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Resumo:

A presente  dissertação  tem  por  objetivo  compreender  como  são  implementadas  as  atividades
laborativas e educacionais em uma unidade prisional do Estado da Bahia, a partir da percepção dos
atores  sociais  envolvidos  no  processo  de  implementação  destas.  E,  assim,  analisar  quais  as
repercussões para o cotidiano prisional e para o processo de desencarceramento. Para tal, o método
utilizado foi  o  estudo de caso.  Foram utilizadas,  principalmente  ferramentas  qualitativas,  como
entrevistas semiestruturadas e observação participante, mas também dados quantitativas, como o
número de internos participando de cada uma das atividades. As políticas laborativas e educacionais
são o foco dessa análise,  visto  que elas  estão direcionadas  especificamente para o processo de
"ressocialização",  conceito  inclusive  adotado  pela  Secretaria  de  Administração  Penitenciária  e
Ressocialização - SEAP, criada em maio de 2011. Primeiramente, nessa dissertação, serão revisados
os trabalhos clássicos que formam o estado da arte dos estudos prisionais. Em seguida faço uma
análise da legislação prisional, percorrendo o histórico de sua construção. Também apresento um
histórico da implementação de diferentes políticas laborativas e educacionais no contexto analisado.
Nas  partes  que  se  seguem  descrevo  as  atividades  atuais,  como  estão  inseridas  nessa  unidade
prisional e como funcionam no cotidiano prisional. Assim, através da análise do tipo bottom-up,
descrevo o processo de implementação das atividades e analiso as idiossincrasias do trabalho e da
educação prisional e suas diferentes repercussões e significados para os implementadores e para os
beneficiados pela política.
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