. Frente a cada um deles, os indivíduos também pareceram assumir posturas contrárias. 

A visualização foi de um cotidiano predominantemente passivo no trabalho digno versus uma 

postura ativa no crime. 

  Na vida antecedente à criminalidade, os participantes se colocaram como reativos aos 

acontecimentos. Nela, as pessoas deixaram chegar a si as oportunidades, foram alvos das 

circunstâncias, estiveram sempre condicionadas ao outro. Nos poucos casos em que os 

recuperandos relataram ter trabalhado, eles se colocaram enquanto uma figura que pedia, era 

mandada, se doava, sentia-se paralisada. Sobre essa submissão nas relações laborais o 

Recuperando 03 descreveu:  

Quando você vai falar de trabalho civil, de construção, você não vai ter, nenhum deles 

lá vai trabalhar maneiro, a não ser o encarregado que fica só mandando, é isso, aquilo, 

aquilo. Mas os demais todos são de pronto pesado, construção civil já está falando. É 

pesado. 

 

 

Esse exposto vem a contradizer o sentido ativo do trabalho enquanto elemento central 

na vida das pessoas defendido pela teoria marxiana (Antunes, 1999), confirmando, por outro 

lado, a reflexão de que ocupação não tem nada a ver com reconhecimento de identidade e que 
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os bicos, os trabalhos precários e casuais não asseguram uma valorização de vida aos 

indivíduos que os utilizam como meio de renda (Barros & Nogueira, 2007), revelando 

inclusive um trabalho precário, desvalorizado e constituído na informalidade. 

Em contrapartida, com a entrada no crime essa configuração foi modificada. O crime 

possibilitava que a pessoa estivesse no centro da existência humana. Ela era quem mandava 

fazer algo, dizia como deveria ser feito, realizava as movimentações, pegava nos bens, os 

pagava e promovia o que bem desejasse. Havia tido a troca de uma permissividade e 

reatividade no trabalho digno por um empoderamento no crime com uma postura ativa em 

relação as outras pessoas, sem espera ou subordinação. O lugar assumido agora era de 

autoridade, havendo posse sobre várias mercadorias estando entre elas a mulher. Era visto 

como o domínio sobre tudo e a opressão sobre todos. O controle das relações pode ser 

observado na fala do Recuperando 10: 

Comecei a traficar de novo, eu não me conformava em não ter a vida que eu tinha, de 

não ter aquele poder, porque você passa a ter um poder, as pessoas passam a terem 

medo de você, lhe temer porque sabe que se for enfrentar aquele cara ele vai mandar 

te matar. Então aquelas pessoas começam a ter medo de você e você fica um 

terrorista. Então é de você chegar em um canto e o seu nome ser o gritado mais alto, 

quem manda é você. Eu não queria perder aquilo, eu era viciado naquilo.  

 

Aqui se vê outro aspecto psicossocial relativo ao tráfico de drogas, além da exclusão 

econômica defendida na classe 1, que é a busca por reconhecimento e pelo exercício do poder 

(Faria & Barros, 2011).  

É interessante observar a posição dupla que a casa assumiu no enredo. Antes do crime, 

a casa assistia a um indivíduo que não se impunha ao mundo. Até então, ele tinha um dia 

parado, protegido pela família, conduzido para o trabalho ou era até espectador das atividades 

ilícitas que eram tocadas pelo pai e pelos irmãos como falou o Recuperando 01: 
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Na casa do meu pai onde eu morava, sempre ele levava bandido para lá. Nesse 

ambiente eu fui ficando curioso, vendo, pegando em dinheiro, pegando nas coisas, 

andando de carro e tudo e eu fui querendo, queria ser melhor do que ele. 

 

Depois, este jogo é invertido. O Recuperando 04 revelou um novo significado para a 

casa. É nela que aconteciam as negociações, é de lá que saiam as ordens e a casa se tornava o 

império: “Tráfico, não tinha folga não, doutora. Tráfico. Tráfico, tráfico, tráfico, tráfico, 

tráfico, alugava três, quatro casas porque uma só não cabia, tráfico, tráfico, tráfico, tráfico.” 

Na classe 3 chamada de Trabalho digno, a discussão foi caminhando para a exposição 

daquilo que foi defendido enquanto trabalho de fato, isto é, do trabalho digno. Mesmo com 

diversos agravantes ele era o “certo”, o “ralado”, o “suado”, aquele que fazia o indivíduo ser 

chamado de “trabalhador”, de “menino bom”. Ele, muitas vezes, foi usado para encobrir o 

“errado” ou feito até haver uma entrada integral no crime. A respeito disso parece haver aqui 

impregnação da relação cultural que se faz entre trabalho e dignidade. 

Nesse sentido, a rotina de atividades no trabalho digno apresentou as seguintes 

características: começava logo cedo, indo de manhã até a noite todos os dias da semana, 

inclusive no sábado e domingo. As cargas horárias eram bem definidas, exaustivas e 

limitantes com sujeição a situações de sobrecarga, opressão, exploração e vulnerabilidade. As 

tarefas exigiam alto esforço físico e estavam inseridas dentro de um contexto laboral precário 

e insalubre. Confirmando isto, o Recuperando 04 comentou sobre as sequelas deixadas em sua 

vida em razão do trabalho. A situação descrita pelo participante revelou o desvio de função 

imposto pelo seu empregador ao mandar a pessoa fazer diversas atividades, inclusive serviços 

em sua residência, quando, na verdade, a sua contratação teria sido feita visando atuação 

como auxiliar de escritório em uma farmácia:  

Até hoje eu sofro as consequências. Já hoje eu saí para fazer um exame, de uma hérnia 

que eu peguei trabalhando lá, carregando peso. Exploração assim, de trabalho mesmo. 

Se tivesse um serviço de pedreiro, ele botava eu para fazer traço para dois, para três 

pedreiros, sozinho lá, carregar saco de cimento numa escada, sozinho, sozinho, 
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sozinho e de 7 horas. Começava de 7 da manhã e dava 7 horas da noite eu 

trabalhando, lembro como se fosse hoje. (Recuperando 04) 

 

Para além de pedreiro, foram descritas experiências de moto táxi, pescador, garçom, 

feirante, soldador, catador de lixo. O trabalho “digno”, muitas vezes, não passou pelo campo 

da formalidade. As oportunidades dentro de um mercado celetista, competitivo e exigente 

eram difíceis, sendo os bicos aquilo que gerava o sustento. Por outro lado, fazer tais 

atividades informais era estar dentro de um campo instável, de privação e baixa remuneração. 

O dinheiro era incerto, não garantiam os direitos e o pagamento muito pouco. O lucro 

conseguido em 1 mês no trabalho digno era conquistado em poucos dias no crime. Daí, o 

Recuperando 10 fazer um comparativo entre suas conquistas financeiras nos mundos do 

trabalho na refinaria e no tráfico de drogas: “Eu não estava querendo mais trabalhar porque 

aquilo que eu ganhava no mês eu estava ganhando em 2 dias.”  

Diante disso, passo a observar que os indivíduos compartilharam um cotidiano 

corrido, mal remunerado, mecanizado e desvalorizado no trabalho digno. Eram atividades que 

se colocavam dentro de um grande espectro de invisibilidade política, cultural, social e/ou 

econômico cuja imersão pôde ter sido influenciada pelo nível de escolaridade das pessoas. 

Predominantemente, esses homens em estado de reclusão só tinham chegado ao ensino 

fundamental e na maioria das vezes não o tinha completado. 

O trabalho infantil foi outra prática bem presente nas entrevistas. A pescaria se 

colocou como uma das principais atividades nesse período infanto-juvenil. Nesse meio, a 

cidade de Macau foi destacada e pareceu exercer uma influência na relação dos indivíduos 

com o trabalho. Na localidade, conhecida como a terra do sal, a economia girava em torno de 

trabalhos envolvendo sal, petróleo e pescados. A refinaria, além da prefeitura, era uma das 

poucas chances de emprego para a região que era litorânea.  

Sobre o cotidiano “pesado” na pesca o Recuperando 08 disse:  
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Eu comecei a trabalhar desde pequeno com 6 anos mais meu pai na pesca. O serviço 

lá não era muito maneiro não, era pesado. Porque eu saia de casa e não tinha hora, 

porque era pelos horários da maré. Não era maneiro. Se fosse no período da maré só 

estar boa quando você fosse fazer aquela pescaria, você saindo de casa de oito, dez 

horas da noite, você só chegava no outro dia de manhã. 

 

Em alguns momentos, o trabalho só foi considerado enquanto tal a partir da assinatura 

da carteira. Para muitos, era ela quem determinava o início da trajetória como trabalhador. 

Isto, quer dizer que, falar sobre o trabalho era pensar sobre aquelas atividades mais 

duradouras, com compromisso firmado. O Recuperando 06 mostrou uma dúvida sobre qual 

“tipo de trabalho” se estava falando ao ser perguntado sobre suas experiências: “Eu quero 

saber se você está perguntando sobre trabalho com carteira assinada ou qualquer outro tipo de 

trabalho porque de carteira assinada eu nunca trabalhei.” Sobre isto, Brant (1991, p. 88) 

aponta que “...o único documento hábil para separar os “cidadãos” dos “elementos” ou 

suspeitos é a carteira de trabalho, com contrato assinado”. A partir disso, indico mais uma vez 

a existência de um discurso antagônico, excludente e moralista de que ser trabalhador exclui a 

possibilidade de ser criminoso. Não ter como comprovar que trabalha ou que simplesmente 

que se é cidadão coloca as pessoas em um grau de desconfiança pelos entes coercitivos e isto 

alude a uma espécie de controle social. 

Nesse momento das narrativas apareceu a ideia de grupo. Mesmo não falado de modo 

explícito, o trabalho feito em sua forma “digna” não era entendido como um ato individual. 

Ao indagar sobre a vivência pessoal, as pessoas usavam o “a gente” como forma de externar 

quais eram os comportamentos que elas tinham perante as atividades. Era sobre se sentir 

dentro de um coletivo que seguia os mesmos padrões, obedecia iguais regras, tinha costumes 

semelhantes e formava uma cultura. Não era sobre o que eu faço algo, mas sobre como “a 

gente faz o trabalho”. Foi possível inferir o fato quando o Recuperando 08 partilhou sobre o 
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itinerário da sua classe trabalhadora, a de cobradores de ônibus. A narrativa não estava no 

singular, estava no plural:  

Saía de Macau de 6 horas da manhã, chegava de 11 horas em Macau, aí aprontava o 

carro para de 15 horas fazer Macau e Areia Branca. Isso eu trabalhava como cobrador. 

No mesmo carro que você vinha, só tinha direito de almoçar, limpar o carro e esperar 

a hora. Quando dava 15 horas, a gente encostava na rodoviária, saia para Areia 

Branca. Aí fazia Macau, Pendência, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Açu, Mossoró e 

Areia Branca. Nós chegávamos lá de 19 horas e 30 minutos, 20 horas da noite. 

Tomava banho, jantava, ficava no hotel. De manhã, de 6 horas, a gente fazia o mesmo 

rodízio. Chegava aqui de 11 horas do dia. Aí aprontava o carro, fazia a limpeza no 

carro, tomava banho, almoçava. Quando era de 17 horas da tarde, Natal. E aí era para 

lá e para cá todo dia. Todo dia. Todos os dias. 

 

No corpus 2, chamado de Trabalho na Prisão (Prisão comum e APAC), com o ponto 

de corte adotado para a frequência de aproximadamente 13 (Figura 6), tive o cuidado em 

compilar as narrativas dos indivíduos envolvendo sua relação com o trabalho seja na prisão 

comum ou na APAC. Em um primeiro momento, pelo IRAMUTEQ, o corpus gerou duas 

grandes partições que se desdobraram em outras divisões e elas geraram subclasses. No geral, 

tive contato com seis classes distintas subdivididas em partições. Em uma primeira parte do 

corpus se teve uma subpartição que gerou as classes 1 e 2. Quando a outra partição aconteceu, 

a classe 6 foi provocada e ela passou por mais uma bifurcação que causou a classe 5. Esta teve 

uma subpartição e resultou nas classes 3 e 4, indicando a complexidade do corpus 2. 

As classes temáticas contidas neste corpus foram as seguintes: (a) Sistema comum, (b) 

Sistema comum x APAC, (c) Indivíduos e suas esferas de vida, (d) Relações, ações e 

impedimentos, (e) Dualidade nas relações e (f) Atividades de trabalho na APAC. 
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Figura 6. Dendograma da CHD referente ao corpus Trabalho na Prisão (Prisão comum e APAC) 

 

Na classe 1 os indivíduos começaram a falar sobre sua vivência no sistema comum. 

Seguindo a sequência dos fatos, as pessoas foram pontuando sua trajetória laboral até falar 

sobre a sua “caída” que era o momento em que eles tinham sido pegos e entraram na cadeia. 

Antes de comentarem propriamente sobre o tema relacionado ao trabalho na prisão, percebi a 

necessidade que os indivíduos tinham de falar sobre aquele momento de suas vidas: o 

aprisionamento.  
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As narrativas começaram com a configuração da cadeia como um cenário de sujeição 

a uma rotina limitante, violenta e submissa. O Recuperando 02 pareceu falar sobre o seu novo 

mundo, expondo as condições físicas, sociais e morais do local:  

Eram em média 24 celas com 12 celas de um lado e 12 celas do outro e uma ficava de 

frente para outra. Tinha o portão da primeira ala, que então ele abre o portão e avisa 

que é procedimento. O movimento de procedimento é você sentado no chão e em uma 

cela que é para em torno de 3 pessoas, mas tinham 7, 8, 9. Era sempre uma 

superlotação. Daí você bota a mão na cabeça, encaixa a perna no umbigo, vai ali em 

uma fila de 7 pessoas, de costas para o agente e você tem que ficar com a mão na 

cabeça nesse período, na hora de pagar o café da manhã. Então, paga o café da manhã, 

ele entra na ala, aí avisa que é procedimento e você entra no procedimento, então ele 

vai abrir a cela que é dos trabalhadores que vão pagar as refeições da ala. Ao abrir a 

cela, ele faz o procedimento que já é outro procedimento que é você levantar, você 

fica no presídio só de bermuda, mas mesmo assim você tira a bermuda, mostra as 

mãos do lado da frente e de trás, levanta as axilas, passa a mão debaixo das axilas, 

balança o cabelo para ver se tem alguma coisa, mostra as orelhas, abre a boca e mostra 

a língua, arregaça o pênis, agacha 3 vezes, vira de costa e mostra a sola dos pés. 

 

A respeito disso, Baratta (2002) fala que o cárcere possui relações culturais e de poder 

que são peculiares, o configurando como uma subcultura que é divergente do mundo 

extramuros. Entretanto, mesmo frente a essa aparente dessemelhança, a prisão é, na verdade, 

simplesmente a extensão da realidade que já acompanha aqueles indivíduos antes de sua 

entrada no local. O sistema carcerário carrega as características do capitalismo que se pauta 

no egoísmo, na violência ilegal e sujeita as camadas de ordem social mais frágil à submissão e 

a exploração.  

Dentro do presídio, o chamado preso agora ficava a mercê de um sistema que parecia 

não convergir para a finalidade última da pena que era de a reintegração na sociedade. O 

Recuperando 10 desabafou da seguinte forma:  

Se você chegar na prisão e for um vendedor que esteja vendendo 100 gramas de pedra 

na rua, se você cair na prisão, você vai passar a vender 4 quilos e 500 gramas porque 

não tem escola melhor do que a prisão. Você entra dentro da cadeia um ladrão de 

galinha e você sai um assaltante de banco e um dos maiores. É isso o que a prisão dá. 

A ressocialização da prisão é você sair pior do que entrou e, às vezes, você entra e 

nem ladrão você é, nem criminoso você é, e você sai de lá um dos piores. Isso aí é o 

que a cadeia dá. 
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Sobre o termo ressocialização, Baratta (1990) defende que seu uso denota uma visão 

negativa do indivíduo que se contrapõe a uma visão positiva da sociedade, caso herdado da 

Criminologia positiva. Ela admite que as pessoas em estado de privação de liberdade têm um 

posicionamento que é passivo e que a execução penal, na forma de suas instituições, uma 

postura que é ativa. Para além dele, se teriam “tratamento”, “readaptação”, “reeducando” 

como palavras que trazem esse caráter de algo mau em detrimento do que é bom.  

Nesse percurso, o cotidiano apresentado na prisão teve como aspectos elencados a 

inatividade, pois não se apresentava qualquer estímulo ao trabalho tampouco a educação, foi 

marcado por humilhação, deteve condições precárias de sobrevivência e não contou com o 

direito a uma saúde adequada, alimentação de qualidade, moradia digna e segurança 

correspondente. O Recuperando 07 deu a seguinte descrição ao se perguntar se ele trabalhava 

na prisão comum: 

No sistema comum antigamente tinha fabricação de bola, cartucho de computador, 

mas de um tempo para cá não, tinha acabado tudo. O que tem agora é mais a parte de 

limpeza, pois um pessoal é designado para um setor de limpeza e eles ganham a 

remissão que é a diminuição de pena, mas eu nunca quis fazer isso. O dia a dia na 

prisão era permanecer preso, acordado 24 horas porque a qualquer momento podia 

vim uma intervenção dos agentes e invadir as celas, nos tirar e agredir sem motivo 

algum, só para mostrar que tinha poder ali dentro. Se esperava chegar o outro dia para 

ser a mesma rotina. A vida de um preso no sistema que eu vivi era que consistia em 

dormir 2 ou 3 minutos e já acordar com bomba, com tiro de borracha, todo tipo de 

coisa ruim. 

 

A respeito do trabalho encarcerado, Barros (2009) considera que as atividades 

propostas nas prisões não apresentam elevado nível de qualificação, são tarefas de conteúdo 

reprodutivo carregadas de monotonia.  

Paralelamente a esse quadro, os recuperandos colocaram que na prisão se ensinava e 

se estimulava o tráfico, a morte, o dinheiro e o poder. A criminalidade, então, é seletivamente 

formada dentro do cárcere e ele promove, antagonicamente ao que está proposto na teoria, no 
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que concerne a ressocialização, um sistema integralmente controlador (Coutinho, 2009). 

Assim, o Recuperando 09 reforçou a ideia de um ambiente tomado pelo que ele denomina de 

ideologia do crime:  

 

Minha rotina na prisão era que eu tomava um banho, escovava os dentes, tomava café 

e ia mexer no celular. Também trocava uma ideia, dava uma bola, fumava um canabis 

e ia mexer no celular, ia falar com minha família, falar quem matou na rua e assim ia... 

O estudo era só a ideologia do crime mesmo. 

  

 

Nessa época, Alcaçuz foi indicado como o presídio que representava a realidade 

descrita nas narrativas dos recuperandos. Depois da rebelião de janeiro de 2017 quando 26 

presos foram mortos e a realidade da população carcerária do RN foi exposta pelos veículos 

midiáticos em rede nacional, o presídio se tornou referência da problemática exposta nas falas 

dos participantes. Assim como nas demais passagens em outros estabelecimentos penais, 

neste cárcere comum as pessoas demonstraram não ter acesso a trabalhos que possibilitassem 

seu desenvolvimento pessoal e profissional:  

 

Fui para Alcaçuz e a rotina lá a gente ficou preso mesmo. Não se fazia nada e era só 

preso mesmo. Não tinha trabalho e não tinha escola. Eu não fazia nada. De 5 horas da 

manhã eles tocavam a sirene e você tinha que estar levantado para esperar a água 

chegar para ir tomar banho, que eram 30 minutos de água para 46 pessoas em uma 

sala pequena no qual se dormia um em cima dos outros. A gente esperava a água 

chegar porque chegava naquela hora e só passava 30 minutos para 46 pessoas 

tomarem banho. Se você não tomasse banho naquela hora, você não tomava mais e só 

iria puder tomar de 12 horas por que eles cortavam a água. Assim começava o dia, 

mas eu passava ele sem fazer nada. Eu não fazia nada lá.  (Recuperando 08) 

 

 

 

Logo, os casos de trabalho eram raros e quando oferecidos se levava em consideração 

o comportamento. Além de que, para trabalhar precisava ser de confiança da direção e dos 

agentes, o que era determinante para fazer uma segregação entre os próprios presos. Aos 
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trabalhadores era destinada uma comida melhor, um tratamento diferenciado, mais liberdade 

de circular nos ambientes, maior contato com as autoridades, e, em algumas situações, 

recebimento tanto de remissão quanto de remuneração: 

Aqueles que não tem acesso a direção, a rotina era de pau, bomba, tiro, banho de rua 

que nós chamávamos que era a noite com a mesma proporção de bomba, de tiro. 

Tinha o banho de sol que era às 12 horas e eram todos sem roupa em uma quadra com 

o sol fervendo e assim era a nossa vida. (Recuperando 07)  

 

Barros e Lhuilier (2013) escrevem que no cárcere o oferecimento de ocupação assume 

mais um caráter de bem feitoria do que propriamente de um direito que deve ser conferido à 

pessoa privada de sua liberdade. O trabalho na prisão é um obséquio que traz como condição 

para sua existência uma conduta apropriada por parte dos indivíduos, mas o favor não é de 

igual acesso aos mesmos. 

Ainda sobre as atividades laborais na prisão comum, o Recuperando 04 que trabalhava 

no rancho (cozinha), trouxe a visão do trabalho sob forma de superioridade:  

 

Na prisão comum, é como se quem trabalha fosse superior, a palavra certa não é essa, 

mas é como se fosse superior. É como se dissesse que eu trabalho aqui e você não 

trabalha, eu posso aqui trabalhar, mas você não pode. Tinha uma honestidade, a 

confiança. A confiança de você está ali. Não são todos que tem aquela confiança, que 

saem de um pavilhão e vão para um rancho. Só vai quem tem confiança, 

comportamento. O trabalho no rancho era todo bom, para um preso era tudo bom 

porque é diferenciado. No presídio, você que estava trabalhando em um rancho tem 

uma alimentação melhor, sua visita é bem mais tratada, chega lá dizendo que é mulher 

daquele que trabalha no rancho e mandam você entrar. Quem não trabalha é diferente, 

manda você se abaixar, tirar a roupa, virar, ou seja, as revistas são mais rígidas. 

 

Apesar dos benefícios, as condições de trabalho na prisão comum não eram tão 

satisfatórias. Trabalhar dava algumas regalias, mas a custos de estar subordinado e de ser 

oprimido “igual a um escravo” como o Recuperando 03 falou:  

Eu pensei que estava ali sofrendo então seria melhor estar na cela dos pagadores, pois 

lá eles comem um pouco melhor, comem daquilo que sobra. Você vive lá dentro do 

presídio, hoje em dia, com café da manhã que são dois pães e um copo de suco de 
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quisuque, no almoço uma quentinha que não dá 300 gramas de comer e na janta 1 

quentinha, 1 pão e 1 copo de quisuque. A fome é algo extremo e lá você trabalha pela 

remissão e também pela comida... Entretanto, toda vez como eu disse, você se 

humilha para trabalhar e é humilhado quando está trabalhando. 

  

 

A cozinha e a produção de bolas apareceram como as únicas oportunidades de 

atividades laborais que eram oferecidas. Na cozinha, as pessoas trabalhavam com um sistema 

de pagamento de quentinhas, nas caldeireiras, como cozinheiros e servindo as autoridades ou 

aos seus companheiros de reclusão. Lá, os trabalhadores não dispunham de equipamentos 

adequados de trabalho, tinham uma carga horária exaustiva, estavam sobre fiscalização 

contínua e vulneráveis a diversos riscos. Para confirmar essa situação me utilizo da fala do 

Recuperando 03:  

Começava às 9 horas da manhã e ia até 11 horas fechando quentinha a todo vapor para 

poder suprir a demanda que era muito alta. Todo dia você fechava 1500 quentinhas de 

manhã e 1500 quentinhas na parte da tarde. Na parte da tarde era mais maneira essa 

parte do trabalho, mas eram trabalhos muito pesados, muito pesados mesmo, bem 

ralado e se comparado com a oficina você pode assimilar que os 2 tem algo comum, 

pois é um trabalho de risco, é um trabalho que você está com água quente ali, o vapor 

é muito grande. Cheguei a me queimar diversas vezes, vi pessoas queimarem o braço 

com água quente, pessoas que perderam o dedo nas cantoneiras que é de onde desce a 

água, por que é uma cozinha industrial e tudo é grande, não tem nada pequeno. Vi 

pessoas que perderam o dedo na máquina de cortar a verdura que se chama de 

verdureiro. 

 

 

Falando sobre o cotidiano, a fabricação de bolas não pareceu ser diferente das 

condições precárias de trabalho da cozinha. Era uma empresa terceirizada que dava os 

materiais para a produção, mas os benefícios eram poucos. A remuneração não era 

condizente, a produtividade era o foco das relações e havia castigo caso se percebesse o uso 

de algum aparato para outra finalidade a não ser a geração do produto. Sobre isso o 

Recuperando 03 disse:  

Quando a gente estava fazendo bola existia uma firma que trazia aquelas bolas para 

dentro da cadeia e sendo assim não era o governo que estava fornecendo aquelas 

bolas, mas sim uma firma que na época era a /.../, mas não sei se ainda é a /.../. A 
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firma era de Fortaleza e ela estava se beneficiando, ela estava ganhando, ela tinha seus 

trabalhadores dentro na cadeia, pois a gente fazia bola para essa firma. 

 

  O Recuperando 01 ainda acrescentou:  

Já na fabricação das bolas, o pessoal recebia remuneração, pois eles também pagavam 

em dinheiro, mas eu não me lembro quanto era o valor, me parece que era um 1 real e 

70 centavos ou eram 2 reais e 70 centavos, era um valor assim, mais ou menos, que se 

pagava por cada bola. Tinha gente que pegava 10 bolas. Assim, tinham 10 bolas, aí 

desse total se pegava 5 bolas que eram dadas para aquela pessoa e se pagava 1 real 

para que ela costurasse essas bolas e essa pessoa devolvia, o cara juntava tudo e 

seguia.  Vamos supor que fosse hoje fosse 10 bolas eram 18 reais, então cada uma saia 

a 1 real e 80 centavos. Então era dado 5 reais para aquele, 5 reais para quem fez e 

assim estava pagando 1 real para não ficar parado... Quem ensinava a fazer as bolas 

era os outros presos. Se faltasse um pedacinho daquela bola ia para chapa, era castigo. 

Se perdesse ou desse fim as bolas, a pessoa era castigada. Se faltasse um pedaço da 

bola eles pensavam que era para fazer algo por que preso, na verdade, é cheio de 

astúcia. 

 

 

Para Amaral, Barros e Nogueira (2016), essa sociedade com empresas traz alta 

lucratividade para as mesmas e beneficiam o Estado. Às empresas parceiras cabe geralmente 

o dispêndio com as pessoas em privação de liberdade de um valor que não ultrapassa o salário 

mínimo, correspondente a ¾ do mínimo que é o obrigatório e ela não tem a obrigação de 

pagar os direitos trabalhistas e da previdência, além de ter a base trabalhadora sob controle a 

todo momento pelo sistema. Por outro lado, o aparelho Estatal se utiliza da situação como 

forma de expor e legitimar seu discurso de ressocialização ao oportunizar trabalho dentro das 

prisões. 

Na classe 2 chamada de Sistema comum x APAC, após contextualizarem o antigo 

sistema, os indivíduos se puseram a mostrar sua relação com o meio prisional, fazendo um 

comparativo entre a prisão comum e a APAC. Para eles, os dois lugares eram divergentes 

entre si e enquanto um parecia caminhar contra o ser humano, o outro fazia o papel inverso. O 

Recuperando 09 relatou de que forma isso acontecia em sua visão:  
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Às 18 horas da noite era a hora de pagar as quentinhas, caia água e a água era por 

hora, não ficava direto. Não tem negócio de o cara ligar e a água cair, pois lá são 20 

minutos de água para todo mundo e assim ia. De manhã às 11 horas, às 18 horas. 

Água 3 vezes por dia, só...Diferente daqui da APAC. Aqui posso conversar com uma 

pessoa como você e isso é uma benção de Deus. Vem umas igrejas, vem a família, os 

seus irmãos, sua mulher. Lá a visita é mais brecada, lá a visita é brecada e aqui não é. 

Lá fica sem visita, eles tiram e o cara fica lá jogado, esquecido. Aqui não, aqui é uma 

benção do Senhor.  

 

As pessoas demostraram que era marcante não só o fato de estarem privadas de 

liberdade, mas, especialmente, sob quais condições se dava esse aprisionamento. Existia uma 

diferença entre estar no regime “comum” e estar na “APAC”: “Eu era um lixo lá no presídio 

comum e na APAC eu sou tratado como gente.” (Recuperando 01) 

De tal modo, o sistema comum configurava-se como uma prisão no sentido estrito da 

palavra. Dele se tinham lembranças de uma vivência de hostilidade devido a superlotação, a 

intensa pressão psicológica, o alto descaso com a dignidade humana e as distintas formas de 

agressão. A violência era generalizada, aconteciam entre as autoridades e os reclusos, assim 

como, entre os próprios indivíduos em estado de privação de liberdade. O Recuperando 07 

ilustrou como era a atual situação do sistema carcerário do Rio Grande do Norte:  

Hoje em dia eles estão agredindo tanto fisicamente o ser humano como 

psicologicamente, tirando visita, tirando regalias de feira, higiene. Hoje tem cela que 

cabe 8 pessoas, mas que são colocadas 70 pessoas. Eles pegam sua feira, tiram o 

material essencial e botam um litro de shampoo para 70 presos, um barbeador para 70 

presos e todos tem que estar sem barba. Vemos o extremo da escravidão e eu acho que 

é assim que está o sistema carcerário do Rio Grande do Norte, no extremo mesmo...É 

opressão por cima de opressão, tanto em cima do preso como da família, pois tem 

preso, eu acho, que faz mais ou menos 4 meses que não vê um parente, nem sequer 

uma escova de dente ou muito menos um remédio. Em qualquer lugar que você vá 

hoje, no Rio Grande do Norte, no sistema comum, você não ouve por parte de nenhum 

parente ou alguém que diga que lá está bom, que tem algum benefício, que o parente 

venha sair de lá mudado. Eu falo isso pela experiência e pelo que vejo até hoje, que 

não mudou nada, pelo contrário, só piorou. Não tem como mudar da forma como se 

está lidando com o ser humano lá dentro. O que se pode mudar mesmo é a visão da 

televisão dizendo que hoje não tem mais uma guerra entre facções como é dito. Só que 

não é isso que acontece, pois hoje você está alimentando mais ainda o ódio. Hoje as 2 

facções que tem no Rio Grande do Norte se encontram no mesmo prédio, sendo que 

estão separadas só por uma grade, só por um corredor de mais ou menos 1 metro, um 

de frente para o outro... Aquilo é uma bomba relógio. 
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Até o momento, a percepção trazida do presídio comum foi de um órgão institucional 

que atuava enquanto vilão que oprimia, que só tinha ações abjetas e era desprezível a tudo que 

envolvia os humanos. As pessoas iam se tornando cada vez mais reféns de si mesmas e das 

outras. Acerca da percepção desumana que se tem sobre o sistema carcerário convencional, 

Hulsman e Celis (1997) assemelham a prisão a um mundo de artificialidade em que o 

negativo se encontra imbrincado.  

Paradoxalmente a tal realidade, a vida na APAC foi encarada como uma nova história. 

Tudo parecia ser diferente e isso era observado nos mínimos detalhes como, por exemplo, na 

forma como o agente e a direção tratavam aqueles que iam para a associação. Decidir ir para a 

APAC já significava querer mudar de vida, pois lá era o lugar destinado a cumprir a pena e 

buscar regeneração. Quanto a isso, há a seguinte narrativa acerca das mudanças propiciadas 

pelo novo ambiente ao indivíduo até antes mesmo de sua chegada propriamente dita:  

 

Só em você falar que já vem para APAC, até o tratamento já muda, pois eles já tratam 

você de outro jeito, de outra forma. Já tratam você de outra forma porque só vem para 

cá quem é bem comportado. Eles não algemam você com a mão para trás, eles 

algemam você com a mão para frente. Me tiraram da cela, me conduziram para a 

escolta e antes de eu entrar na escolta eu falei na frente dos agentes. Eu disse que 

quem estava indo a APAC era um novo /.../. O /.../ criminoso, o /.../ do crime tinha 

ficado lá dentro ainda, ele ainda estava lá dentro. Os agentes disseram que muito bem, 

que eles estavam vendo que eu queria mudança na minha vida. Eu disse que sim, que 

era isso que eu queria, que foi o que eu tinha pedido a Deus...Subi no carro, na escolta 

que é toda fechada e eles ainda fizeram o favor de ainda abrir uma janela para correr 

um vento, pois quando é para escolta eles não abrem, é tudo fechado, é uma quentura 

maior do mundo, ainda bota spray de pimenta dentro. (Recuperando 10) 

 

Ao contrário do sistema convencional, a APAC assumiu uma posição de heroísmo 

para os indivíduos. Se antes, eles tinham sido vítimas do cárcere, hoje estavam sendo salvos 

por ele. Na APAC havia um tratamento digno, comida adequada, boas companhias, presença 

da família, ajuda de um grupo voluntariado e atividades de trabalho: 
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Quando a pessoa chega naquele portão chega assombrado, aí a gente vai trabalhar em 

cima daquela pessoa, pois, por exemplo, eu chego e digo a eles que o canto deles se 

recuperarem e pagarem a sua pena para justiça é aqui. Na APAC, você vai ter todo 

apoio que você precisar. Não adianta você chegar aqui, você ser colocado aqui hoje e 

a pessoa chegar para depois pular esse muro desesperado. Aqui você vai ter visita da 

sua mãe, seu irmão, seu pai. Você vai ter acesso a ligação para sua família. Vai puder 

conversar, vai ter um chuveiro para tomar banho a hora que você quiser, uma cama, 

um ventilador.” (Recuperando 01) 

 

 

É interessante perceber que mesmo os indivíduos falando que a mudança de vida 

partia de uma vontade pessoal, a APAC continuava sendo vista como a real responsável por 

todas as transformações. Nas narrativas ficaram perceptíveis a carência de mais pessoas para 

ajudar a associação como voluntárias, de suporte por parte de empresas para fazer 

investimentos e do próprio Estado para prover recursos. Faltavam incentivo financeiro, 

divulgação dos produtos fabricados e/ou parcerias para a cooperativa:  

 

Na APAC de Macau, não tem, porque infelizmente o município, vizinhos ou o Estado 

mesmo não fornecem o que é para fornecer para uma APAC para ela se tornar 

realmente uma APAC de verdade... Infelizmente aqui não tem pessoas que vá à luta 

para encaixar a APAC em uma cooperativa, em uma empresa de construção ou de 

imóveis por que para tudo isso a APAC abre espaço, mas a má divulgação não dá a 

oportunidade para quem está aqui dentro já sair com emprego. (Recuperando 07) 

 

 

Na classe 3 houve uma exposição dos indivíduos e suas esferas de vida. Os 

relacionamentos das pessoas demonstraram estar baseados em três dimensões: espiritual, 

social e individual.  

No campo espiritual, a presença de Deus foi uma constante na história daqueles 

homens, estando eles na prisão comum ou na APAC. Deus tinha sido responsável tanto pelas 

graças alcançadas quanto pelas atribulações que lhes foram permitidos passar ao longo da 

vida. A concepção era de um Deus bom, mas que ao mesmo tempo, justo.  

Pelas falas dos recuperandos, graças ao Divino se teve a oportunidade de estar na 

APAC e agora ter uma vida distante daquela vivida no sistema convencional. Esse mesmo 
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Deus provocou uma transformação interna e agiu com providência. Ele fez chegar ajuda de 

diferentes lugares, trazendo, inclusive, materiais para a realização da laborterapia. Sobre este 

prover dos Céus o Recuperando 05 falou: 

 

Deus é bom, pois o padre chegou, olhou os materiais e perguntou quem estava 

fazendo aquilo e eu disse que eram os meninos. O padre foi e disse que queria uma 

que fosse de um determinado jeito que ele explicou. 

 

Em contrapartida, aqui foi feita uma alusão a Deus como o Senhor da Justiça. Foi 

preciso que determinadas circunstâncias acontecessem para que os indivíduos tivessem um 

encontro pessoal com o Altíssimo. A morte de entes queridos, as guerras na prisão comum e o 

próprio aprisionamento são exemplos de acontecimentos que partem de um Deus que ama, 

mas que também pune seus filhos: “Mas foi Deus quem quis que viesse para a APAC para eu 

aprender certas coisas da palavra” (Recuperando 11).  

Já na esfera social, se viu a forma como o relacionamento com o outro impactou na 

rotina de cada um. Este próximo podia ser entendido como a família e/ou a própria instituição 

(APAC), mas referiu-se especialmente aos colegas que estavam dividindo a experiência do 

confinamento. Na prisão comum o ser humano que se viu rodeado por pessoas limitadas a 

pensar sobre crime, na APAC, tinha a presença de companheiros que eram vistos, muitas 

vezes, como amigos. Eles dividiam alegrias, tristezas, partilhavam o trabalho, ajudavam-se 

entre si e buscavam traçar um novo caminho. Era um período de construção de laços, 

aprendizagem com o outro, auxílio mútuo nas atividades laborais, conversas sobre assuntos 

diversos e criação de intimidades. Segundo Clot (2010), os colegas tem um papel crucial no 

que diz respeito a saúde psicológica dos indivíduos e, portanto, não se limitam a pessoas que 

simplesmente colaboram no processo de produção. Os coletivos de trabalho são fortalecidos 

com a presença de um ambiente laboral harmônico entre os parceiros. Essa configuração atua 
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como um suporte que tem a capacidade de propiciar uma elevação do poder de agir dos seres 

humanos (Clot, 2008).  

O Recuperando 01 fez esse comparativo sobre os vínculos sociais enquanto esteve na 

prisão comum e na APAC:  

 

Quem está do meu lado está perguntando se o artesanato dele está bonito, se ele está 

bem lixado. A conversa aqui é assim. Eles perguntam se eu acho melhor botar uma 

cor ou outra, se é melhor eu passar um verniz, se é melhor fazer uma cadeira ou um 

baú. Comentam comigo que vão fazer um negócio e dar a uma pessoa de presente, que 

vão dar o presente para um voluntário e assim é o dia a dia na APAC. É se tratando 

bem, tratando bem um com o outro. Na prisão comum era todo mundo isolado, era 

todo mundo falando por uma parede, batendo na parede e avisando que a polícia tinha 

passado, que ela ia entrar, entre outras coisas. 

 

Quanto à extensão individual, esta foi percebida no modo como cada pessoa se 

descobriu nos trabalhos, melhorou seu psicológico por meio da laborterapia, se viu útil ao 

puder dar um presente e proveu algo para sua família. O trabalho foi usado como forma de 

ocupar a mente e dar margem para outros pensamentos: 

 

A laborterapia começa às 8 horas indo até às 11 horas e ali nós estamos fazendo 

artesanatos, confeccionando móveis, fazendo móveis, fazendo diversos trabalhos que 

ocupam a mente, fazendo com que você deixe de pensar no mundo secular, fazendo 

com que você venha a adquirir uma nova experiência que é algo que nunca na minha 

vida fiz que foi artesanato. Nunca tive paciência de estar pintando as coisas, fazendo 

aqueles negócios com detalhes e hoje em dia eu consegui fazer um abajur. Para mim 

foi uma vitória, uma experiência nova (Recuperando 02). 

 

 

Na classe 4 foram apresentadas as formas pelas quais se deram as relações, ações e 

impedimentos no trabalho. Seja na prisão comum ou na APAC, os indivíduos tiveram que 

lidar com limitantes para trabalhar. No cárcere convencional, as barreiras começaram a 

aparecer desde quando não se tinham oportunidades e eles precisavam perguntar se podiam 

realizar qualquer atividade laboral em troca de ter uma condição de vida melhor ali dentro.  
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Nesse contexto era comum muitos homens deixarem de trabalhar para não sofrerem 

preconceito. Geralmente quem trabalhava era chamado para ficar perto da polícia e passava a 

ser visto como um rival:  

 

Me chamaram para trabalhar na cozinha, mas quando algum preso é chamado para 

trabalhar na cozinha ele é discriminado por outros presos, é desacreditado porque acha 

que a pessoa que vai trabalhar na cozinha está do lado da polícia e por isso eu não fui 

trabalhar na cozinha, não fui porque iam falar e dei a vaga para um primo meu que 

passou 3 meses. O pessoal não queria nem mais aceitar ele no lado do fechado. 

(Recuperando 01) 

 

  

Com a chegada em Macau/RN, na APAC, os dias também foram atravessados por 

algumas dificuldades no que diz respeito ao labor. Muitos chegaram até lá sem ter tido 

qualquer experiência com os trabalhos que eram produzidos na laborterapia, precisando da 

ajuda dos outros. Os demais recuperandos eram chamados para ensinar ou para auxiliar a 

fazer algum negócio. É aí que Vigotski (1983/2011) afirma que existe a possibilidade para 

todas as pessoas de haver o encontro de empecilhos ao longo do caminho e que das interações 

podem vim apoios. Há circunstâncias em que alguém pode dispor de mais condições que o 

outro e ter ferramentais melhores para a realização de dada atividade. Nisso, o processo 

constitutivo do sujeito engloba a aprendizagem (Zanella, 2004):  

 

Comecei a fazer os barcos e nisso eles foram quem me ensinaram porque eu não sabia 

fazer, mas todos me ensinaram. Tinham coisas que eu não sabia, mas se eu não sei 

fazer um negócio eu vou perguntar como é que faz aquela coisa e digo que eu não sei, 

pedindo para que me digam só para eu ter uma noção. (Recuperando 05) 

 

Além do não saber fazer, os entrevistados falaram sobre o fato de muitas vezes se 

virem sem insumos para realizar o trabalho. Era quando eles procuravam outra atividade para 
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se ocupar. Outro impedimento sinalizado foi a falta de cursos que os permitissem um maior 

conhecimento e aprimoramento do trabalho:  

 

Então o que eu acho que falta é um curso. A gente precisa melhorar primeiramente a 

nossa APAC. Ela é pequena, deveria ter suas áreas... A falta de espaço dificulta o 

trabalho assim como a falta de máquina... Falta um torno, às vezes a gente também 

quer uma lixadeira, quer lixar, mas não tem o equipamento e do mesmo jeito com o 

torno que você quer para trabalhar, fazer cantos, esculpir. Pego uma mesa e quero 

esculpir, por exemplo, então eu faço quadrado, mas se tivesse um torno eu esculpia 

ele, podia fazer desenho, mudar, fazer várias formas. (Recuperando 03) 

 

Nesse sentido, aqui se teve contato com o real da atividade. O indivíduo não se 

limitou a descrever aquilo que foi realizado no seu trabalho, mas também apresentou o que 

gostaria de fazer e não fez. Clot (2008) a respeito do “real da atividade” fala que o conceito 

diz também sobre o campo de impedimentos que é colocado junto ao trabalhador para realizar 

algo. Ele não se limita aquilo que de fato foi feito, aquilo que pode ser observado e descrito 

diretamente. Corresponde, além disso, ao que se deixou de fazer e pertence ao processo. 

Por fim, o cenário esteve marcado por alguns problemas, mas estar na APAC era 

uma ocorrência que se sobressaia perante qualquer dificuldade. Nela se tinha a possibilidade 

de ligar para a família, ver a mãe e os irmãos, falar e conhecer mais do outro, mudar de vida e 

passar a andar pelo caminho certo. 

Na classe 5, os recuperandos começaram a mostrar uma dualidade nas relações. A 

vida deles tinha sido marcada por uma postura dúbia com o dinheiro, com os bens de 

consumo e com a família. Esses elementos desde sempre assumiram uma centralidade nos 

relacionamentos, mas a partir da entrada na APAC passaram por uma ressignificação. No 

crime, o dinheiro era tido como um meio de comprar objetos para uso pessoal ou para prover 

o sustento da família. Antigamente o ato de comprar havia se relacionado com a aquisição de 

roupas, armas ou artigos quaisquer. Já na APAC, a tarefa esteve ligada aos insumos 

necessários para fazer a laborterapia. Nessa mesma lógica estiveram o carro e a casa. Eles 



77 
 

eram objetos com um significado, que após a inserção no contexto apaqueano detiveram um 

outro. De artigos de consumo, passaram a ser olhados como resultados do trabalho. Se antes, 

a casa era sinônimo de moradia e estava atrelada ao local que comportava o crime, hoje, na 

APAC, ela tinha ganho a forma de artesanato, era usada para presentear a mãe e/ou filhos, 

trazia satisfação ao ser fabricada, era vista como uma forma de ocupar o tempo e, além de 

tudo, refletir sobre a vida. Em consonância com a afirmativa, estava a figura do carro. Até 

então o carro se limitava a ser um bem material adquirido no roubo ou comprado a partir de 

outras relações criminais. No meio apaqueano, falar sobre carro era pensá-lo enquanto uma 

peça artesanal usada para enfeitar os ambientes, sendo algo derivado da imaginação de cada 

um. Inerente a tudo isso, estava o trabalho. Por causa dele havia a venda de peças, se prestava 

assistência aos filhos e se tinha o desenvolvimento de habilidades.  

Na classe 6, chamada de Atividade de trabalho na APAC, os indivíduos partilharam 

sobre como era sua rotina laboral, o modo de organização do trabalho, as relações que 

aconteciam neste cenário, o surgimento de impedimentos na laborterapia e a reação individual 

diante das dificuldades. Não obstante, a fala dos recuperandos esteve focada no objeto já 

transformado e nos itens mobilizados para promover a transformação. Falar sobre o dia a dia 

de trabalho na APAC foi se pautar na objetividade de descrever quais atividades eram feitas 

no setor laborterápico, qual era o lugar das máquinas no contexto, refletir sobre o papel das 

matérias-primas no processo e pensar sobre o impacto da peça já feita. Essa era a parte mais 

importante de tudo e feita a partir da aprendizagem tida com o outro. No aprender com o 

próximo havia a troca de experiências. Elas eram provindas das vivências passadas seja no 

sistema comum, no período que antecedente a prisão ou até mesmo já tidas dentro da 

associação.  

A marcenaria e os artesanatos foram as duas principais atividades laborterápicas 

apresentadas. Os palitos, as tábuas, a adequada utilização das máquinas alinhadas a 
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preocupação com os detalhes como o cortar e o colar, usando de atenção, paciência e 

concentração levavam a chegada do produto do trabalho. A seguir, o Recuperando 01 

descreveu o processo de fabricação das casas de artesanato:  

 

No processo de fazer a casa, nós vamos cortar, colar e fica secando e depois vamos 

ver se está colado. Nisso, a pessoa vê a parte que está pronta e bota o outro pedaço no 

sol para secar, vai conversando com um e conversando com outro e quando der por si 

a casa está montada. Depois vamos empalitar o telhado que é botar os palitos, lixar 

para ficar tudo igual. Só presta para colar quando o sol sai, por que quando está meio 

nublado a cola não pega. Como eu disse, faz um lado, dá uma volta, conversa com um 

e com outro, aí já está no tempo que são 15 minutos para a cola secar. Em seguida, se 

vai fazer o alpendre e quando der fé a casa está montada. Para fazer os artesanatos eu 

uso o papelão, a cola, o estilete para cortar o papelão e a gilete para cortar os palitos. 

 

 

 

Nesse momento, se enxergou uma descrição do trabalho real, falando sobre o passo a 

passo usado na produção desde o planejamento do produto, as adaptações necessárias na 

atividade, a maneira como se dava sua execução até o que de fato era feito, superando o 

trabalho prescrito. Por outro lado, as narrativas tangenciaram a circunscrição de um trabalho 

perfeito, o configurado como aquele que não teria erros, seguia padrões certos de medida e 

espaço e que estava na posição de dependência do esforço de cada um. 

Inerente a todo esse percurso, estavam os impedimentos do trabalho. Eles foram 

destacados na classe 4, mas voltaram a ser mencionados. O poder de agir das pessoas se via 

reduzido pela falta de insumos, pelo ambiente pequeno e insuficiente, pela ausência de outros 

instrumentos e pela falta de conhecimento. A concepção era de que de nada adiantava saber 

fazer, querer fazer, mas não ter subsídios para fazê-lo, ficando o indivíduo sujeito a buscar 

outra atividade para não ficar parado. Como acréscimos a estas barreiras estavam o incômodo 

coletivo com a poeira, o barulho das máquinas e a obsolescência das mesmas: 
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A parte da marcenaria atrapalha um pouco dos artesanatos porque artesanato é uma 

pintura, é algo que você está passando um verniz e o cara da marcenaria vai ligar a 

máquina de cortar e é poeira para tudo que é canto. Ele vai lixar uma peça e suja as 

peças. A zoada ambiental tira a concentração. Então, não existe essa seleção, não 

existe essa separação com divisórias. O que poderia ser feito, no meu ponto de vista, 

era uma melhoria por meio de uma divisória para que a máquina pudesse está dentro 

de um canto.” (Recuperando 02) 

 

Outra atividade apresentada nas falas foi a vassoura feita de garrafas pet. 

Diferentemente dos outros trabalhos, a sua produção só podia acontecer de modo grupal, com 

a adequada divisão de tarefas entre as partes envolvidas. Na marcenaria isso também 

acontecia, mas em menor grau e de forma facultativa. De toda forma, era visível não se ter 

uma alienação pelo trabalho. Todos tinham consciência de suas fases e tinham o desejo de 

ensinar o que aprenderam a outras pessoas.  

No corpus 3, chamado de Perspectiva de Futuro em relação ao trabalho (Figura 7), 

cujo o ponto de corte foi de aproximadamente 6, as narrativas trataram sobre quais eram os 

planos que os indivíduos tinham para quando houvesse a saída da APAC. As informações 

obtidas foram divididas em cinco classes distintas, depois subdivididas, usando para isso o 

IRAMUTEQ. Em um primeiro momento, o corpus gerou dois grandes grupos que se 

desdobraram em outras partições e geraram subclasses. A primeira partição originou a classe 

1 que passou por mais uma divisão. Desta, por sua vez, nasceu uma subpartição que resultou 

nas classes 2 e 5. Em contrapartida, a outra parte do corpus fez surgir as classes 3 e 4. Vale 

salientar que o programa fez essa cisão de eixos tomando por base um aspecto temporal em 

que de um lado colocou três classes (1, 2 e 5) focadas nas percepções dos indivíduos e 

relacionadas ao futuro. Já do outro lado ficaram as classes 3 e 4 com seus posicionamentos em 

relação ao presente e passado, respectivamente. Dito isso, as classes contidas nesse corpus 

foram: (a) Futuro na APAC, (b) Futuro depois da APAC, (c) O Hoje na APAC, (d) O Ontem 

antes da APAC e (e) Futuro não desejado e indeterminado.  
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Figura 7. Dendograma da CHD referente ao corpus Perspectiva de Futuro em relação ao trabalho 

 

Na classe 1 chamada de Futuro na APAC, os recuperandos mostraram a entidade 

como um evento de vida. Aqui é como se eles descrevessem como era o seu futuro mais 

próximo no lugar, falando sobre qual rotina se podia esperar após sua imersão ali.  De tal 

forma, caminhou-se para confirmar a APAC como um marco temporal e de transição na 

história dos homens. De fato, parecia existir uma vida antes e depois da associação.  

Até o momento de entrada na APAC, as relações sejam com o trabalho, com a família, 

entre os pares e consigo mesmo tinham sido outras. Em contrapartida, quando se entrou no 

contexto supracitado a rotina mudou e agora o indivíduo via pessoas que chegavam para 

ajudar materialmente e espiritualmente, tinha a presença da família consigo, contava com 

assistência médica, mesmo que limitada, e começava assim a se deparar com outra realidade. 
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Esta, de alguma forma, contribuía para a inclusão de pensamentos ligados ao futuro mais 

próximo e que estava atrelado às vivências na APAC. 

Na classe 2, chamada de Futuro depois da APAC, as perspectivas se voltaram para o 

momento de saída da instituição. Para isso, os participantes do estudo fizeram um certo 

retorno às experiências passadas de trabalho como se fosse possível retomar a vida de onde 

pararam antes da entrada no cárcere. A impressão foi de que esse tempo denotaria um período 

marcado por esperas em relação à vida laboral. Após sair do ambiente apaqueano, o indivíduo 

se colocava na posição de esperar encontrar oportunidades de trabalhar: “Eu espero que as 

portas se abram para que eu possa exercer o trabalho que eu gosto, mas de nenhuma forma eu 

também vou baixar minha cabeça” (Recuperando 03). O contexto foi desenhado mais sob 

uma ótica de expectativas do que de perspectivas reais e concretas no que diz respeito as 

atividades laborativas. A ação de trabalhar iria depender de variáveis contingenciais, na qual a 

pessoa ficaria mais à mercê do que fosse oferecido do que propriamente estaria com o poder 

de escolha em suas mãos:  

 

Só que Deus sabe de todas as coisas e o que eu vou levar de ensinamento dos 

trabalhos que aprendi aqui para a minha vida são as experiências adquiridas. Como eu 

disse, vou levar as experiências que a gente pode chegar a utilizar no nosso dia a dia, 

pois ninguém sabe o dia de amanhã. (Recuperando 02) 

 

 

 

Na classe 3, chamada de O Hoje na APAC, houve a preocupação em falar sobre o 

presente a partir da entrada da APAC. Além de que também foram abordados os aprendizados 

tidos na instituição, inclusive atrelados ao trabalho. A visão era de um hoje que impactava no 

modo como aconteceria o amanhã. Naquele instante, o indivíduo enxergava a capacidade 

pessoal que era conquistada pelas atividades na laborterapia, a utilidade individual em puder 

ajudar os colegas e até as suas famílias quando chegavam para pedir apoio. Ademais, o 
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recuperando se via como um ser que agora tinha responsabilidade: “Será a construção de uma 

nova história; é um outro /.../. Um /.../ com responsabilidade agora, que não tinha uma 

responsabilidade. Antes não tinha uma responsabilidade, hoje eu tenho” (Recuperando 03). 

Na classe 4 chamada O Ontem antes da APAC, os indivíduos se voltaram para o 

passado olhando para as vivências antigas e refletindo sobre tudo que tinham vivido até o 

momento de inserção na APAC. Fazer planos para o futuro não era possível sem a 

consideração do que se tinha no momento presente e dos feitos acontecidos no ontem. 

Somente assim, haveriam condições de se pensar sobre o que seria construído no amanhã. 

Cada pessoa fez memória das estratégias remotas usadas para se adentrar no mercado, vendo-

se impulsionada a galgar uma nova vida, repleta de esperança. Dali para frente, se esperava 

poder voltar aos antigos trabalhos, ter outros empregos e dar continuidade aos estudos:  

 

Quando eu sair da APAC, eu quero voltar a trabalhar na oficina. Meu gosto e meu 

sonho é de voltar a trabalhar, voltar a ter minha vida normal que eu tinha, que era de 

acordar cedo, andar na praia com meus cachorros, porque eu moro próximo à praia, de 

fazer o meu café que eu gosto de fazer o meu café. (Recuperando 11) 

 

 

Na classe 5, chamada de Futuro não desejado e indeterminado, os planos para quando 

houvesse a saída da APAC mostraram-se plurais. Após saírem da instituição, os indivíduos 

demonstraram querer várias coisas que se relacionavam tanto com a vida pessoal quanto com 

a profissional: “Então eu planejo continuar o trabalho da marcenaria, mas antes eu quero 

terminar os estudos. Eu quero fazer um curso, terminar meus estudos e estar trabalhando ao 

mesmo tempo” (Recuperando 06). 

Referente ao trabalho, mesmo os entrevistados apresentando algumas ideias dos tipos 

de atividades laborais que poderiam fazer, eles não apontaram uma preferência com o que 

trabalhar. Mais importante que isso, era realizá-lo dignamente, sem precisar se envolver com 
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práticas consideradas ilícitas. A respeito disso, o Recuperando 05 afirmou: “Não quero voltar 

mais para aquela vida de ilusão, isso não quero. Quero agora só fazer aquilo que é certo.” 

 Em contrapartida, não havia o interesse de dar continuidade ao que era realizado na 

laborterapia. Ela teria trazido crescimento e desenvolvimento pessoal, mas não a ponto de ser 

vista como profissão a ser seguida. Do trabalho, apenas diversos ensinamentos e experiências: 

“Em relação a dar continuidade aos trabalhos que eu fiz aqui na APAC, como eu disse a 

senhora, eu não tenho esse plano de vida em si, a não ser que a vida me leve para essa 

precisão” (Recuperando 02). Nesse ponto, levanto a necessidade de se discutir sobre a 

possibilidade de a APAC repensar sobre esse indivíduo que volta a sociedade, mas que parece 

vinculado à instituição, despreparado para enfrentar as dificuldades externas, como conseguir 

um trabalho, por exemplo. A sugestão seria de trabalhar com um projeto de vida, no qual os 

recuperandos pudessem amadurecer os possíveis caminhos a serem seguidos após o 

encarceramento. A proposta seria de construção de meios concretos, pautados na realidade e 

nos dispositivos existentes para a inserção no mercado de trabalho para além de sonhos ou de 

vagas, superando as expectativas que se baseiam muito mais na benevolência e na ajuda de 

alguém que “vai arrumar um emprego para mim.”  

Por fim, o trabalho pós-cárcere esteve associado às dificuldades que seriam 

enfrentadas nesse período. O baixo grau de escolaridade e o preconceito por ser ex- 

presidiário foram aspectos colocados como possíveis limitantes para a admissão no mundo 

laboral. Sobre isso, o Recuperando 03 falou:  

 

Se diz que estamos vivendo em crise, onde as portas de trabalho já não são fáceis para 

quem está na rua, para quem fez curso, para quem estudou a vida toda para chegar e 

praticar aquela profissão, então imagina para quem não terminou seus estudos, para 

quem deve a justiça ou que já passou pela justiça.  A sociedade tem uma visão 

diferente sobre nós presos e até a própria lei obriga que as firmas, o governo, a 

prefeitura, venham a nos contratar, pois tem que ser obrigado, dado que, se não for 

obrigado não se contrataria. Então a gente vê que há um preconceito nisso, se tratando 



84 
 

de que você é um ex-detento e então parece que você não é mais gente. Não devia ser 

assim, por que errou, tudo bem, é questão de pagar a pena e pronto. 

 

Ainda nesse sentido, o Recuperando 04 afirmou: “Preso é sempre preso. Vai tá lá seu 

nome gravado na testa, preso... Oh aquele rapaz ali oh foi preso, oh quem tá ali oh, foi preso.” 

Percebo nessa fala o quanto a restrição de liberdade avança por toda a vida da pessoa 

encarcerada. Os estereótipos e as relações de poder na sociedade validam o preconceito e a 

exclusão dessas pessoas. 

 

4.4. Capturando momentos  

 

Nessa seção me concentro em trazer o registro fotográfico de algumas atividades 

laborais realizadas na APAC, na 2ª etapa da pesquisa e que quando tiradas por mim, tiveram 

como objetivo capturar as situações mais emblemáticas de trabalho na visão dos 

recuperandos. Na ação, os indivíduos se viram com a missão de apontar algo que 

representaria a sua relação com o labor e foi interessante perceber que a partir do concreto, 

eles elucidaram desde os aspectos mais objetivos envolvidos no processo até os mais 

subjetivos. A fotografia se pôs, dentre outras coisas, a materializar os recursos mobilizados 

para realizar a laborterapia, fez com que as pessoas repensassem os sentimentos envolvidos na 

atividade e pela mesma, dando margem para que houvesse uma evocação sobre fatores que a 

impossibilitavam. As fotos também trouxeram à tona as estratégias usadas frente aos 

impedimentos no contexto laborativo.  

A seguir, encontram-se os retratos escolhidos pelos recuperandos e usados como 

representação de sua atividade de trabalho. Destaco, mais uma vez, que a escolha das imagens 

foi feita de forma coletiva. Isto quer dizer que as pessoas que faziam essas atividades foram 

perguntadas sobre quais capturas deveriam ser feitas e elas, em acordo, decidiram por estas 



85 
 

que aqui estão expostas. Na ocasião, foram feitos dois registros de cada local, a saber, da 

cozinha e da laborterapia. Como nesta última três atividades diferentes foram fotografadas, 

um total de seis capturas foram feitas. 

4.4.1. Cozinha  

 

Na cozinha, foram registrados o fogão e a pia (Figura 8). A escolha desses dois itens 

não foi justificada pelas suas indiscutíveis utilidades para a realização do trabalho. Na 

verdade, os objetos tinham um valor afetivo. Para os recuperandos, olhar para o fogão era 

como desfrutar da satisfação de poder oferecer algo ao seu próximo e isso conferia um 

sentimento de valorização e realização pessoal. Ainda sobre a carga afetiva atrelada à 

atividade laboral, uma das pessoas que cozinhavam, costumeiramente, remetia-se à cozinha 

como um lugar especial, onde era possível colocar todo seu amor e destacava que cozinhava 

como se fosse para os filhos que tinha perdido para o crime. Assim, trabalhar funcionava 

também como uma espécie de redenção e de reconciliação com o passado. Este recuperando, 

particularmente, se via responsável pelos seus outros companheiros de confinamento que 

eram pessoas mais jovens e que eram conhecidos por ele, desde quando pequenos, nas 

mediações de Macau/RN.  

Outro motivo para representar o trabalho seja pelo fogão ou pela pia, foi que os itens 

aludiam à parceria existente naquele lugar. Seja na beira do fogo, seja na lavagem dos 

utensílios, os dois recuperandos que trabalhavam cozinhando, estreitavam suas relações 

durante a atividade. Mais do que a realização de um dever, neste momento parecia haver uma 

integração. Naquele ambiente, estes trabalhadores passavam a maior parte do seu dia, 

conversavam sobre a vida, dividiam problemas, se alegravam juntos e tomavam decisões. De 

fato, o fogão e a pia, retratavam irmandade, diálogo, compreensão e companheirismo. Vale 

ressaltar que os elementos fotografados eram tidos como o cartão de visita do local e, por isso, 
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havia uma grande preocupação com a limpeza. Limpar estava em alinho não só com a 

necessidade de higiene, mas com a obediência às regras da APAC no que se refere à 

disciplina.  

Aqui, não posso deixar de dar ênfase para a atmosfera da cozinha como um cenário 

propiciador de trocas de experiências que eram diárias, com desafios bem peculiares e que 

cuja superação se dava de forma conjunta, como por exemplo, a falta de gêneros alimentícios. 

Na ocasião, ficou sabido que mesmo o restaurante popular fornecendo as três alimentações 

básicas, os próprios recuperandos faziam questão de fazer a sua refeição ou adicionar algo 

extra a partir das doações que chegavam para eles, havendo circunstâncias de até chegarem a 

doar para outras pessoas o excedente de sua produção. Já outros momentos eram mais de 

sufoco, por exemplo, quando tinha que se lidar com a falta de algo para o trabalho. Nesse 

caso, os recuperandos usavam do dinheiro da cooperativa para comprá-lo ou se valiam da 

ajuda dos familiares, funcionários/funcionárias e/ou voluntários/ voluntárias.  

Outro impedimento no trabalho era referente aos eletrodomésticos. Até pouco tempo, 

o próprio fogão colocava limites aos recuperandos. Não se cozinhava certos alimentos por 

conta de problemas no forno. Essa ação impossibilitada tinha sido contornada, quando um dos 

cozinheiros chegou no local e ensinou ao outro como “criar fogo com a mão”. O indivíduo 

acendia o fogo e a partir de uma pequena chama que era gerada em uma parte da boca, ele a 

arrastava com o seu dedo, o que fazia com que ela se alastrasse. 

Por fim, a cozinha foi apresentada como um trabalho que a maioria dos recuperandos 

não se colocava a disposição para fazer. Ela contava com uma dinâmica intensa, sendo um 

dos primeiros compartimentos que eram abertos e um dos últimos que eram fechados. Além 

de que, ela demandava uma clara divisão das tarefas, atenção e de preferência, um 

conhecimento prévio. Enfatizo aqui uma provável dificuldade que seria enfrentada em um 
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futuro próximo. Logo, um dos cozinheiros iria ter progressão na sua pena e não se sabia quem 

passaria a assumir a sua função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotografias da cozinha escolhidas pelos recuperandos que trabalhavam no local. 

 

4.4.2. Laborterapia 

 

Conforme já sinalizado, o setor laborterápico na APAC era composto por atividades 

diversas como marcenaria (com a produção de mesas, cadeiras, pufes, baús, nichos), 

artesanatos (a exemplos das casas e carros de papelão, abajures de palito, caixas para 

presentes, animais), fabricação de redes de pesca e vassouras de garrafa pet que estavam 

ligadas à cooperativa, gerenciada pelos próprios recuperandos e que tinha como 

responsabilidade fazer todo o processo de compra e venda das peças. Como também já 

colocado, o recuperando ao vender seu produto detinha 75% do valor arrecadado e 25% era 

destinado à cooperativa para a compra de materiais, caso estes fossem ser usados por todos. 
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  Aqui passo a acrescentar a informação de que essa porcentagem sofria variações 

dependendo de alguns casos. Se a pessoa pedisse que determinado material fosse comprado 

para o consumo único e exclusivo dela, o valor pago a cooperativa era de 10%. Mesmo que 

não houvesse a venda dos produtos, como nas situações em que os itens eram usados apenas 

para presentear outros indivíduos, o recuperando também teria que pagar os mesmos 10% 

assegurando o posto de trabalho. O percentual também era válido para os casos em que o 

material vinha a partir de uma doação. Vale salientar que não se teve como saber o quanto 

essas taxas representavam financeiramente. 

Quanto ao modo como se dava a compra dos insumos, o conhecido foi que as 

matérias-primas quando não doadas, eram trazidas por familiares ou compradas por terceiros 

(que podiam ser pessoas da família, pessoas voluntárias, pessoas da administração). O 

recuperando trabalhador que estava precisando do material, fazia sua necessidade chegar ao 

tesoureiro e ao secretário do CSS que juntos se encarregam de apresentar o pedido a 

administração da APAC, para daí ser atendido por alguma das partes citadas acima.  

Referente a aprendizagem das práticas laborativas, elas se davam pelas oficinas 

profissionalizantes procuradas pela gestão, por meio da disposição do corpo voluntariado ou 

vinham do próprio compartilhamento interno entre os homens. Muitos dos trabalhos 

implementados na APAC, na laborterapia, vinham justamente dessa experiência passada do 

recuperando que ensinava para o colega aquilo que sabia. A seguir, constam os registros feitos 

em cada um dos três ambientes.  

a) Marcenaria  

 

Na marcenaria, as fotos sugeridas foram a do maquinário e das matérias-primas 

(Figura 9). Ao contrário da cozinha, a representação esteve mais ligada a operacionalização 

das atividades. Nesse sentido, a máquina foi escolhida por entender que o corte era 
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indispensável para a execução de um serviço adequado. Sem a execução de um bom corte não 

seria possível ter um trabalho bem feito.  

Nessa fase, a atenção e o cuidado foram destacados, pois precisavam ser redobrados 

em razão de uma exposição ao perigo que era tanto de ordem individual quanto coletiva. Era 

comum ouvi-los falar sobre os vários desconfortos que a máquina gerava e sobre a 

responsabilidade que era exigida para a manusear. A marcenaria já tinha causado acidentes, 

gerava incômodo pelo seu barulho e poeira, e ficava mais a encargo de um dos recuperandos 

por ele ter maior experiência na área. Por outro lado, executar qualquer serviço, demandava 

recursos, sendo por isso, a escolha das tábuas. Sem material, o poder de agir no trabalho 

ficava limitado e, muitas vezes, a pessoa se via obrigada a fazer uma laborterapia diferente 

daquela que costumeiramente era feita. A tábua também simbolizava outras coisas inerentes 

ao trabalho, como por exemplo, planejamento, organização, direção e controle. Fazer uma 

peça implicava em empenhar tempo, dinheiro, divisão da força de trabalho e consideração da 

oferta e demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagens representativas da marcenaria escolhidas pelos recuperandos que desenvolviam esta 

atividade. 
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b) Artesanatos 

 

Dentre os tipos de artesanatos que eram produzidos, os abajures e os barcos foram 

registrados (Figura 10). Os fabricantes dos abajures quiseram representar a atividade laboral 

apresentando o início e o fim do processo produtivo. Para eles, o mais marcante era ver a 

evolução da peça, fazendo-os refletir sobre seu próprio crescimento enquanto pessoa e 

trabalhador. O comparativo entre o antes e o depois do trabalho trazia os sentimentos de 

superação, esforço, persistência e paciência. Em contrapartida, a outra opção de imagem foi a 

dos pincéis. A escolha foi pelo fato de ser a pintura o aspecto mais positivo do trabalho, mas 

sobretudo, porque os pincéis tinham sido dados por pessoas importantes, de sua família. 

Naquele contexto, sobre condições tão peculiares, os pincéis traziam lembranças, serviam de 

estímulo e, por assim ser, tinham uma carga afetiva envolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografias das peças artesanais escolhidas pelos recuperandos para representação do seu trabalho. 
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c) Redes de pesca  

 

Na produção de redes, a escolha foi bem mais pragmática, sendo pedido que fossem 

tiradas fotos da malha e do momento de sua confecção (Figura 11). Para o recuperando, não 

teria melhor forma de representar o trabalho senão por meio do próprio produto que o 

demandava bastante concentração e por isso era feito em um lugar isolado dos demais. As 

tarrafas eram produzidas no refeitório com a justificativa de que a produção não seria 

interrompida por ninguém, muito menos incomodaria o trabalho das outras pessoas. A 

segunda foto foi uma tentativa de mostrar as dificuldades do processo que se tornavam mais 

complexas por conta de problemas de visão do trabalhador. Essa barreira só era enfrentada 

por conta da prática que ele já tinha. O trabalho contava com movimentos mecânicos e 

repetitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Registro fotográfico da atividade de desenvolvimento de redes de pesca. 
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Perante a exposição de todas as representações laborais descritas sejam aquelas 

correspondentes à cozinha ou as que envolviam o setor laborterápico, me sinto motivada a 

fazer algumas considerações acerca da relação indivíduo e trabalhos realizados na APAC. 

Para tanto, tomo por base a minha implicação com o contexto, respaldando-me nas 

observações feitas em meu diário de campo e nas conversas informais tidas com os 

recuperandos durante a execução das atividades. A rede construída com alguns/algumas 

voluntários/voluntárias, corpo administrativo e diretoria da instituição também foram 

fundamentais para essa análise. Desde já, digo que essa etapa da pesquisa foi bastante 

significativa para que junto com as entrevistas e minhas impressões eu me propusesse aqui a 

fazer o levantamento de algumas questões. 

De início, minha inquietação se concentra na forma como era feita a escolha para 

participar de alguma atividade laboral na APAC. Já cientes de que os recuperandos, após 

terem passado por seu período de adaptação na entidade de 30 dias, em estado de reclusão nas 

celas, contando de sua chegada na associação, para só então passar a conhecer melhor os 

trabalhos oferecidos pela entidade e se inserir naqueles que ele julgasse como mais adequados 

para si, levanto uma discussão sobre a identidade da pessoa em relação a laborterapia. É certo 

que os indivíduos a escolhiam, mas o fato era que essa opção era feita dentre os trabalhos já 

existentes na APAC, o que podia criar uma discrepância entre aquilo que era feito e aquilo 

que realmente gostariam de fazer. A situação podia fazer da atividade laborativa algo alheio 

ao indivíduo, justificando aquilo que a maioria dos recuperandos falaram acerca de não dar 

continuidade ao trabalho feito na associação, quando saísse da mesma.  

Parecia não haver um interesse por parte das pessoas trabalhadoras de estender aquilo 

que era feito na laborterapia, embora se percebesse que era unânime a valorização junto ao 

trabalho feito. Comparado ao contexto da prisão convencional, consigo enxergar uma 
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percepção de trabalho como fonte de prazer e realização, ultrapassando uma visão, por vezes, 

alimentada daquele como fonte de renda que é uma percepção econômica do mesmo, o 

emprego. Presume-se, então, que a realidade seria bem diferente, caso a própria pessoa tivesse 

condições de dizer qual atividade ela se identificava ou desejaria ao menos exercer, buscando 

se descobrir nela. Se ainda amplio a discussão sobre o assunto de não ver sentido em 

continuar com a atividade desempenhada na laborterapia, posso abrir a interrogação de quais 

são os reais motivos pelos quais as APACs têm um menor índice de reincidência criminal, 

haja vista, que parece não ser o trabalho  que promove que o indivíduo não volte ao crime e se 

reintegre socialmente.  

 Por outro lado, se me atento aos impedimentos do trabalho que tive contato durante 

minha estadia na unidade, vejo que a falta de uma melhor estrutura, a ausência de matérias- 

primas para a execução do trabalho, a carência de uma maior assistência educacional e a 

exposição aos riscos no meio laboral se demonstravam como grandes gargalos para o 

desenvolvimento da APAC de uma forma geral. Percebi que a APAC do RN, além de não 

possuir parceria com o Estado, o que dificultava sua ampliação e desenvolvimento, não tinha 

uma melhor articulação interna com fins de tornar o trabalho tanto institucional quanto o 

desempenhado na laborterapia mais conhecido na sociedade. Por assim ser, defendo que haja 

um melhor diálogo com as políticas públicas para maior investimento nelas, trazendo a 

inspiração da APAC para o atual modelo penal. 
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5. Considerações finais 

 

A premissa da centralidade no trabalho na vida das pessoas e de sua possibilidade de 

promover desenvolvimento nortearam e continuam guiando muitos estudos, mas inquietava-

me fazer uma aproximação com a funcionalidade daquele em um contexto tão peculiar como 

o das prisões que, em tese, usava o labor enquanto forma de contribuir com a reintegração 

social dos indivíduos. Especificamente, a pergunta que eu me fazia era se mesmo dentro de 

um ambiente que, no senso comum, era visto como hostil, caberia ao trabalho ser uma forma 

de potencializar as pessoas.  

 A partir disso, a relação trabalho e indivíduo no cárcere foi observada nesta pesquisa, 

dando voz a onze pessoas em estado de privação de liberdade chamadas de recuperandas, no 

contexto de aprisionamento da APAC, localizada em Macau/ RN. O objetivo foi entender o 

lugar da atividade laboral na vida dos indivíduos nas condições mencionadas, se utilizando de 

suas histórias de vida antes e durante o encarceramento no que diz respeito ao trabalho. Além 

do mais, se valer dos planos para quando houvesse sua saída daquele tipo de prisão, se 

respaldado em orientadores da Psicologia Social do Trabalho.  

Os resultados do estudo conduziram à compreensão da vida dos entrevistados 

composta por experiências negativas, inclusive no âmbito laboral. Dentre os poucos contatos 

com o trabalho, as condições foram de precariedade, sem que houvesse qualquer asseguração 

de direitos, sob regimes flexíveis, de exploração e destituídos de um sentido ativo. Antes do 

cárcere, pensar na atividade laborativa, geralmente, era refletir sobre as experiências com os 

bicos, trabalhos formais limitantes e exaustivos, situações de desemprego e até as atividades 

criminais. Foi interessante perceber que essa relação conflituosa com a vida que se estendeu 

até o trabalho pôde estar associada, direta ou indiretamente, aos problemas, vividos no seio 
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familiar. O histórico foi de indivíduos que de alguma forma se viam impactados por situações 

difíceis relacionadas à família como, por exemplo, dificuldade financeira dentro de casa, 

ausência dos pais ou superproteção dos mesmos, constituição de um novo lar com chegada de 

filhos e casos semelhantes na genealogia de envolvimento com o crime. Em relação a esse 

último, não foi unânime o entendimento do mesmo enquanto trabalho, havendo certa 

resistência em defini-lo enquanto tal. Prevaleceu a ligação que se faz de trabalhar apenas a 

“dignidade”.  

Os amigos e as relações afetivas também se demonstraram importantes para a imersão 

das pessoas na criminalidade, levando-nos a entender que esta pode se configurar como fruto 

de uma sociedade pautada no consumo, tendo suas raízes firmadas no solo cultural, social, 

político, econômico e talvez até familiar. Nessa mesma lógica, o trabalho vivido dentro do 

cárcere tradicional não pareceu colaborar para o desenvolvimento das pessoas. Nas raras 

vezes que aquele foi oferecido em formato de programas governamentais, tornaram-se 

efêmeros pois dispunham de trabalhos mecânicos e tidos mais como passatempo, instituindo 

até mesmo uma assimetria de poder entre aqueles que o tinham ou não. Estar trabalhando 

tornava a vivência dentro do inferno, como era tido o sistema comum, mais era possível, só 

que a altos custos, com muita humilhação e violência. Já na APAC, o trabalho trazia prazer, 

realização, promovia uma socialização e era terapêutico, mas não era visto como qualificador. 

Mesmo sendo fontes de ensinamentos e experiências, na visão dos recuperandos os trabalhos 

feitos no contexto apaqueano não tinham uma perspectiva de continuidade após sua saída da 

instituição. O futuro em relação ao trabalho era incerto e indeterminado, havendo uma 

dificuldade de dissociá-lo da APAC, em razão da estreita ligação criada com ela. Os estigmas 

e a baixa escolaridade se demonstraram ainda como fortes desafios a serem enfrentados pós- 

encarceramento para que houvesse uma inserção no mundo do trabalho.  
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Antes de apontar as sugestões de ações práticas que podem ser feitas a partir desse 

estudo, assumo que a minha vivência na APAC precisa estar contemplada. As minhas visitas 

à instituição não se limitaram ao cumprimento das fases da pesquisa. Semanalmente, eu fui 

imergindo no contexto e me sentindo parte dele. Dito isso, tento aqui trazer um pouco das 

implicações desse curso na minha vida. 

Ir à APAC era uma viagem nos mais variados sentidos da palavra. Eu percorria uma 

distância de 175 km de Natal a Macau e isso me rendia cerca de 5 horas de estrada (contando 

ida e volta eram 10 horas) percorridas de ônibus. Antes de embarcar e já estando no caminho, 

eu era invadida pela ansiedade do novo e tomada pelo receio dos desafios. Entretanto, era o 

meu desejo de conhecer aquela realidade e contribuir com ela que me estimulavam a seguir 

adiante. 

Às segundas e terças-feiras começaram a ter um novo sentido para mim a partir da 

pesquisa. Não era apenas sobre coletar dados. Era sobre experienciar uma psicologia viva, 

podendo não só acompanhar a rotina dos recuperandos, mas vivê-la com eles. Durante quase 

1 mês, eu aprendi dialetos, vi dificuldades institucionais, ouvi relatos pessoais, observei e fiz 

laborterapia junto com os participantes da pesquisa. Na minha rotina, também presenciei 

desafios no trabalho, participei de momentos de valorização humana, atos religiosos, estive 

presente em visita de autoridades, dia de ato socializador e reuniões do conselho de 

sinceridade e solidariedade. O estudo não se limitou a fazer entrevistas, preencher diário de 

campo e fotografar o local. Se tratou de dia após dia eu sentir o cotidiano daquele lugar e 

fazer parte dele.  

Um dos momentos especiais do dia eram os das refeições. Na partilha do alimento, eu 

construí relações e me construí nelas. Eu pude dividir a mesa com quem tantas vezes só é 

rotulado. Ao partir do pão, eu ia sabendo o nome, ouvindo sobre a família, conhecendo os 
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gostos. Era prazeroso me sentir em casa e segura. Eles perguntavam minha opinião, me 

inteiravam das novidades, pediam minha participação nos eventos e valorizavam meu 

trabalho. Enquanto eles pensavam estar me ajudando a fazer uma pesquisa, eu tinha certeza 

que eram eles que estavam me ajudando a ser uma pessoa melhor, mais empática, mais 

política, mais social, mais sensível.  

Outro momento bastante significativo eram os das orações. Eu me dispus a viver as 

partilhas do evangelho, estar nas visitas de diferentes igrejas, rezar com eles e assim ir me 

questionando acerca da funcionalidade da religião naquele contexto. Ao mesmo tempo, 

naquele espaço, eu pude refletir sobre minha fé, ver a resiliência humana, presenciar cada 

força de vontade e contemplar a esperança deles em novos dias. 

Falando das entrevistas, minha sensação era de um mergulho profundo e único. Elas 

me ajudaram a saber mais sobre quem somos, sobre o coletivo, sobre as relações. Pesquisar 

era como se colocar sobre uma areia movediça, na qual nada estava sobre o meu controle, 

nada era ensaiado e eu me fazia no processo. Nessas horas, pude compreender o desafio de 

ouvir. Em alguns momentos, eu fui tomada por medo, carinho, compaixão, orgulho, 

compartilhei da dor, segurei as lágrimas, fiquei surpresa e me senti realizada. Não é para 

menos. Os recuperandos usaram o tempo não só para falar do trabalho que faziam, eles 

pediram conselhos, fizeram pedidos, desabafaram e fizeram confidências. Na ação, eu ia 

tendo que aprender como agir. O que fazer diante do silêncio, das lágrimas, dos olhares, das 

perguntas, das desconfianças, dos desejos, das esperanças? Fui levada a dosar a linguagem, 

administrar o tempo, ser assertiva e aprender com o aprendizado do outro. Com tudo isso eu 

sentia a responsabilidade de lidar com histórias tão distintas, mas ao mesmo tempo, tão iguais. 

Por diversos momentos eu me perguntei até onde eu posso ir de forma que meu lado humano 

não interfira na minha ação profissional? Sofri com o calor do ambiente, com o desconforto 
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da minha cadeira, com o receio do funcionamento dos eletrônicos, com o cansaço mental, 

com a pressão do tempo e com a alta demanda de atenção, mas fui feliz no ganho de uma 

aprendizagem que universidade alguma me traria.  

A APAC representou esse lugar de descobertas, de desenvolvimento de habilidades e 

de autoconhecimento. Em um dos encontros, fui homenageada. No ato socializador recebi o 

certificado de voluntária do mês. Mais que um papel, eu tinha em minhas mãos, mais um 

incentivo para continuar lutando, resistindo, mediando, sendo porta voz de uma causa.  

No mais, é importante que eu destaque, que minha vivência na APAC também foi 

construída nos intervalos. Eram neles, literalmente, que eu era surpreendida com uma palavra, 

com um gesto, com uma brincadeira, com uma pergunta, com uma reação, com um 

imprevisto. Na dinâmica que usei para fechar aquele ciclo de pesquisa, o sentido foi 

justamente mostrar que juntos construímos uma história e que a partir dali meu compromisso 

era de colaborar para tornar visível um contexto tão invisível. Este estudo, seria concluído em 

algum momento, mas tudo que eu vivi ali, certamente não. 

De posse dos principais achados, das outras interrogações, bem como, das observações 

feitas no contexto apaqueano de Macau/RN, eu sugiro que esta pesquisa possa abrir espaço 

para se pensar sobre a vida fora do ambiente prisional, sobretudo em relação ao trabalho, 

pensando em problemáticas como a de representação social do mesmo para egressos do 

sistema. Além disso, é importante lançar esforços para entender os impactos da APAC sobre o 

indivíduo enquanto uma possível ideologia, aprofundar a discussão da família na relação 

conflituosa entre trabalho e crime, saber mais sobre o processo de saúde e doença no trabalho 

dentro do encarceramento.  
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A nível prático defendo que o contexto laborativo passe a ser pauta das discussões e de 

políticas internas mais específicas na APAC, construídas em conjunto (voluntários, 

funcionários, diretoria, recuperandos), se pondo a avaliá-lo permanentemente, por meio de um 

grupo de reflexões que dê espaço para todas as partes. Sobretudo, que os recuperandos, falem 

sobre os seus impedimentos laborais vividos no cotidiano, como se dão as relações 

intrapessoais e interpessoais, assim como, como está sendo construída a sua identidade com o 

trabalho. Dou ênfase à importância de se concentrar no resultado de que a laborterapia, apesar 

dos benefícios citados em outro momento, não estar contribuindo em termos de qualificação e 

desenvolvimento profissional.  

No mais, afirmo que a etapa de fotografias foi vista como uma limitante desse estudo. 

No início do projeto, os registros fotográficos seriam realizados pelas mãos dos próprios 

participantes da pesquisa. Contudo, como isso não foi possível, enquanto pesquisadora eu o 

fiz, o que incorreu na presença de uma mediação nessa fase da coleta dos dados. A discussão 

das fotos também não foi empreitada pelo grande grupo, o que poderia ter proporcionado uma 

maior problematização da atividade concreta de trabalho.  

Finalizo explicitando o desejo de que aqui eu tenha ampliado a discussão em torno da 

relação sujeito e trabalho em contexto prisional, em situação de vulnerabilidade e fragilização 

social, a partir da reflexão feita sobre a configuração dos presídios e acerca das atividades 

laborais como importantes para a constituição dos sujeitos considerando o contexto. Tento me 

juntar aos questionamentos para tornar o ambiente prisional um lugar que possibilite pelas 

suas ações, que sejam construídos os subsídios necessários para uma reintegração das pessoas 

na sociedade e logo uma redução da reincidência desta população na criminalidade. Com isso, 

espero inspirar o desenvolvimento de outras investigações que tenham como protagonistas 

públicos estigmatizados pela sociedade e que tem sua força de trabalho tantas vezes invisível. 
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Apêndice B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________, depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada “A compreensão da atividade laboral pelos recuperandos da Associação de 

Proteção e Assistência ao Condenado de Macau/RN” poderá trazer e, entender especialmente os 

métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Sinara Thereza dos Santos 

Fidelis a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa Sinara Thereza dos Santos Fidelis, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Macau, ____ de __________de 2018.  

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “A compreensão da atividade laboral pelos 

recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Macau/RN”, que tem como 

pesquisadora responsável Sinara Thereza dos Santos Fidelis. O motivo que nos leva a fazer este estudo 

é estender a discussão sobre pessoas em situação de trabalho prisional. Além disso, se pretende que 

haja um maior fortalecimento da psicologia social crítica, trazendo reflexões envolvendo a violência, a 

configuração dos presídios, a constituição dos indivíduos e as políticas públicas atuais. 

Caso você decida participar, você deverá admitir que esteja inserido em alguma atividade de 

trabalho na unidade pesquisada e em regime fechado, se comprometendo a participar de entrevistas 

narrativas com os seguintes eixos temáticos: histórias de vida com foco no trabalho; trabalho na prisão 

e perspectivas de futuro. Serão solicitadas a gravação de voz e o registro por meio de fotos de 

situações simbólicas de trabalho e se contará com diário de campo. Demais informações poderão vir a 

partir dos arquivos internos da instituição. A previsão de riscos é mínima e caso haja algum 

desconforto este buscará ser minimizado deixando contato pessoal para que haja indicação de 

acompanhamento do entrevistado com o profissional adequado e você terá como benefício pensar nas 

práticas de trabalho e suas contribuições para a vida. A proposta é de se ter um ganho específico em 

termos de percepção de uma força de trabalho muitas vezes invisível, lutando para que torne mais 

manifesta. Mesmo que as políticas públicas não sejam diretamente o foco do estudo, serão inevitáveis 

os questionamentos para tornar o ambiente prisional um lugar que possibilite pelas suas ações a 

reintegração destes seres humanos na sociedade e logo uma redução da reincidência dos mesmos na 

criminalidade. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Sinara 

Thereza dos Santos Fidelis pelo telefone (83) 98661-9516. Você também tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Ficarão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

 

______________(rubrica do Participante/Responsável legal)       _____________________       

(rubrica do Pesquisador) 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Sinara Thereza dos Santos Fidelis.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim 

e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “A compreensão da 

atividade laboral pelos recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de 

Macau/RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Macau, __________ de _____________de 2018. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A compreensão da atividade laboral pelos 

recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Macau/RN”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Macau, _______ de _______________ de 2018. 

 

 

 

              Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice D 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS  

 

 

Eu, ___________________________________ , AUTORIZO a pesquisadora Sinara Thereza 

dos Santos Fidelis, coordenadora da pesquisa intitulada “A compreensão da atividade laboral pelos 

recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Macau/RN” a fixar, 

armazenar e exibir a minha imagem por meio de fotos com o fim específico de inseri-la nas 

informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

A pesquisadora responsável Sinara Thereza dos Santos Fidelis, assegurou-me que os dados 

serão armazenados em meio eletrônico, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, 

serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Macau, _____de ____________ de  2018. 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice E  

 


