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RESUMO: O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) divulgou em 
dezembro de 2016, através do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Ministério da 
Justiça, que o número de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712. Sendo considerada 
a terceira maior população carcerária do mundo pelo Centro Internacional de Estudos 
Prisionais, do King’s College, de Londres – ICPS no mesmo ano. Pernambuco (Região 
Nordeste) tem a terceira maior taxa de superlotação do sistema prisional do Brasil: 301%. Com 
34.556 presos, o Estado conta com apenas 11.495 vagas. Diante desse cenário, torna-se um fato, 
que os problemas operacionais das prisões brasileiras e a dificuldade na garantia de direitos dos 
presos estabelecidos pela Lei de Execução Penal não seja alcançados. O aporte teórico que 
embasou nossa reflexão está ancorado em Foucault (1987) e Vasconcellos (2007). Uma 
pesquisa de cunho qualitativo com coleta de dados através de entrevista com os profissionais e 
com os detentos. Nesse contexto, nosso trabalho tem como objetivo, analisar o serviço 
denominado Laboterapia, que oferece oportunidade para os detentos desenvolverem atividades 
internas, como instrumento de ressocialização e redução da pena, na Penitenciária: Juiz Plácido 
de Souza, localizada no município de Caruaru, interior do Agreste pernambucano, numa 
perspectiva de manutenção da ordem interna, bem como, o respeito aos Direitos Humanos e 
cidadania. Na organização do serviço temos duas modalidades oferecidas: uma remunerada e 
outra composta por voluntários, em ambos os casos ocorre à redução da pena, a cada três dias 
trabalhados há a redução de um dia. A atuação se dá, principalmente, na manutenção, limpeza, 
cozinha, lavanderia, biblioteca, escola ambulatório e no departamento psicossocial. Não é 
necessário comprovação de escolaridade, sendo o requisito básico o bom comportamento. O 
serviço vem obtendo bons resultados, bem como, a renovação de esperança para tocar a vida e 
conseguir emprego, como empreender negócios, tendo em vista, que é concedido um contrato 
de experiência, implicando também na redução dos índices de reincidência dos reclusos, quando 
terminam de cumprir a pena em regime fechado, na contramão das estatísticas apresentadas no 
restante do estado e do país, tendo em vista que: o estigma de ex-detento, aliado à baixa 
escolaridade e a não qualificação da mão-de-obra, são os principais fatores que dificultam a 
reinserção do egresso no mercado de trabalho, e, como consequência, na sociedade como um 
todo (VASCONCELLOS, 2007, Apud ROCHA, 2015). No entanto não existem vagas para 
todos os que queiram ingressar no serviço, tendo uma lista de espera para o ingresso. Assim, 
acreditamos que o estudo e a reflexão sobre as ações que contribuem para a ressocialização 
podem subsidiar a ampliação dos serviços existentes e a diversificação das atividades 
oferecidas, considerando que na perspectiva dos reclusos, o ócio e a condição de insalubridade 
das celas é minimizada quando podem se sentir úteis e capazes de se reinserirem na sociedade 
e no seio de suas famílias. 
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