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RESUMO 

A pesquisa acadêmica aborda a produção agroalimentar como forma de 

ressocialização do apenado na Colônia Penal Agrícola localizado na cidade de Sousa-

PB. A justificativa do trabalho atende a diversos fatores; como a aglomeração 

carcerária, execução de pena digna, trabalho carcerário sustentável, bem como a 

contextualização entre a estrutura penal e o momento histórico que está sendo 

vivenciado. O objetivo principal é analisar de forma crítica e interdisciplinar as causas 

e consequências da utilização da produção de alimentos pelos apenados do presídio 

agrícola sousense como forma de reingresso social. Diante de tais argumentos surge 

a seguinte problemática: quais são as possíveis relações jurídico-sociais advindas na 

produção alimentar e a ressocialização dos apenados na Colônia Penal Agrícola da 

comarca de Sousa-PB? A metodologia viável neste estudo é o método hermenêutico-

jurídico exploratório e a técnica interpretativa e quantitativa com levantamento de 

dados estatísticos em documentos, processos criminais reais e sites oficiais. E como 

não poderia deixar de se fazer em um trabalho acadêmico, efetua-se também uma 

rigorosa análise de Direito Comparado com a finalidade de um maior aprofundamento 

da evolução histórica e a conceituação teórica da conversão dos sistemas jurídicos 

envolvidos. Desta forma, diante da atual situação de crise do sistema carcerário se 

faz importante um estudo para analisar o cenário e apresentar resultados que possam 

ajudar os apenados a cumprirem suas penas com dignidade, evitar reincidência 

criminosa e inserir os egressos no mercado de trabalho. 
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RESOCIALIZATION AND AGRI-FOOD PRODUCTION: A STUDY ON THE IMPACT 

OF SUSTAINABLE WORK ON THE EXECUTION OF THE PENALTY IN THE 

AGRICULTURAL PENAL COLONY OF SOUSA-PB. 

 

 

ABSTRACT 

The academic research approaches the agri-food production as a form of 

resocialization of the inpenado in the Agricultural Penal Colony located in the city of 

Sousa-PB. The work justification meets several factors; such as prison agglomeration, 

execution of decent punishment, sustainable prison work as well as the 

contextualization between the criminal structure and the historical moment being 

experienced. The main objective is to critically and interdisciplinaryanalyze the causes 

and consequences of the use of the use of food production by the inmates of the 

sousense agricultural prison as a form of social re-entry. In the face of such arguments 

arises the following problem: what are the possible legal and social relations that come 

from food production and the resocialization of the in the Agricultural Penal Colony of 

the region of Sousa-PB? The viable methodology in this study is the exploratory 

hermeneutic-legal method and the interpretative and quantitative technique with 

collection of statistical data on documents, real criminal proceedings and official 

websites. And since it could not fail to be done in an academic work, a rigorous analysis 

of Comparative Law is also carried out with the purpose of a further deepening of 

historical evolution and the theoretical conceptualization of the conversion of the legal 

systems involved. Thus, in view of the current crisis situation of the prison system a 

study is important to analyze the scenario and present results that can help the 

inpatients to serve their sentences with dignity, prevent criminal recidivism and insert 

graduates into the labour market. 
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