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 Rap do ASP

Autor desconhecido

“Ei mano, será que vale a pena 

Ser funcionário do Estado?

Eu sou mais um funcionário do sistema e o meu ganho é só mais um problema

Não importa que eu esteja como diarista 

Não vai fazer diferença se eu passar para plantonista 

O governo não se importa não dá valor 

pensa que tá tudo bem maldito governador

As condições de trabalho são mínimas e precárias, o que aumenta é a população carcerária

Tido como tal constante destaque no jornal a maior autoridade política estadual 

transfere para o interior a sujeira da capital 

Devo no banco com salário achatado assumo no plantão com presídio superlotado

Ei mano, será que vale a pena 

Ser funcionário do Estado?

Cadeia, doce lar de ladrão, por enquanto está em paz sem preocupação

governo tá feliz não tem rebelião mas o guarda não tem mérito em suas mãos

só tem que assumir o plantão na vigilância 

se vacilar vai abraçar uma sindicância

se tudo vai bem deixa de ser notado mas se a coisa piorar ele é penalizado 

tem que fazer de tudo pro motim ser evitado para não virar refém de ladrão desesperado

Ei mano, será que vale a pena

 Ser funcionário do Estado?

Rodar a chave, fazer blitz, dar geral esta é minha rotina, que tal?

Com minha arma na mão, o meu fiel apito, faço meu trabalho com zelo e com risco, 

por isso eu me sinto um cara ofendido carregando mamadeira de filho de bandido

Nem tudo são flores mas tem a outra história aprendi várias gírias que me fica na memória

pedala, bonde louco, tatu e vacilão, arrastar o cara e to firmão, dar um salvo, liga o mano e  

lagartinho, tira de ponta e veneninho

Socorro isso aqui é um inferno e eu to do outro lado rezando para acabar com esse fiasco

Ei mano, será que vale a pena Ser funcionário do Estado?



RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a vivência cotidiana em instituições prisionais a 

partir  da  ocupação  de  Agente  Penitenciário,  permeada  pela  necessidade  de  ordem  e  do 

estabelecimento  de  estratégias  de controle,  contemplando  as  dimensões  do risco,  poder  e 

negociação que atravessam a cultura prisional, a partir de profissionais desta categoria em 

Salvador-BA. Através da aplicação de questionários, da presença em 6 unidades prisionais, de 

entrevistas  abertas  e  semi-abertas,  foi  possível  realizar  uma  investigação  horizontal  dos 

principais  aspectos  da  vivência  destes  profissionais,  sua  percepção  sobre  o  sistema 

penitenciário  e  consequências  dessa  ocupação  em  sua  vida  e  saúde,  física  e  mental.  A 

característica preponderante do poder negociado entre presos, agentes e equipe dirigente, a 

precariedade  das  condições  estruturais  e  técnicas  e  as  relações  estabelecidas  no  sistema 

penitenciário, contribuem significativamente para o impacto desta profissão nestes sujeitos. 

As  condições  de  trabalho  para  os  agentes  penitenciários  são  precárias  em  Salvador-BA, 

especialmente  pela  falta  de  infra-estrutura  adequada,  falta  de  treinamento  e  falta  de 

contingente e equipamentos. Dentre as possibilidades de agência destes profissionais, existe a 

aquisição  de  bens  necessários  ao  ambiente  ocupacional,  a  relação  com  os  presos  e  as 

negociações  de plantão.  A relação entre  os agentes  e destes  com os demais  membros da 

equipe dirigente apresentou sinais de ambiguidade, de uma divergência muitas vezes velada, 

mais do que de solidariedade. Aproximadamente 50% dos participantes indicaram problemas 

físicos e emocionais em decorrência da profissão. Uma parcela significativa dos participantes 

da pesquisa reconhecem e validam os aspectos punitivos da prisão, mas apresentam pouca 

crença  na  capacidade  da  prisão  em  reduzir  a  violência,  especialmente  considerando  as 

condições sócio-políticas e as atividades de ressocialização existentes.

Palavras-Chave:  Prisão;  Agente  Penitenciário;  Controle;  Ordem;  Prisionização;  Saúde 

Ocupacional; Punição; Ressocialização. 



ABSTRACT

This  research  aimed  to  investigate  the  daily  life  in  correctional  institutions  from  the 

occupation of Prison Officer, permeated by the need for order and the establishment of control 

strategies,  considering  the  dimensions  of  risk,  and  negotiated  power  crossing  the  prison 

culture, from this category of professionals in Salvador, Bahia. Through questionnaires, the 

presence  in  6  prisons,  open  and  semi-open  interviews,  it  was  possible  to  conduct  an 

investigation of the main horizontal  aspects of the experience of these professionals,  their 

perception of the prison system and the impacts of this occupation in your life and health, 

physical and mental. The prevailing characteristic of negotiated power between prisoners and 

staff leadership team, poor structural conditions and techniques that have been identified by 

other authors who have researched this occupation and the relationships established in the 

prison system pointing to the lack of full control over the institution that are confined there, 

contribute significantly to the impact of the profession on these subjects. Working conditions 

for  correctional  officers  are  poor  in  Salvador-BA,  especially  the  lack  of  adequate 

infrastructure, lack of training and lack of contingent and equipment. Among the possibilities 

of agency these professionals is to acquire assets needed for the the work environment, the 

relationship  with  the  prisoners  and  negotiations  on  duty.  The  relationship  between  these 

agents  and with the leading team showed signs  of  ambiguity  from a disagreement  veiled 

rather than solidarity. Approximately 50% of participants indicated physical and emotional 

problems as a result of the occupation. A significant portion of respondents recognize and 

validate the punitive aspects of the prison, but have little belief in the ability to reduce prison 

violence, especially considering the socio-political and existing activities of rehabilitation.

Keywords:  Prison;  Prison  Officer;  Control;  Order;  Prisonization;  Ocupational  Health; 

Punishment; Resocialization.
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INTRODUÇÃO

As penas privativas de liberdade se constituem, na sociedade moderna, como a representação 

punitiva  mais  presente  socialmente  para  aqueles  que  cometem  uma  contravenção  penal. 

Apesar disso, apenas em casos específicos – os próprios presos, pessoas ligadas a população 

carcerária por situações de parentesco, relação trabalhista, estudo ou de voluntariado - há uma 

aproximação real com o espaço prisional. Mesmo no caso de crimes de comoção pública e de 

notória valorização midiática, após concedida a sentença, não há um interesse por parte da 

população em geral de conhecer e ter acesso ao que acontece atrás dos muros da prisão. 

O que estes, que não convivem com a realidade carcerária, sabem sobre a prisão e os agentes 

penitenciários, é proveniente do que se apresenta em filmes e reportagens, que evidenciam 

majoritariamente  as  condições  insalubres,  de  superlotação  e  ineficácia  do  sistema 

penitenciário e aspectos relacionados à corrupção e violência exercida pelos agentes. Estes 

últimos constituem a maior parcela da sociedade livre que tem acesso a realidade das prisões 

sem  que  isso  se  dê  por  contato  prévio  com  o  crime  ou  com  aqueles  que  estão  presos. 

(LOURENÇO, 2010; CRAWLEY, 2011; KAUFFMAN, 1988)

Crawley e Crawley (2008) destacam que os: 

[…] prison officers, their lives and working practices in the prison, 
their  feelings  about  the  work  they  do  and  their  relationships  with 
prisoners and their fellow officers, have been poorly documented and 
hence poorly appreciated and understood. Much less is known about 
the impact of the prison on its uniformed staff, and the psychological 
and emotional adjustments that  ordinary men and women must make 
in order to become prison officers. (CRAWLEY; CRAWLEY, 2008, 
p.135)

Nos últimos anos, tem havido um movimento no Brasil que reflete a busca crescente pela 

racionalização, pela oferta das condições objetivas necessárias ao cumprimento das penas de 

privação de liberdade respeitando as regras nacionais e internacionalmente estabelecidas. Isso 

tem se dado, por exemplo, a partir do estabelecimento de Diretrizes Nacionais, da elaboração 

do  Plano  Diretor  do  Sistema  Penitenciário  em  cada  Estado,  que  demonstram  um  maior 

investimento nesta área, as Comissões de Direitos Humanos que fiscalizam mais de perto a 

atuação dentro das unidades prisionais. Mas, por mais que existam atribuições definidas e 

regras de tratamento para os presos, procedimentos para uso da força etc, que investimentos - 
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econômico,  social,  investigativo  -  têm sido destinados  para  as  questões  morais,  sociais  e 

valorativas que envolvem as instituições prisionais e o controle social em nosso país? E, de 

forma mais específica, para além dos controles externos às unidades prisionais, como tem se 

dado o controle  interno e  a  ordem nas  instituições  prisionais  e  no que isso implica  para 

aqueles que têm esta responsabilidade: os agentes penitenciários?

Aos agentes  penitenciários  cabe  a  responsabilidade  de manter  a  ordem e  a  segurança  da 

instituição,  dos presos, dos profissionais, das visitas e tudo o que isso implica e, ainda,  a 

função de incutir nos presos comportamentos de boas maneiras e de despertar nestes o senso 

de responsabilidade, visando a sua reinserção social, segundo análise de documentos oficiais 

desta função nos diversos Estados brasileiros. Ou seja, é como se todas as funções às quais se 

propõem,  ao  menos  teoricamente,  as  instituições  prisionais,  estivessem  colocadas  como 

responsabilidade  destes  profissionais:  manter  em  ordem,  controlar,  educar,  reinserir  na 

sociedade. Isso reforça o imaginário de que, se algo acontece na prisão, é por ação, omissão 

ou, ao menos, conivência de um agente penitenciário. 

Ao mesmo tempo em que não há um atendimento adequado das condições físicas, materiais, 

formativas, técnicas, nem a proporção adequada de internos e agentes, exige-se a manutenção 

da cadeia em ordem e, agrega-se, a sua responsabilidade na “ressocialização”, a sua atuação 

em atividades educativas e laborais. Mas como poderiam esses profissionais exercer tamanha 

façanha de, apenas pela sua atuação, realizar um controle tão abrangente sobre todos os atos 

de  tantos  indivíduos  que  estão  sob  sua  custódia  e,  ainda,  uma  mudança  social  tão 

considerável, sem que se leve em conta todas as condições sociais, econômicas, psicológicas, 

anteriores  e  posteriores  ao  cometimento  do  crime  e  cumprimento  da  pena  por  estes 

indivíduos?  A  exigência  de  assumir  estes  papéis  pelos,  agregado  à   “[...]  vivência  da 

contradição entre o discurso público da instituição quanto à sua função ressocializadora e o 

que realmente acontece, a saber, uma baixa taxa de recuperação dos detentos, percebida na 

alta reincidência” (MORAES, 2005, p.47) são altamente reveladores das contradições entre a 

teoria e a prática do sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, da função dos agentes.

Além disso,  apesar  de  ter  sido  estabelecida  na  modernidade  com o propósito  de punir  e 

reabilitar (FOUCAULT, 1987), a prisão passa atualmente por um momento de descrença, com 

um “[...]  objetivo político inútil,  até mesmo perigoso, contraproducente nos seus efeitos e 
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equivocado  nas  suas  finalidades  (GARLAND,  2008,  p.51)”.  Isso  pode  ser  verificado  na 

precariedade da instituição no que concerne aos seu funcionamento básico, nos altos índices 

de  reincidência  e  de  aumento  da  população  carcerária,  associados,  a  despeito  de  sua 

ineficiência em reduzir a criminalidade, à medida de construção de novas unidades prisionais, 

por exemplo.

Garland (2008) afirma que o paradigma do fracasso, de que nada funciona, está disseminado. 

Não se crê mais na possibilidade da prisão ofertar condições para o retorno ao convívio social, 

e a expectativa social se debruça prioritariamente sobre a defesa das vítimas, em detrimento 

da investigação dos fatores relacionados à criminalidade. Deste modo, verifica-se o retorno do 

interesse às penas retributivas, que expressam antes o desejo de vingança que a busca por uma 

diminuição  da  violência  calcada  no  crime  e  no  criminoso,  e  nas  possibilidades  de 

desconstrução desses papéis (GARLAND, 2008).

Ou seja, a preponderância do aspecto punitivo da prisão é o que constitui a sua tônica. O que 

isso significa  para quem é responsável  pela  manutenção diária  da ordem nesses espaços? 

Apesar de se estabelecer  estes dois aspectos como função desta categoria  profissional,  na 

maior parte do tempo é necessário que um suplante o outro, em especial, que a necessidade de 

manutenção  da  segurança  inviabilize  ou  dificulte  a  realização  das  atividades 

“ressocializadoras”. 

Além disso,  as  condições  de  trabalho  são  precárias,  conforme identificado  pelos  estudos 

destinados a  esta  população,  tais  como os de Moraes  (2005),  Kauffman (1988),  Goffman 

(1999), Crawley (2011) e Lourenço (2010): falta formação específica e continuada; faltam 

instrumentos de trabalho; os ambientes prisionais são comumente insalubres, com uma grande 

concentração de pessoas vivendo em condições precárias, o que amplia as possibilidades de 

transmissão  de  doenças  infectocontagiosas;  a  população  carcerária  aumenta 

exponencialmente,  mas  as  condições  e  o  número  de  instituições  voltadas  a  este  fim não 

atendem  a  esta  demanda  crescente.  Segundo  Adorno  e  Salla  (2007),  a  proporção  de 

funcionários para presos em São Paulo mudou de um para dois em 1994, para de um para 

aproximadamente cinco em 2006. Esse quadro, provavelmente similar nos diversos Estados 

brasileiros,  contribui  para  a  ampliação  de  conflitos  entre  estes  dois  atores,  os  mais 
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intrinsecamente  relacionados  ao  contexto  prisional,  quais  sejam  os  próprios  presos  e  os 

profissionais que lá atuam. 

Soma-se a isto, a convivência diária e contínua no contexto de prisão que faz com que os que 

exercem esta função estejam expostos a consequências físicas, psíquicas e sociais similares às 

vivenciadas por aqueles que estão em cumprimento de pena. Ou seja, de forma contraditória 

(ou não)  os  agentes  também vivem o processo de prisionização,  tão estudado a partir  da 

vivência dos presos, mas que acontece de forma marcante com os seus profissionais. 

Para a lógica da ordem e do controle, para além do conhecimento sobre as possibilidades do 

“uso progressivo da força”, das regras dos Direitos Humanos, do tamanho correto das celas, 

das refeições diárias com qualidade ou do tempo de banho de sol, existe um elemento tão ou 

mais importante, que é a relação estabelecida entre aqueles que compõem este espaço social. 

Autores como Sykes (2007), Thompson (1980) e Crawley (2011) apontam que o controle das 

prisões não é dado por questões técnicas, mas sobretudo, por questões relacionais, incluindo, 

ai, aspectos da autonomia do preso, das relações por ele estabelecidas e das ações por ele 

executadas que suplantam o controle institucional. Como qualquer organização humana, seja 

livre ou por imposição, as relações estabelecem uma cultura própria, modos de ser e agir que 

vão além de regras pré-definidas, especialmente se estas são impostas.

Neste estudo, serão considerados os conceitos de ordem e controle a partir da reflexão trazida 

por  Drake (2008),  que apresenta a dimensão relacional  da ordem a partir  do conceito  de 

Liebling, destacando a ordem enquanto "[…] the degree to which the prison environment is 

structured, stable, predictable and acceptable” (LIEBLING, 2004, p.291 apud DRAKE, 2008, 

p.153), podendo, portanto, ser buscada através de rotinas e procedimentos. Existe a ressalva, 

entretanto, de que é preciso considerar um acordo sobre o estado de ordem na prisão, uma vez 

que esta seria definida, acima de tudo,“[...] in reference to the implicit social contract which 

exists  between  the  population  (prisoners)  and  the  authorities  (prison   officers)  (DRAKE, 

2008, p.153)”. A autora complementa o conceito de ordem com a dimensão apontada por 

outros  autores,  Sparks,  Bottom  and  Hay  (1996),  que  reforça  o  aspecto  relacional  desta 

situação, em que as expectativas dos envolvidos seriam conhecidas e respeitadas:  “In this 

way, to achieve 'order' (as opposed to control) in prisons, the pattern of social relations must 

be acceptable (as Liebling's definition suggests) to both staff and prisoners” (DRAKE, 2008, 
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p.154). O controle, por sua vez, seria a maneira através da qual a ordem é restaurada após ter 

sido perdida ou como ação preventiva a um transtorno.  Ou seja,  todos os procedimentos, 

regras, instrumentos, estratégias, punições, reforços, que visam evitar uma alteração da ordem 

ou retomá-la, são ações de controle. 

Mas, o que significa a manutenção desta ordem, contemplando os aspectos relacionais num 

contexto marcado com a violência, como a prisão? Enquanto agente penitenciário, é possível 

ser racional, técnico, ao deparar-se com sujeitos que cometeram atos que ele mesmo considera 

repugnantes e com os quais será preciso conviver por um período prolongado? Em relação a 

sentimentos  positivos,  também cabe a  seguinte  questão:  é  possível  evitar  ter  empatia  por 

alguém?  Existem  pessoas  que,  pela  história  de  vida,  pelas  relações,  pelo  jeito  de  ser, 

provocam o sentimento de empatia. E quando isso se dá entre um agente penitenciário e um 

preso, que repercussões isso traz para a sua atuação e para a ordem e as estratégias de controle 

institucional? Qual o impacto desta vivência, que apresenta pontos de vulnerabilidade, para 

aqueles  que  estão  ali  em função  de  um exercício  profissional?   Em que  medida  isto  se 

relaciona com a intenção de controle da instituição? 

Neste estudo o controle será considerado pois, para além das questões macro, especialmente 

em sua dimensão relacional, entre os agentes, destes com os presos e com a equipe dirigente, 

permeados  pela  peculiar  lógica  da  convivência  na  prisão,  aspecto  preponderante  desta 

ocupação profissional,  e  tudo o que ela  implica:  negociações,  controle  de emoções,  ócio, 

risco. Também será realizada uma busca pelos significados inerentes à responsabilidade pelo 

controle, mesmo que este não se traduza num controle social pleno, nem durante o tempo da 

pena, nem após.

Foi em busca da aproximação com estas vivências, estas realidades, que iniciei esta pesquisa. 

Até então, conhecia um pouco da realidade dos internos por vivências profissionais anteriores, 

mas as minhas incursões no contexto prisional não me haviam proporcionado um contato 

mais próximo com estes profissionais. Na condição de estagiária de psicologia numa unidade 

prisional do Estado, há cerca de 8 anos, certa feita um agente falou de forma provocativa: 

“todo mundo só vem aqui cuidar do interno, ninguém olha pra gente!” Neste instante surgiu o 

desejo de conhecer mais os que ficam do lado de cá das grades da prisão. Ou talvez eu poderia 

dizer, dos dois lados dessas grades, já que, dia após dia, são eles os responsáveis por abrir e 
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fechar essas trancas que separam o mundo dos libertos do mundo dos cativos e estão imersos 

cotidianamente nessa mesma estrutura.

Identificar que recursos são investidos e disponibilizados para que estes profissionais possam 

exercer sua ocupação profissional, como o poder se expressa, de ambos os lados e quais os 

riscos  que  a  busca  pela  manutenção  da  ordem  e  do  controle  implica  são  algumas  das 

perguntas  instigadoras  desta  investigação,  que busca,  acima de tudo,  conhecer  o que esta 

categoria profissional vive, sente e pensa no seu cotidiano ocupacional em relação a função 

que exercem.

O objetivo desta pesquisa é, pois, investigar a vivência cotidiana em instituições prisionais a 

partir  da  ocupação  de  Agente  Penitenciário,  permeada  pela  necessidade  de  ordem  e  do 

estabelecimento de estratégias de controle, frente às dimensões do risco, poder e negociação 

que atravessam a cultura prisional, a partir de profissionais desta categoria em Salvador-BA. 

Especificamente, busca:

• Identificar como se apresenta a função de Agente Penitenciário no Brasil, a partir de 

documentos oficiais;

• Identificar  recursos  (profissionais,  materiais,  interpessoais  e  institucionais)  que são 

utilizados,  investidos  e  disponibilizados  no  exercício  profissional  de  agentes 

penitenciários, e de que forma estes se relacionam com as formas de controle e poder 

existentes;

• Analisar de que forma as relações entre internos e agentes, destes entre si e com a 

administração penitenciária envovem as dimensões de conflito, poder e negociação e 

em que medida estas relações  podem constituir-se como um risco,  ou seja,  com a 

condição oposta a noção de ordem. 

• Analisar  a  influência  do  exercício  profissional  na  vida  e  saúde  dos  agentes 

penitenciários;

• Identificar aspectos dos significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa à função da 

punição e da prisão enquanto instituição de controle social da sociedade moderna.

Para  a  escrita  do  primeiro  capítulo,  “O  Agente  Penitenciário:  a  personificação  das 

contradições  da prisão”,  realizou-se um levantamento bibliográfico de estudos nacionais  e 
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internacionais sobre agentes penitenciários e estes foram conectados de forma a possibilitar 

uma compreensão dos seguintes aspectos na vivência destes profissionais: dinâmica do poder, 

risco e busca da ordem nas prisões e, posteriormente, a partir do aspecto de instituição total, 

será  considerada  a  principal  atribuição  do  agente:  a  convivência.  A  partir  disto,  serão 

aprofundados aspectos das relações estabelecidas a partir dessa função - com os presos, entre 

agentes,  com  a  equipe  dirigente  e  outros  órgãos  reguladores  –  e  as  possibilidades  de 

vitimização e exposição a riscos, identificados a partir de estudos que relatam consequências 

físicas, sociais e psicológicas, advindas da atuação como agente penitenciário. A escolha e 

apresentação do referencial  teórico se deu a  partir  da relevância  de suas  reflexões  acerca 

destes aspectos. 

O segundo capítulo descreve o processo e os procedimentos metodológicos percorridos para a 

aproximação e análise da realidade investigada, bem como os dados referentes a população 

participante. Iniciando o relato e análise dos dados obtidos na pesquisa, no terceiro capítulo 

serão abordadas duas dimensões: inicialmente as condições legais que definem essa profissão, 

a partir do levantamento de legislações que a regulamentam nos diversos Estados brasileiros. 

Apresentarei,  especificamente,  dados  e  significados  relativos  aos  recursos  profissionais, 

materiais, interpessoais e institucionais que são utilizados, investidos e disponibilizados no 

exercício profissional de agentes penitenciários na cidade de Salvador-BA. Em seguida, serão 

abordados aspectos da rotina profissional, ou seja, a vivência das atribuições e regras formal e 

informalmente  estabelecidas.  Serão  destacados  os  significados  relacionais  da  população 

participante, junto àqueles com quem convivem no contexto de atuação. No quarto capítulo, 

“Percepções sobre os efeitos da prisão”, serão consideradas como os participantes identificam 

as consequências possíveis a partir dos esforços realizados em busca da ordem, das emoções 

que  não  podem  ser  pronunciadas,  da  vivência  num  contexto  onde  há  concentração  de 

sentimentos e relações de desconfiança, de manipulação. Além disso, na seção intitulada “O 

que  devem  passar  aqueles  que  cometeram  crimes?  Percepções  sobre  o  controle  e  a 

manutenção da ordem nas prisões”, serão trazidas as percepções dos agentes sobre o controle 

e a manutenção da ordem nas prisões, considerando de que modo eles percebem a punição e a 

ressocialização. O quinto capítulo encerra com as considerações finais desta pesquisa.
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CAPÍTULO I.

O AGENTE PENITENCIÁRIO: A PERSONIFICAÇÃO DAS 

CONTRADIÇÕES DA PRISÃO
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1. O Agente Penitenciário: a personificação das contradições da prisão

(…) A justiça no Brasil mantém uma predileção pela prisão em regime fechado. A 
superpopulação carcerária afronta a condição humana dos detentos, aumenta a insegurança 

penitenciária, o abuso sexual, o consumo de drogas, diminui as chances de reinserção social 
do sentenciado, além de contrariar as condições minimas de exigências dos organismos 

internacionais. O que fazer com os sentenciados e como corrigi-los sempre assombrou a 
sociedade. Punição, violência, correção. Eis o aparato para “tratar” o sentenciado. Conhecer a 

prisão é, portanto, compreender uma parte significativa dos sistemas normativos da sociedade. 
(Maia et al, 2009, p.10)

A prisão. Uma instituição social descrita por Foucault (1987) como disciplinar, quando da sua 

implantação enquanto destino para aqueles que cometiam crimes, por apresentar-se como uma 

alternativa  mais  humana,  menos  cruel  e  mais  racional  que  os  suplícios,  anteriormente 

utilizados para tal fim. O exercício do poder e controle sobre aqueles que eram condenados a 

cumprir esta pena. O panóptico como concretização do olho que tudo vê. A equipe técnica 

responsável por conhecer o criminoso em busca de características que o definissem e que 

pudessem ser modificadas, visando a explicação do crime e, quiçá, a extinção das condutas 

inadequadas. A pena pela privação da liberdade, bem mais precioso do homem e o isolamento 

como uma possibilidade de reflexão, tal como o uso religioso da clausura. A prisão seria, pois, 

uma possibilidade de manter  aqueles  indivíduos sob controle  enquanto se “regeneravam”: 

pelo trabalho, pela reflexão, pela perda de sua liberdade. 

Na  legislação  brasileira  e  internacional,  além  da  punição  associada  a  cada  contravenção 

penal, estão estabelecidas condições que devem existir nas instituições onde as penas serão 

aplicadas com o objetivo de possibilitar ao apenado, quando do cumprimento de sua pena, a 

ressocialização.  Segundo Foucault  (1987),  esta  função passa a ser  incorporada à  pena de 

prisão a partir do século XIX, quando as instituições, em consonância com os preceitos da 

modernidade passam a buscar profissionalização e eficiência.  

Cria-se um corpo técnico, com conhecimentos e habilidades específicas, voltados a dar um 

sentido útil às prisões, evitando o sentimento de culpa e a infâmia cultural que passam a estar 

associadas ao castigo puro e simples. Os avanços administrativos realizados, buscam, então, 

melhorar a eficiência com que as sanções penais passaram a ser gerenciadas e transformam a 

forma de se perceber o castigo. Há então, o desenvolvimento da criminologia que, por sua 

vez, buscou substituir a racionalidade como valor da moral penal tradicional por uma nova 
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racionalidade  orientada  a  um  propósito,  que  adotaria  os  métodos  mais  adequados  para 

controlar a delinquência (GARLAND, 1990). 

Os sentimentos punitivos ficam, pois, marginalizados do discurso oficial, que passa a associar 

a ideia de um resultado para a pena, a fim de torná-la socialmente aceitável (GARLAND, 

1990). Nesse contexto, a pena de prisão passa a assumir basicamente três funções: “punir, 

defender a sociedade isolando o malfeitor para evitar o contágio do mal e inspirando o temor 

ao seu destino,  corrigir o culpado para reintegrá-lo a sociedade,  no nível social  que lhe é 

próprio” (PERROT, apud AGUIRRE, 2009, p.13)”.

A busca dessa reforma penitenciária se constitui,  no Brasil, a partir de iniciativas isoladas, 

mas  que  não  promovem  mudanças  significativas.  As  condições  de  confinamento 

permaneceram,  e  permanecem,  com as  mesmas  características  de superlotação,  condições 

indignas, com relações permeadas por corrupção e abuso de poder. Aguirre (2009) comenta: 

Certamente  se  construíram  novas  prisões,  algumas  velhas  cadeias 
foram  reformadas,  as  condições  de  vida  melhoraram  para  alguns 
grupos de presos e se logrou impor mais segurança nas prisões, mas, 
desde o final da década de 1930, os sistemas carcerários mostravam, 
na  maioria  dos  países  da  região,  claros  sinais  de  esgotamento, 
ineficiência e corrupção. (AGUIRRE, 2009, p.59) 

Esse ideal de “ressocialização”, que já não se concretizava em ações práticas efetivas, começa 

então a declinar inclusive no campo das ideias e expectativas sobre o sistema penitenciário. 

Para Garland (2008), o ideal de reabilitação começa a declinar nas últimas três décadas e os 

programas voltados a este fim não se constituem mais como o objetivo principal das medidas 

penais, que tem na retribuição, neutralização e gerenciamento de riscos seu maior enfoque. 

É preciso considerar que a prisão é, antes de tudo, uma forma de castigo, uma punição que 

revela a forma como a sociedade concebe a repressão àqueles que se julga que infringiram 

determinadas leis (GARLAND, 2008).  Não se pode esquecer que se trata de uma forma de 

castigo para uma população específica, para pessoas que, por diversas razões não declaradas 

mas  existentes,  considera-se  que  devem ser  afastadas  do  convívio  social  (WACQUANT, 

2001).  Isto  se  revela  em  uma  população  penitenciária  em  nosso  país  composta 

predominantemente por representantes de condições sociais e econômicas menos favorecidas: 

pobres, afro-descendentes e com baixa escolaridade. Essas pessoas são retiradas do convívio 
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social  mais  amplo  a  partir  do entendimento  que  transgrediram alguma regra  e,  após  este 

crime, supostamente para a manutenção da ordem e segurança da maioria, precisam manter-se 

isoladas até que cumpram com sua pena e se ressocializem e, então, retornem ao convívio 

social.

Ou  seja,  prisões  são  instituições  que,  muito  além de  objetivos  técnicos,  associam-se  aos 

valores de uma sociedade. Os atos passíveis de punição geralmente são compreendidos como 

atos repreensíveis pela maioria da sociedade num determinado momento histórico, inclusive 

por aqueles que estão na prisão como trabalhadores. Muito mais do que uma punição, o ato de 

isolar o indivíduo num espaço confinado reflete sentimentos de que aquele perdeu o direito de 

conviver livremente com os demais por ser perigoso, por ser um risco à ordem e ao bem-estar 

(MORAES, 2005) e, portanto, precisa ser controlado.  

E no meio desse palco, dentre os atores principais, está o agente penitenciário que, além de 

fazer parte da mesma sociedade que compartilha esse paradigma de fracasso, é o profissional 

que lá atua cotidianamente para a manutenção da ordem e que tem, ainda, a ressocialização 

como uma de suas funções. Este papel de executar a pena diretamente com o condenado, ao 

longo da história, sempre foi delegado a figuras que não possuiram autonomia de decisão 

sobre a  pena a  ser  aplicada,  a  quem cabia apenas  a  execução.  Para os suplícios,  havia o 

carrasco.  Com a prisão, o carcereiro.  Uma das diferenças do carrasco é que,  no caso das 

instituições prisionais, a execução da pena não se dá de forma sumária. A atuação do agente 

não se encerra no minuto do cumprimento da pena. Na verdade, é exatamente ai que ela se 

inicia. Trata-se de uma função em que se acompanha o cumprimento da pena que pode durar 

dias, anos ou décadas. Atualmente, no Brasil, esta função possui diversas nomeclaturas, onde 

se busca, ao menos teoricamente, considera-lo não apenas como um passivo executor, mas 

dando-lhe o caráter de Agente. 

O papel do agente é, então, antes de mais nada, marcado pelo eterno 
conflito entre vigiar, punir e reeducar, conflito este que, de resto, é a 
característica predominante da própria instituição em que está inserido. 
Muito embora se espera que funcione, também, como uma espécie de 
agente   terapeuta,  aconselhando  o  preso  e  procurando  angariar  sua 
amizade e simpatia, sua função é sobretudo manter a ordem na prisão, 
manter a disciplina entre os internos a todo custo – deve não só punir 
qualquer  demonstração  de  comportamento  desviante,  mas  também 
estar  preparado  para  antever  problemas  que  possam  surgir. 
(LEMGRUBER, 1999, p.83)
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Mas, qual a medida desta agência? Quando ela pode ser expressa? No que implica? Como é 

ser ao mesmo tempo, membro da sociedade livre, com todos os seus conceitos e preconceitos 

em  relação  aos  criminosos  e  ao  sistema  penitenciário  e,  ao  mesmo  tempo,  profundo 

conhecedor  e  co-responsável  pela  sociedade  cativa?  Como se  dá  a  dinâmica  do  poder  e 

controle necessários a esta ocupação?

1.1 A dinâmica do poder,  risco e  busca da ordem nas prisões  na vivência do 

agente penitenciário

“Embora exista a crença na onisciência do sistema em relação à prisão, não seria possível  
explicar o seu cotidiano, permeado pela imprevisibilidade, se somente assim fosse. O que 

ocorre é que a equipe dirigente tem seus mecanismos de controle e exercício do poder e que  
esses ultrapassam, em vários aspectos, a esfera legal. Através deles exercem a dominação.  

(…) e a clientela do sistema, de maneira aparentemente difusa e pouco visível, detém o  
controle subterrâneo do sistema.” (CASTRO, 1991, p.63)

Ócio.  Poder.  Negociação.  Esta  tríade  representa  em  muito  o  cotidiano  dos  Agentes 

Penitenciários, seja na relação com os presos, entre si ou com a administração penitenciária. 

Mas quem exerce controle sobre quem, e quando? De que forma este controle se expressa? 

O sistema penitenciário é, de forma macro, uma das principais estruturas de controle social 

em  nossa  sociedade.  De  forma  micro,  quem  assume  o  lugar  de  controle,  de  agente  de 

disciplina, é o agente penitenciário, o que lhe dá uma condição de poder, mas também de alvo: 

“[...] eles são representantes de tudo que 'oprime o preso', constituindo-se no alvo imediato de 

sua hostilidade e a interação entre eles será frequentemente áspera” (COELHO, 1987, p.84). 

Qualquer  problema  que  surja  para  o  preso,  é  comum que  se  identifique  o  agente  como 

responsável (SILVEIRA, 2009).  O que significa assumir esse papel? De carcereiro a agente 

penitenciário,  houve  mudanças  na  agência  desses  sujeitos  sobre  a  sua  atuação?  Em  que 

medida  há  uma profissionalização  dessa  função e  em que medida  isso  significa,  ou  não, 

mudanças nos sentidos de ocupação deste lugar? Os agentes fazem questão de marcar essa 

diferença “não somos carcereiros!” Mas será que simbolicamente, para cada um deles, para o 

resto da sociedade e para o lugar dessa função no conjunto do esquema de punição, isso faz 

diferença? 
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O poder judiciário define as leis, determinando as condutas, o policial prende sujeitos no ato 

ou pós infração, o juiz o condena. E o agente penitenciário? Este não fez as leis, não definiu 

quem deve vir preso, não julgou, não define o regulamento interno, mas é o responsável direto 

por sua disciplina e seu controle. É um agente contratado pelo Estado para conviver com o 

preso  durante  o  tempo  de  sua  pena,  regulando  os  seus  limites,  vigiando  a  sua  rotina  e 

acompanhando-o nas suas ações relacionadas ao “mundo externo”. Trata-se de uma função 

que o coloca, a priori, numa condição de poder, de diferença, por ser legalmente autorizado a 

controlar e definir o que pode ou não ser feito por aqueles que ali estão, mas que, dada a 

característica  impositiva  e  não-desejada  desta  condição  (o  estar  preso),  em que medida  é 

legitimado por aqueles aos quais seu poder deveria se impôr?

Para  Sykes  (2007)  e  reafirmado  por  Crawley  (2011),  a  autoridade  é  uma  relação  social 

complexa  em  que  alguns  indivíduos  obedecem  por  um  senso  de  dever  a  ordens  ou 

determinações  de  pessoas  que  são  reconhecidos  pelo  direito  de  comando.  Na  prisão, 

entretanto, a relação entre agentes e presos tem sua legitimidade especialmente vulnerável, 

uma  vez  que  seu  poder  é  imposto  (SYKES,  2007;  CRAWLEY,  2011;  DRAKE,  2008, 

LEMGRUBER, 1999). Por mais que os agentes sintam-se no direito e até na obrigação de 

controlar  e  regular  as condutas dos internos  e até  que os presos reconheçam o papel  dos 

agentes, a internalização dessas regras pelos presos não se dá através do senso do dever para 

obedecer, mas por negociação ou pela impossibilidade de agir de forma contrária sob o risco 

de  sanção  (CRAWLEY,2011),  sendo muito  mais  difícil  o  estabelecimento  de  cooperação 

entre eles.

Desta forma, Sykes (2007) já apontava que a aparente ideia de controle total da instituição 

prisional  sobre  os  internos  é  contrária  à  realidade  da  vida  na  prisão.  Além  da  falta  de 

legitimidade, considerando a relação imposta e não desejada, o fato de o número de agentes 

ser em muito inferior ao número de presos, por mais que haja um investimento na estrutura 

física a fim de ter controle (grades, câmeras, celas etc), a possibilidade de articulação entre 

estes com a intenção de burlar regras para conseguirem direitos e ou benefícios ou de buscar a 

resolução  dos  seus  conflitos  na  relação  preso-preso,  com  o  uso  da  violência,  é  sempre 

presente. 
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Thompson  (1990)  fala  que  a  cadeia  se  constitui  como  um  sistema  peculiar,  não  sendo 

simplesmente um micro da sociedade livre, mas que possui, como uma de suas características 

principais ser um sistema de poder diferenciado, tanto pela sua estrutura formal, quanto pelos 

seus aspectos informais, que estabelecem uma cultura própria no interior dos seus muros. A 

coexistência destes dois aspectos seria um dos disparadores dos conflitos que, por sua vez, 

também são controlados através de ações tanto formais quanto informais. 

Isso  pode  ser  percebido,  por  exemplo,  no  estabelecimento  de  padrões  comportamentais 

esperados pelos internos, que mantenham a ordem, o respeito e a disciplina, como condição 

inclusive para acesso a direitos como educação, trabalho, saídas judiciais. O controle deve ser 

mantido independente do bem estar do interno, conforme já explicava Goffman (1999). Além 

disso,  ainda  segundo este  autor,  a  equipe dirigente  tende  a criar  uma “teoria  da natureza 

humana”,  criando  uma  categorização  que  facilita  na  imposição  de  determinadas  ações  e 

sanções:

Como  uma  parte  implícita  da  perspectiva  institucional,  essa  teoria 
racionaliza a atividade, dá meios sutis para manter a distância social 
com  relação  Sistema  Penitenciário:  problemas  e  propostas  aos 
internados  e  uma interpretação  estereotipada  deles,  bem como para 
justificar  o  tratamento  que  lhes  é  imposto.  Geralmente,  a  teoria 
abrange as possibilidades “boas” ou “más” de conduta do internado, as 
formas  apresentadas  pela  indisciplina,  o  valor  institucional  de 
privilégios  e  castigos,  bem  como  a  diferença  essencial  entre  a‟ ‟  
equipe dirigente e os internados . (GOFFMAN, 1999, p.80)

Alvarez (2004) destaca o caráter relacional do poder, que não se constitui como algo exterior 

aos  sujeitos,  mas acima de tudo como algo que se apresenta,  se disputa e  adquire  novas 

formas a depender das condições situacionais e relacionais. Nas palavras do autor “as relações 

de poder não podem ser reduzidas a uma oposição binária entre dominadores e dominados 

pois são muito mais heterogêneas, convergências sempre provisórias produzidas pelos muitos 

enfrentamentos locais” (ALVAREZ, 2004, p.173).

Em alguma medida a percebe-se no Brasil  a busca pela manutenção da ordem a partir de 

regras, de controle e da disciplina (DRAKE, 2008), como identifica Adorno e Salla (2007) a 

partir da criação de 

“alas  de  presídios  ou  unidades  especiais  disciplinares  para  conter 
líderes,  grupos organizados.  Em dezembro de 2003, a Lei  n.10.792 
passou a  regulamentar  o  chamado Regime Disciplinar  Diferenciado 
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(RDD).  Por  essa  lei,  presos  que  provoquem  rebeliões  e  atos  de 
indisciplina  podem ser  mantidos  até  360 dias  em presídios  ou  alas 
especiais  de  presídios,  confinados  22  horas  por  dia  em  celas 
individuais, sem realização de atividades e com rigorosa restrição de 
visitas.  Assim,  em  algumas  unidades  prevalece,  pelo  menos 
aparentemente, o controle sobre os presos, a disciplina, a imobilização, 
o bloqueio das comunicações com o mundo exterior.  ” (ADORNO; 
SALLA, 2007, p.23)

Entretanto, estes autores também destacam que “na maior parte das prisões do país, mesmo 

naquelas  ditas  de  segurança  máxima,  os  controles  sobre  a  massa  carcerária  são  frouxos, 

incapazes  para conter  a  organização  dos  presos,  as  atividades  ilegais,  as  revoltas  e  fugas 

(ADORNO;  SALLA,  2007,  p.23)”.  Nas  prisões  brasileiras,  dificilmente  os  agentes  tem 

ciência da maior parte das ocorrências de dentro do pátio, seja no que concerne à relação entre 

os presos (negociações, extorsões, violências, dominação...), seja no que se refere a existência 

de drogas,  armas,  tentativas  de fuga ou planejamento  de motins e  rebeliões,  por meio de 

técnicas, tecnologias ou estruturas que lhes garantam o conhecimento e controle do que lá 

acontece. Em geral, quando as informações acerca da existência de ilícitos, fugas ou motins 

chegam, é  a partir  de informantes  (caguetes)  que buscam a obtenção de algum privilégio 

como troca pelo seu ato. Como afirma Castro (1991):

Tem pessoas que têm certas coisas aqui que funcionário não sabe e se 
souber é porque a pessoa que informa está lá dentro (o informante é um 
preso).  Mas  tem  coisas  que  a  diretoria  não  sabe  nunca  e  nem  os 
caguetas  (alcaguetes)  sabem porque  se  os  caguetas  sabem eles  vão 
contar. Então essas coisas só tem que ser gente de muita confiança que 
sabe  (…)  porque  assim  a  diretoria  não  vai  saber  “nunca”.  (…) 
(CASTRO, 1991, p.63)

Além disso,  agrega-se ao fato  de não saber  necessariamente  de  tudo,  mesmo em relação 

àquilo que tem ciência,  existem situações em que não se interfere de forma a eliminar os 

aspectos inicialmente ilegais  por ser necessário manter uma margem de negociação com os 

presos,  o  que  significa  que  nem sempre  a  ordem cotidiana  nas  prisões  advém do  pleno 

controle sobre estes aspectos proibidos:

É o segredo dessa ordem que funciona pelo avesso, dessa ordem que 
funciona na desordem na qual as normas são rígidas e quem deve paga 
com a vida. Ao sistema, paradoxalmente,  parece que esta parcela de 
controle é funcional. É a margem de “negociação” para a resolução de 
situações e conflitos nos quais ele não entra: em parte porque é ineficaz 
e impotente, em parte porque a mediação violenta das relações sociais 
entre os internos legitima a violência do sistema, que, por sua vez, está 
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respaldada no autoritarismo vigente nas relações sociais e no aval que a 
sociedade dá para toda a sorte de arbitrariedade que ocorre na prisão. 
(CASTRO, 1991, p.63)

Tudo isto reforça que, como sinaliza Goffman (1999) e Sykes (2007), a despeito das regras 

formais estabelecidas, em contexto de privação e de convivência, outros códigos são criados e 

partilhados por aqueles que compõem estes cenários. Thompson (1980) complementa:

“A cadeia não é uma miniatura da sociedade livre, mas um sistema 
peculiar, cuja característica principal, o poder, autoriza a qualificá-lo 
como um sistema de poder.  Por outro lado, suas hierarquias formais, 
se bem que devam ser levadas em conta, não podem ser tidas como as 
únicas ou mais relevantes, pois os aspectos informais das organizações 
comunitárias são de importância fundamental, se se deseja captá-las no 
modo concreto de operação. Uma sociedade interna, não prevista e não 
estipulada,  com  fins  próprios  e  cultura  particular,  emerge  pelos 
interstícios da ordem oficial. A interação desses dois modos de vida, o 
oficial e o interno-informal, rende ensejo, naturalmente, ao surgimento 
de conflitos, os quais terão de ser solucionados por meio de processos 
de acomodação”. (THOMPSON, 1980, p.19-20)

Na  relação  entre  os  presos,  predominam  as  disputas  por  poder,  atitudes  consideradas 

desrespeitosas ou de afronta aos demais,  cobrança de dívidas  e tantas  outras situações  de 

imposição de vontade de um sobre o outro. Nas relações com os agentes, a reinvindicação por 

direitos,  privilégios e melhores condições é a tônica. Ambas as relações tem como marca a 

agressividade,  a  violência  ou da  possibilidade  de  que  esta  ocorra,  traduzida  em ameaças, 

ferimentos,  torturas  ou  morte,  uma  vez  que  não  haja  sucesso  na  negociação  através  do 

diálogo.

Esta linguagem predominante na prisão tece complexas teias que envolvem além dos presos, 

suas famílias, os agentes e até a família destes. Esta proximidade com o risco, com a morte, 

envolve aqueles  que convivem no contexto prisional,  e  colabora para que as regras neste 

contexto  sejam  rapidamente  assimiladas  por  todos  e  partilhadas  em seus  atos  rotineiros. 

Inevitavelmente, isto influencia nas interações dos agentes com os presos, e nas estratégias de 

controle em busca da ordem. É diante  da solicitação de um preso, ou da identificação de 

alguma situação que precisa de uma providência ou, ainda, quando uma ação se apresenta no 

espaço entre o que é permitido ou não, algo que está posto entre as proibições legais e os 

códigos não escritos (mas praticados), em situações em que a ordem, o controle está em risco, 

que se apresentam as possibilidades de agência dos profissionais contratados para manter o 
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funcionamento destas instituições. Esta condição de constante negociação, reflete que, como 

analisado  anteriormente,  o  poder  do  agente  é  limitado  ante  possíveis  atos  dos  presos. 

(CASTRO, 1991)

Com tudo isso, o que significa controlar a ação dos presos? De que forma o poder se expressa 

nessas relações? Quais são os códigos de conduta estabelecidos com os presos e entre os 

agentes? Quais são os limites de ambos os lados? Qual é a agência do agente, numa instituição 

com tantas regras, imposições e proibições, e onde a segurança e a vida está em jogo? 

1.2 Relação entre Agentes Penitenciários e destes com os Presos: complementaridade, 

conflitos ou negociações? Tecendo considerações sobre a convivência.

“Quando as pessoas pensam em prisões, elas tendem a considerar seu aspecto físico: muros, 
cercas, um prédio com portas trancadas e janelas com barras. Na realidade, o aspecto mais 
importante de uma prisão é sua dimensão humana, uma vez que as prisões são instituições 

essencialmente voltadas para as pessoas. Os dois grupos de pessoas mais importantes em uma 
prisão são os presos e os servidores penitenciários que cuidam deles. O segredo para uma 

prisão bem administrada é a natureza da relação entre esses dois grupos.” 
(COYLE; ANDREW, 2002, p.21)

Uma das características mais marcantes da atividade do agente penitenciário é a convivência 

com as pessoas privadas de liberdade. Isso porque a instituição prisional é um espaço onde as 

pessoas que foram condenadas a uma dessas penas de privação deverão, basicamente, viver as 

suas vidas por um determinado período de tempo, dentro de limites formal e informalmente 

estabelecidos.  Estando  limitadas  de  sua  circulação  social,  a  atribuição  dos  agentes 

penitenciários, gira em torno da manutenção das pessoas nestes espaços, a operacionalização 

da  logística  necessária  para  que  se  cumpram  algumas  rotinas  diárias  de  alimentação, 

locomoção  para  procedimentos  específicos  (médico,  oficinas  de  trabalho,  escolas, 

procedimentos jurídicos etc) e a segurança do local e das pessoas que ali estão. Ou seja, sua 

função é promover as condições necessárias para a manutenção da instituição e das pessoas 

que lá estão a viver para que permaneçam durante a sua pena. 

Muitos dos elementos,  condições  e consequências  da vida de pessoas no cumprimento de 

penas de privação de liberdade, foram descritos e analisados por diversos autores, dentre eles, 

Sykes  (2007)  e  Goffman  (1999).  Entretanto,  apenas  recentemente  tem  havido  um  maior 
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investimento na investigação acerca da vivência da prisão a partir da condição profissional de 

ser agente penitenciário. Muitas das consequências na subjetividade, saúde e relações sociais 

dos presos foram identificados pelos autores supracitados a partir de características específicas 

da vida na prisão, dado o seu caráter de instituição total. Uma instituição que é residencial ao 

mesmo tempo que é formal,  com um grau de confinamento  que faz com que as diversas 

esferas da vida sejam realizadas  no mesmo espaço físico por um determinado período de 

tempo,  estando  sujeitas  a  regras  impostas  por  outrem  e  com  possibilidades  limitadas  de 

autonomia  (GOFFMAN,  1999).  Regras  que,  no  caso  da  prisão,  são  especialmente 

estabelecidas para a manutenção do controle e da segurança, uma vez que os seus “clientes” 

são  pessoas  que  estão  no  cumprimento  de  uma  punição  ou  aguardando  julgamento  pelo 

suposto cometimento de um crime e devem ser mantidas em confinamento.

Nesta condição, aqueles que fazem a mediação dos que estão presos com o mundo externo, os 

agentes  penitenciários,  passam a  ser  atores  tão  presentes  e  participantes  da  dinâmica  das 

unidades prisionais quanto os próprios presos. Esta presença e a relação que se estabelece 

entre os que estão presos e aqueles que estão ali enquanto mediadores deste confinamento 

com a instituição e com o mundo externo, consiste numa das principais características da 

rotina dessa profissão. 

Falar de convivência, de relações, de códigos de conduta (explícitos e implícitos, formais e 

informais), de valores e atitudes, de linguagem, é falar de cultura. Os autores que estudam o 

cotidiano prisional, em especial aqueles que analisam as práticas profissionais nesse contexto, 

identificam  que  apesar  da  existência  de  leis,  procedimentos  e  estatutos  penitenciários,  a 

dimensão da relação entre os sujeitos presentes nas prisões tem características peculiares e 

que co-constroem a tônica destes espaços. Os agentes penitenciários também possuem uma 

subcultura própria, com códigos implícitos e explícitos próprios que, para além de seu lugar 

no “corpo diretivo” das prisões e das regras formalmente estabelecidas, os diferenciam dos 

gestores  prisionais  e  de  outros  trabalhadores  destas  instituições.  Convivência  humana 

pressupõe emoções, códigos de conduta, trocas. Não é possível haver convivência sem troca. 

De  olhares,  de  palavras,  de  emoções,  de  limites.  Negociações.  (GOFFMAN,  1999; 

CLEMMER, 1958)
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Drake (2008) destaca que existe  uma tensão intrínseca e contínua entre  presos e agentes, 

impossível  de  ser  controlada  por  regras  formais  ou  pela  estrutura,  mas  que  exige  um 

entendimento  mútuo entre  eles.  É  necessário  que  cada  um desses  lados  negocie  o que  é 

aceitável para a manutenção da ordem, que só assim será estabelecida. Obviamente, trata-se 

de uma tarefa nada fácil, mas que aponta para a centralidade da relação entre estes atores para 

a ordem nesta instituição.

Fazer parte deste contexto implica ser aculturado, pressupõe a necessidade de incorporação de 

modos de agir e falar para que a vivência no ambiente seja possível:

(…) Enculturation is synonymous with 'socialization'. It refers to the 
idea  that,  to  be  a  full  member  of  any  'culture'  or  'subculture', 
individuals  have  constantly  to  learn  and  use,  both  formally  and 
informally,  the  patterns  of  cultural  behaviour  prescribed  by  that 
culture.  Initiation  rites  and  other  forms  of  training  (formal  and 
informal)  are  part  and  parcel  of  the  enculturation  process. 
(CRAWLEY; CRAWLEY, 2008, p.143)

Uma  vez  que  tais  valores,  partilhas  e  comportamentos  são  vividos  em  função  de  uma 

atribuição  profissional  e  expressos numa organização (CRAWLEY; CRAWLEY, 2008),  é 

pertinente considerar como, para os agentes penitenciários, esta cultura ocupacional constitui-

se como um componente significativo na sua forma de trabalhar, na relação com os presos e 

com os demais agentes e como isto interfere na vida privada. Como veremos a seguir, muitas 

emoções  não podem ser  expressas,  há  palavras  que  não podem ser  ditas  e  muitas  ações, 

inimaginadas  antes de assumir  esta  função,  passam a fazer  parte  da rotina.  Para tornar-se 

agente penitenciário é preciso aprender e apreender os códigos deste contexto. Lidar com os 

próprios  sentimentos  e  com  os  sentimentos  alheios,  de  modo  a  não  provocar  situações 

instáveis que ampliem a vulnerabilidade. Estar sob controle e agir para manter a ordem, com a 

diversidade de ações e atitudes que isso implique.

Crawley (2011) aponta que, devido ao pouco interesse no impacto emocional das prisões em 

seus funcionários, pouco se sabe acerca das estratégias emocionais e psíquicas que aqueles 

que lá trabalham precisam fazer para se tornar e se manter como agentes penitenciários. A 

expressão  das  emoções  é  considerada  pela  autora  enquanto  uma linguagem  e  que,  desta 

forma, é algo que nos ajuda a agir mais efetivamente no mundo. Na prisão, os sentimentos de 

ansiedade,  medo, tristeza,  desesperança,  frustração, arrependimento,  raiva,  ressentimento e 

depressão são comuns, enquanto que a alegria, esperança, satisfação e felicidade são muito 
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pouco encontrados. Isso significa que é necessário desenvolver estratégias de controle interno 

para  a  expressão das  emoções  aceitas  e  esperadas  nesse  contexto  e  a  supressão  daquelas 

consideradas  inadequadas  e  assim,  evitar  que a  desordem interna  influencie  na ordem da 

cadeia.

O aspecto da convivência é bastante ressaltado, uma vez que os que vivem na prisão são 

geralmente obrigados a conviver por um considerável período de tempo e em espaços muito 

restritos  com  pessoas  por  quem  podem  sentir  medo,  ódio,  ressentimento...  Os  agentes 

penitenciários, diferentemente de policiais, por exemplo, convivem íntima e cotidianamente 

com esses sujeitos, o que traz também uma grande carga emocional para a sua profissão. Eles 

vivem ainda, sob a constante tensão de que os presos podem agredi-lo, podem tentar escapar, 

tentar pega-lo de refém. Ou seja, é necessário lidar não só com as emoções expressas pelos 

presos, como também com as emoções que os presos provocam neles.  (CRAWLEY, 2011)

Como devo (e posso) agir com os presos para manter a ordem? Quais os limites da minha 

negociação com eles? Como agir em situações de confronto físico? Como lidar com regras 

postas, em caso de discordância (minha ou de outrem)? Que apoio e que cobranças tenho da 

administração? Até que ponto posso confiar nos meus colegas? O que posso fazer para que 

eles confiem em mim e me dêem apoio quando eu precisar?

1.2.1 A relação com os presos

 

Tudo o que se estabelece para uma prisão é buscando manter os aqueles que lá estão em 

condições mínimas de ordem e segurança.  Os Agentes Penitenciários devem “controlar” a 

ação  dos  presos,  pessoas  que  provavelmente  não  estão  ali  por  escolha  e  que  estão  em 

convivência diária  com outros que cometeram atos tão ou mais repreensíveis que os seus 

próprios (COYLE; ANDREWS, 2002; MORAES, 2005). Estas são algumas das diferenças 

que marcam a atuação desta categoria profissional de outras que precisam conviver com a sua 

“clientela”, tais como enfermeiros ou professores: as pessoas não estão ali por uma escolha ou 

por uma necessidade de cuidados, mas por uma determinação judicial; o público a quem se 

destina  a  instituição,  diferente  de  uma  escola  ou  hospital,  não  desperta  na  população 

sentimentos  positivos,  de  afeição  ou compaixão,  mas,  ao contrário,  provoca muitas  vezes 

sentimentos de vingança ou desprezo; a possibilidade de estabelecer relações de confiança é 
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mínima, uma vez que os interesses são antagônicos: uns não querem estar ali, os outros tem a 

função de mantê-los presos; há a existência  de grupos ou gangues articuladas,  ou mesmo 

indivíduos isolados, que fazem uso da força, coação, diferentes formas de violência e coerção 

a fim de conseguirem os seus objetivos, seja em relação a outros presos, seja em relação aos 

agentes penitenciários. 

A imposição do confinamento, a violência que precedeu este isolamento e que o acompanha, 

tornam  a  convivência  neste  contexto  algo  peculiar,  especialmente  por  se  tratar  de  uma 

instituição total, um ambiente doméstico, onde a convivência é contínua e abarca as diversas 

esferas da vida (GOFFMAN, 1999). Nesta perspectiva, Crawley (2004) desenvolve uma tese 

a partir do conceito de trabalho emocional de Hochschild's aliado a teoria da dramaturgia nas 

relações sociais de Goffman, em que o ambiente da prisão é analisado enquanto uma arena 

emocional, em que as emoções constituem um dos principais elementos na dinâmica desta 

instituição, influindo e sendo influenciada intensamente nas relações lá vividas. Para a autora, 

neste  contexto  as  emoções  tem  formas  específicas  de  se  estruturar  de  acordo  com  as 

expectativas sociais  sobre cada papel exercido, costumes, normas e expectativas sociais e, 

assim, também possuem formas peculiares de expressão (ou atuação). A depender a quem se 

destina  e  em  que  momento,  os  agentes  penitenciários  precisam  atuar,  omitir  emoções 

“proibidas” ou expressar as emoções esperadas para determinada ação. 

Um outro aspecto que influencia diretamente na tônica das relações dentro das prisões advém 

da  prevalência  do  sofrimento  e  da  violência,  seja  em  ato  ou  potência,  nas  relações 

estabelecidas. Assim, uma parte considerável da rotina de um agente consiste em testemunhar 

situações  de  sofrimento  dos  presos  e  sentimentos  de  solidão,  ansiedade,  medo,  tristeza, 

desesperança,  desconfiança,  frustração,  culpa,  raiva,  ressentimento  e  depressão  (SCOTT, 

2008). Isso não significa que estas emoções, traduzidos em comportamentos, que lá existam, 

não existam para além dos muros da prisão. Talvez o que difira seja que na sociedade livre 

eles estão diluídos com outros tantos comportamentos, sentimentos e relações. Na prisão, ao 

contrário,  estão  tão  juntos  quanto  os  presos  nas  celas  superlotadas,  enquanto  que  as 

expressões  de  felicidade,  satisfação,  bem  estar  são  bem  menos  expressas  e  vividas. 

(CRAWLEY, 2004). Isto não é se dá ao acaso. A possibilidade de manter os presos em ordem 

para a instituição, passa também pelas relações de conflitos ou possíveis conflitos entre eles, 

como complementa Castro (1991):
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O sistema inviabiliza qualquer possibilidade de solidariedade entre a 
população carcerária. Quando proíbe qualquer ação que possa realizar 
a  união  dos  sujeitos  que  estão  sob sua  tutela,  em qualquer  tipo  de 
atividade,  é  porque  não  se  arrisca  a  enfrentar  mecanismos  de 
solidariedade que possam colocar em jogo o seu controle sobre a massa 
carcerária.  Manter  a  população  se  relacionando  através  da 
delinquência,  permanentemente  em  conflito,  é  mais  seguro  para  o 
sistema do que tê-la unida em atividade de interesse comum. Para isso 
a socialização na delinquencia atende muito mais aos seus objetivos do 
que socializar para o convívio social.  Assim, posterga o recuperar e 
limita-se a vigiar e punir. (CASTRO, 1991, p.64)

Como citado na seção anterior, toda esta dinâmica de poder e relação entre agentes e presos 

consiste num dos aspectos mais importantes para a manutenção da ordem nas prisões.  Esta 

necessidade de integração é necessária para a própria realização das atividades profissionais, 

sob o risco de ter sua atuação reprimida pelos presos. Apesar disto, as possibilidades de lidar 

com os presos e as situações que surgem, obviamente não são homogêneas entre os agentes. O 

estabelecimento  de relações  com os  internos,  a  partir  de uma condição que formalmente, 

mesmo que não legitimamente, apresenta e pressupõe a dimensão da autoridade e que não é 

estabelecida  ao  acaso,  mas  constitui-se  como  parte  de  atribuições  específicas,  pode  ser 

expressa de diferentes formas:  “As we have seen, prison officers are a very heterogeneous 

group, and they respond to the demands and pressures of their work in very different ways 

(CRAWLEY,  2011,  p.252)”.  A articulação  entre  a  compreensão  da  própria  profissão,  do 

crime, do criminoso e da pena, bem como a forma de lidar com os próprios sentimentos diante 

do desconhecido, entender as regras que regem as relações entre agentes e destes com os 

presos, as relações de poder e tensão, e articular estas condições com as crenças individuais 

sobre o crime e o criminoso e como este deve ser tratado, são aspectos que tem relação direta 

com as características que cada profissional desenvolverá nas suas relações dentro da prisão. 

(CRAWLEY, 2011) 

Alguns autores buscaram produzir tipologias que evidenciam alguns aspectos característicos 

de modos de proceder na relação estabelecida dos agentes com os presos, que tem impactos 

diretos na rotina, ordem e controle nas prisões, e serão analisados a seguir.

Kauffman  (1988),  a  primeira  a  propor  categorias  com  esta  intenção,  definiu  cinco 

possibilidades de interação a partir do tratamento dispensado aos presos e agentes, percebidos 

como  base  em  atitudes  positivas  ou  negativas:  os  “Pollyanas”,  os 
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“Functionaries/Funcionários”,  os  “Hard  Asses/  Cara  Durão”,  os  “White  Hats/  Chapéu 

Branco” e os “Burnouts”.  Na sua pesquisa, praticamente todos os oficiais começaram suas 

carreiras  como  Pollyannas,  White  Hats  ou  Hard  Asses  e,  desta  forma,  eles  podem  ser 

considerados  como os  tipos  "principais".  Entretanto,  a  autora  ressalta  que dificilmente  os 

agentes  mantém  a  sua  forma  de  interação  com  o  passar  do  tempo:  os  Burnouts  e  os 

Functionaries seriam categorias “secundárias”,  desenvolvidas em consequência do trabalho 

prisional.

Tabela 1. Tipologia de Agentes Penitenciários de acordo com sua atitude com presos e outros agentes.

   Atitude com os Agentes

Positiva        Ambivalente               Negativa

Atitude
com os  

internos

Positiva
Pollyanas White Hats/ Chapéu 

Branco 

Ambivalente
Functionaries/  
Funcionários

Negativa
Hard Asses/ Cara 

Durão
Burnouts

 Fonte: Kauffman (1988, p. 249)

Os agentes  que  expressam atitudes  positivas  tanto  com os  presos  quanto  com os  outros 

agentes foram identificados como Pollyanas,  em alusão ao livro homônimo, de 1913, que 

retrata  a  história  de  uma  menina  capaz  de  ficar  feliz  até  nos  piores  momentos.  Essa 

capacidade estaria associada, dentre outras razões, a habilidade de ver os presos enquanto 

pessoas, não a partir do crime que cometeram, ou por serem “presos”. O fato de serem mais 

sensíveis não significa que eles favoreçam os internos,  ou sejam fracos, são reconhecidos 

sobretudo por terem bom senso. 

Em relação aos agentes que tem como característica serem hostis com os presos e simpáticos 

aos  outros  agentes,  a  autora  denominou  de  “Hard  Asses”  (Cara  Durão).  Em geral,  estes 

agentes demonstram indiferença aos presos e para a violência e sadismo que, por ventura, eles 

sofram. Eles se vêem como parte de uma categoria especial de funcionários e sentem grande 

satisfação por sua capacidade de exercer o controle. 

Ao contrário destes, existiriam agentes que são simpáticos aos presos e hostis com os colegas 

agentes, muitas vezes por não concordarem com a forma de agir de muitos colegas, seriam os 
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“White Hat” (Chapéu branco). Neste caso, o que predomina é o sentimento de compaixão e 

até de identificação com os presos, considerados com compreensão e até amizade. 

O termo “Burnout” é usado para indicar fadiga emocional severa. Como tipologia, significa 

isso e mais: resulta em atitudes negativas contra agentes e presos. São incapazes de sentirem-

se confortáveis nas relações tanto com os oficiais  quanto com os internos e,  deste modo, 

vivenciam  o  dia-a-dia  das  prisões  sozinhos  e  sem  suporte.  Para  eles,  a  sobrevivência 

psicológica dentro da prisão é uma linha tênue e a maioria não resiste. Essa fadiga emocional 

se estende para outras esferas de sua vida, tendo seu comportamento afetado pela prisão em 

todos os lugares.

Os  “Functionaries”  (Funcionários)  são,  na  melhor  das  hipóteses,  ambivalentes,  na  pior, 

indiferentes aos presos e agentes. Eles aceitam o trabalho porque precisam de um emprego, 

não porque tenha qualquer coisa que lhes agrade ou na qual encontrem alguma espécie de 

recompensa.  É como se a vivência  na prisão neutralizasse os sentimentos,  tanto positivos 

quanto  negativos,  transformando  a  interação  numa  relação  anestesiada:  simplesmente 

realizam o trabalho, sem sentir que estão sendo produtivos ou que estão ajudando ou punindo 

alguém. Este aspecto apresenta conexão com análises realizadas por Crawley (2011):

Although many officers have a strong desire to 'make a difference' in 
prisons, this is difficult in prisons as they are currently organised. (…) 
They are unsupported and undervalued by their managers (...). It can 
result in officers being less ready to respond to the needs of prisoners 
and  in  officers  themselves  suffering  increasing  levels  of 
desmoralisation. (CRAWLEY, 2011, p.252)

Como  identificado  anteriormente,  Kauffman  (1988)  destaca  que  poucos  dos  agentes  que 

começaram como Pollyanas, White Hat ou Hard Ass, permanecem assim ao longo do tempo. 

O mais comum em seus estudos foi encontrar agentes que começaram como um desses tipos, 

tornaram-se  burnout (alguns  Pollyanas e  White Hat se tornavam  Hard Asses ao longo do 

caminho antes de se tornarem Burnouts), finalizando como Functionaries. 

Ou seja, é como se houvesse um movimento de atitudes positivas à atitudes negativas e uma 

retirada  física  ou  emocional  da  prisão.  Estas  transições  também  se  refletiram  em 

transformações  morais:  Kauffman  (1988)  destaca  que  esses  homens  não  eram 
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necessariamente  duros  por  natureza  ou  moralmente  indiferentes,  mas  que  essas  condutas 

surgiram em decorrência da experiência enquanto agentes penitenciários. 

É interessante o quanto este  tipo de comportamento e relação se assemelha  a perspectiva 

trazida  por  Warr  (2008),  que,  enquanto  ex-detento,  apresenta  a  teoria  dos  “Quatro  is”, 

indicando que as atitudes dos agentes se dariam por indiferença, incompetência, ignorância 

(no sentido de ignorar, desconsiderar as necessidades dos presos) e ociosidade (idleness em 

inglês).  Enquanto  que  a  tipologia  de  Kauffman  (1988),  estudada  a  partir  dos  agentes 

penitenciários,  apresenta  variações  de  perspectiva,  desde  a  possibilidade  de  emoções  e 

percepções positivas, negativas e ambivalentes, chegando a considerar a transformação que 

estas formas de relação podem sofrer ao longo da experiência profissional, na tipologia de 

Warr (2008) todas as atitudes já indicam um distanciamento no envolvimento nesta relação e, 

ao menos a partir deste seu estudo, é possível que estas sejam as atitudes mais identificadas 

pelos presos sobre os agentes.

Scott (2008) identificou quatro personalidades profissionais para os agentes de sua pesquisa: 

o carrerista, o humanitário, o devedor hipotecário, e o disciplinador. Os humanitários seriam 

similares  aos  Pollyannas,  demonstrando  preocupação  e  cuidado  ante  seus  sofrimentos, 

buscando tratar bem os presos por considerar que eles não são necessariamente diferentes. Os 

carreiristas teriam  pontos  em  comum  com  os  humanitários,  mas  estariam  inicialmente 

interessados no trabalho como uma carreira. Segundo este autor, estes dois perfis tenderiam a 

ser mais marginalizados dentro do grupo. Os devedores hipotecários seriam aqueles que estão 

na função pois esta é suficiente para pagar as suas hipotecas, não tendo interesse no trabalho 

nem nos presos, mantendo uma distância emocional destes. Os  disciplinadores também se 

mantém distantes dos presos, e fazem questão de marcar esta diferença.

Aqui  no  Brasil,  um  estudo  realizado  no  Paraná  por  Moraes  (2005)  agrega  outras 

possibilidades de relação que surgem a partir  da proximidade com os presos. Para alguns 

agentes, a proximidade social, a partir de uma origem comum, provocaria uma identificação 

que traria um sentimento de que estar na condição de preso é algo que constitui-se como uma 

possibilidade.  Os agentes  que partilham desse sentimento  geralmente  buscam tratar  todos 

bem. Segundo o autor, é assim que o Agente penitenciário justifica para si e para os outros o 
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tratamento que ele dispensa para o preso, mas que,  acima de tudo, demonstra o quanto a 

possibilidade de ir preso existe no imaginário de membros de determinada condição social.

Para outros agentes, o fato de haver uma proximidade nas origem de vida promoveria,  ao 

contrário, uma necessidade de estabelecer uma distância moral, a partir da consideração que 

mesmo em condições similares, entrar para o crime não foi uma opção, logo, quem seguiu 

esse caminho merece a punição que está recebendo. Para este autor, essa posição reflete a 

“[...]  necessidade  de  quebrar  o  espelho,  da  afirmação  e  reafirmação  de  uma  identidade 

positiva  em  relação  à  origem  social  socialmente  negativada,  de  afirmar  e  reafirmar  sua 

identidade de trabalhador contra a do malandro, gato ou do bandido”. (MORAES, 2005, p.94)

Moraes (2005) destaca, ainda uma outra possibilidade, considerando que a proximidade com o 

os presos faz com que, aqueles que tem a “mente fraca”, absorvam muito das suas condutas e 

modo de agir ilegal. Destaco um relato de um agente entrevistado por ele que complementa 

esta questão: “Eu às vezes acho que um e outro (agente penitenciário) acaba indo pro lado 

errado porque acha que o preso é melhor tratado que o agente penitenciário. Parece às vezes 

que tem mais vantagem em ser bandido que ser certo (MORAES, 2005, p.96)”.

A partir da análise destas tipologias e, em especial, a partir das considerações de Kauffman 

(1988) acerca da transição entre elas ao longo do tempo de atuação, é interessante pensar o 

quanto a perspectiva  de relação tem em muito a ver com valores prévios sobre a própria 

profissão, o preso e a prisão e as perspecivas de poder ai relacionadas, e que as condições 

vividas e relacionais podem alterar estas perspectivas.  Para Crawley (2011), esta interação 

entre agentes e presos “are modereted by the fact that power in prisons is a negotiated affair, 

with prison officers having much less power than is often pretended, and prisoners rather 

more. The degree to which an officer accepts this determines his choice of working 'style' or 

'credo' (CRAWLEY, 2011, p.1-2)”.

Mas, o que acontece nessa dinâmica de poder que altera essas perspectivas? Além da falta de 

legitimidade no poder, existe um outro aspecto que acentua a fragilidade na relação entre 

agentes e destes com os presos, que influencia na tônica das relações: a impossibilidade de 

confiar plenamente no outro. Para Warr (2008):

38



The imbalance os power in prison, and the monopoly of power held by 
the establishment,  deeply affects  the relationships between staff and 
inmates.  (…) One consequence  is  that,  as  inmate,  you cannot  trust 
members of staff. This is not because of the individual members of 
staff or their personal level of trustworthiness. It is an reflection of the 
power that they wield, and the impossibility of trusting someone who 
holds dominion over you. You are always aware that, at any minute, 
that  power  could  be  brought  to  bear  upon  you,  with  potentially 
damaging consequences. (WARR, 2008, p.23)

Kauffman (1988) identifica um dos aspectos centrais da discussão posta neste capítulo, qual 

seja, a predominância de relações baseadas no poder e desconfiança e a rejeição, no contexto 

prisional, ao estabelecimento de relações onde afetos positivos sejam expressos. Não só estas 

relações são incompatíveis com as noções de poder existentes, como pontuado acima, como, 

ainda não se deve nutrir boas relações com os internos, pois qualquer comportamento que 

sugira simpatia ou identificação com os presos pode levantar suspeitas. Além disso, é como se 

o agente,  nessa condição,  negasse sua própria  identidade  como agente  e  absorvesse a  do 

interno. Uma atitude como esta pode enfraquecer a solidariedade entre os agentes, algo central 

para a sua segurança e para que ele continue habilitado a exercer sua função na instituição, 

mesmo motivo pelo qual esta autora indica que os agentes não conseguem permanecer como 

White Hats, por exemplo. Este é um dos fatores que faz com que, por mais que determinadas 

emoções surjam, é preciso utilizar-se de estratégias para encobri-las, pois elas não podem ou, 

ao menos, não devem ser expressas (CRAWLEY, 2004).

1.2.2 Relação entre agentes

A solidariedade é vista como um dos aspectos mais importantes na relação entre agentes. Ela 

se faz necessária para lidar com situações de risco, conflito e/ou invisibilidade, considerando a 

necessidade  de  cooperação  para  o  enfrentamento  destas  questões.  Este  fortalecimento 

enquanto  categoria  consistiria  numa forma de proteção frente  a  outras  instâncias,  seja  na 

relação com os presos, considerando que há uma proporção desigual entre estes e os agentes, 

seja na relação com a administração ou outras instâncias regulatórias, uma vez que existe um 

forte  sentimento  de  injustiça  frente  a  atuação  destes,  ou,  ainda,  como  oportunidade  de 

partilhar vivências específicas que possuem significados diferentes fora do contexto. Ou seja, 
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o risco de não atender aos códigos dos agentes é o risco de não receber suporte em situações 

de conflito. (KAUFFMAN, 1988; CRAWLEY, 2011)

Kauffman (1988) explicita esta condição, na relação com os internos, numa das normas de 

conduta dos agentes por ela estudados, que diz: sempre vá ajudar um agente em situação de  

perigo, sendo esta  conduta  vista  como a responsabilidade  mais  importante  de um agente. 

Especialmente nas unidades reconhecidas como mais tensas, é imprescindível que os agentes 

compartilhem os perigos e ofereçam uma sustentação mútua.  Além disso,  ajuda a relação 

entre  agentes  é  fundamental  para  minimizar  o  sentimento  de  isolamento,  causado,  por 

exemplo,  pelo  medo  que  as  pessoas  passam  a  ter  de  conviver  com  um  agente,  ou  da 

impossibilidade  ou  escolha  em  não  comunicar  eventos  cotidianos  que  podem  não  ser 

compreendidos por aqueles que não vivem a rotina de uma prisão. 

Entretanto, conquistar a soliariedade dos colegas muitas vezes implica em atender a regras 

que regem as relações na prisão, necessárias para a manutenção do controle, mesmo que isso 

implique negar sentimentos ou agir de modo não desejado. Muitas vezes, por exemplo, esta 

solidariedade  é  exercida,  na  manutenção  do  sigilo  ante  situações  que  possam  ser 

comprometedoras,  atitude  que  Kauffman  (1988)  identificou  na  norma  de  conduta:  Não 

dedure. Ou seja, um agente não deve nunca denunciar situações específicas de um colega pra 

um  preso,  criticando-o  ou  deixando-o  numa  situação  embaraçosa,  nem  cooperar  numa 

investigação, que testemunhe contra um colega em relação ao tratamento que ele dispensa ao 

preso (KAUFFMAN, 1988; CRAWLEY; CRAWLEY, 2008).

Na pesquisa realizada Por Kauffman (1988), identificou-se que mesmo em situações em que 

agentes  discordavam  de  uma  sanção  aplicada  por  um  colega,  por  exemplo,  os  agentes 

precisam se não apoia-la, no mínimo não demonstrar sua discordância na frente dos presos. 

Um agente recém-chegado descreveu uma situação em que nove agentes  bateram em um 

interno. Ele disse que não era o seu estilo, mas se ele não participasse, ele poderia ser rotulado 

negativamente pelos demais. Então ele resolveu segurar o preso pelos braços. Parecia que 

estava ajudando, mas pelo menos não teve que bater no interno. Para Crawley e Crawley 

(2008),  agir  segundo  as  normas  do  grupo  seria  uma  necessidade  a  partir  do  desejo  de 

reconhecimento social e suporte emocional:
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[…] So, while new recruits may feel unconfortable with certain aspects 
of the occupational culture – disliking in particular 'the macho side of 
the job' – in their need to 'fit in' they will find it difficult not to become 
ensnared.  Indeed,  the  pressure  to  conform  is  strong.  Most 
psychologists would argue that all of us have basic psychological need, 
including social approval and emotional support, and that much of our 
behaviour  is  based  on  a  desire  to  belong  and  identify  with  other 
persons or groups. Unfortunately the pressure to conform to the values 
of the group can be so strong as to make people doubt the validity of 
their  own values  and experiences.  (CRAWLEY; CRAWLEY, 2008, 
p.144)

Existe  um  forte  sentimento  de  rejeição  àqueles  agentes  que,  em  linguagem  de  cadeia1, 

“fazem jogo” com o interno, especialmente aqueles que facilitam a entrada de drogas e armas. 

Como já foi dito em outros contextos, os agentes geralmente são vistos como os principais 

responsáveis pela entrada de drogas na prisão, apesar de muitas pessoas que lá adentram não 

passarem por revista. Fazer jogo é percebido pelos agentes como um sinal de relação escusa, 

que pode estar colocando os demais agentes em risco. A autora salienta, porém, haver uma 

diferença entre o que esta norma proíbe e a tolerância com o uso de drogas nas celas.  Ou 

seja, apesar de serem contra a relação estabelecida que permite a entrada destas mercadorias, 

o fato delas serem utilizadas não provoca a mesma repulsa. (KAUFFMAN, 1988)

Um outro aspecto peculiar neste contexto diz respeito a necessidade de “ler nas entrelinhas”, 

ou seja, ter uma atitude de desconfiança e suspeita com as situações e as pessoas, pois as 

tentativas de burlar as regras, de mascarar reais intenções,  são ilimitadas.  Nas palavras de 

Crawley e Crawley (2008, p.143):  “For the prison officer,  the ability  to 'read'  people and 

situations is crucial for the maintenance of order and indeed for his/her own safety, and the 

new recruit is taught during Basic Training not to trust any prisoner”.  Um dos problemas é 

que esta atitude termina se estendendo para outras relações além dos muros das prisões: a 

desconfiança, o estado de alerta e o sentimento de investigador passa a permear também as 

relações familiares, por exemplo e que pode produzir consequências também de outras ordens. 

Este aspecto foi identificado igualmente por Bodê de Moraes (2005):

“[...] um tipo de rotina que significa pôr-se permanentemente alerta e 
em guarda. Entende-se assim, porque se tem chamado atenção para os 
índices  alarmantes  de  distúrbios  psiquiátricos  entre  os  agentes 
penitenciários,  que  vão  da  insônia  ao  nervosismo  até  a  paranóia, 

1 Ver apêndice B. 
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passando  pela  dependência  química,  principalmente  o  alcoolismo”. 
(BODÊ DE MORAES, 2005, p.226)

Analisando  este  processo,  Crawley  (2011)  explica  que  a  necessidade  de  mascarar 

determinados sentimentos é acompanhada de uma série de sofrimentos. Um deles advém da 

impossibilidade de comunicar determinados aspectos vividos ou sentidos que vão de encontro 

ao aspecto  “machista”,  presente  como  aspecto  cultural  desta  ocupação,  presente  na 

compreensão  de  si  enquanto  corajoso,  forte,  inabalável.  Este  aspecto  está  diretamente 

relacionado  a  noção  de  sucesso  na  performance  profissional,  o  que  inibe  muitas  vezes  a 

possibilidade da expressão de atos ou emoções que demonstrem algum tipo de fragilidade ou 

insegurança, ou aqueles considerados socialmente como femininos, tais como sensibilidade, 

compreensão e compaixão, por exemplo.

A forma como estes diversos elementos se entrelaçam e se expressam tem a ver, ainda, com 

características próprias de cada unidade prisional. Apesar de serem aspectos comuns a cultura 

ocupacional dos agentes penitenciários, a intensidade e formas de sua expressão dependem 

também de  aspectos  relativos  a  história  de  cada  prisão,  do  seu  tipo  e  regime,  a  relação 

estabelecida entre agentes novos e antigos e a média de agentes por presos, os tipo de plantão 

e  a arquitetura da prisão. (CRAWLEY; CRAWLEY, 2008)

Isso reforça o argumento apresentado anteriormente de que, tão ou mais importante que as 

regras oficiais estabelecidas para o funcionamento das unidades prisionais, são os aspectos 

relacionais. Nas palavras de Crawley e Crawley (2008, p.135): “In the prison, how things are 

done can be as important as  what  is done and occupational rules and norms underpin how 

officers  relate  to  their  inmates,  to each other,  to  their  superiors on the wing and to  their 

menagers.” 

1.3 Convivência, poder e controle

Numa convivência que é imposta, considerando que o quê se deseja não será atingido por 

simples obediência, é necessário utilizar-se de diversas formas de poder e coerção a fim de se 

atingir  o objetivo esperado que,  neste caso,  significa ordem e controle.  O uso da força e 

coerção  se  apresentam,  para  alguns,  como  atos  necessários  à  submissão  dos  presos  à 

manutenção da ordem e segurança, necessárias para o agente e para a instituição. É possível 
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verificar  também,  no  entanto,  a  utilização  de  outras  estratégias,  baseadas  em  punição  e 

recompensa, como destaca Thompson (2000 apud NEDEL, 2010) para que se atinja este fim 

esperado. 

Kauffman (1988) destaca cinco formas comumente reconhecidas de poder, que são utilizadas 

tanto por agentes penitenciários,  quanto pelos internos, nessa rotina de negociações,  quais 

sejam: autoridade, persuasão, incentivo, uso de força e coerção.

Autoridade,  similarmente ao que foi posto anteriormente,  é considerada pela autora como 

uma relação de poder em que o comando e desejo de um indivíduo ou grupo é aceito como 

legítimo e, portanto,  são logo respeitados pelos outros indivíduos ou grupos. Esse tipo de 

poder  não  existiria  no  ambiente  prisional  em  sua  completude:  nas  instituições  por  ela 

estudadas, a maioria dos agentes exerce autoridade sobre alguns aspectos da vida dos internos 

– ou seja, os internos reconhecem a legitimidade do controle dos agentes em algumas esferas 

e  ai  obedecem (KAUFFMAN,  1988).  Para  Moraes  (2005)  e  Castro  e  Silva  (2008),  este 

reconhecimento se dá, por exemplo, quando os presos tem ciência de terem burlado alguma 

regra do “código da cela”, o que justifica uma sanção ou mesmo o uso da força intencional,  

como forma de  punição.  Não sendo infligido  de  forma  mais  intensa  que  o  necessário  e, 

fazendo parte de um contexto, essa violência negociada seria considerada justa pelos presos e 

até esperado por estes.

Entretanto, a falta desta autoridade plena interfere diretamente no controle e ordem na rotina, 

uma vez que, em alguns momentos, sua autoridade é insuficiente para a realização de tarefas 

necessárias ou para impedir que ações inesperadas aconteçam. Os agentes são incapazes, por 

exemplo, de evitar totalmente situações de força, coerção e violência entre internos, tráfico de 

drogas e mortes. Essas situações podem até ser minimizadas a partir da atuação dos agentes 

ou da gestão, mas existe uma margem que dificilmente será evitada. 

A  persuasão, por sua vez, é um recurso que pode ser utilizado para convencer um preso a 

fazer algo por meio de argumentação racional. É comum que os agentes argumentem com a 

maior  parte  dos  internos  para  tentar  persuadi-los  a,  ou  mais  comumente  dissuadi-los  de, 

alguma ação. O problema, segundo Kauffman (1988), é que a persuasão em muitos casos se 

tornou um preâmbulo para a coerção: o diálogo inicia numa tentativa de convencimento ou 
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dissuasão, que, quando não acontece, passa contemplar a ameaça de uso de força física ou 

punição. E, além disso, para que um agente possa estabelecer uma comunicação efetiva com 

um preso, seriam necessárias algumas condições que muitas vezes faltam nas Unidades. Por 

exemplo,  uma conversa longa podia  facilmente  ser  interpretada  com suspeita,  como se o 

agente estivesse “fazendo jogo” com um interno. (KAUFFMAN, 1988)

Quando a autoridade e os argumentos não são suficientes para que os presos façam ou deixem 

de fazer algo, pode-se ainda utilizar algum incentivo para que isto aconteça. Conseguir algum 

alimento,  ou  material  de  higiene  pessoal,  fazer  alguma concessão...  Em um ambiente  de 

privação, a princípio esta pode parecer uma forma bastante útil de exercer o poder. Entretanto, 

o que Kauffman (1988) observa é que o uso de incentivos desta ordem é sempre uma “faca de 

dois gumes”: um dos lados faz uma concessão para que o outro consiga o que quer. Só que 

isso pode transformar-se num hábito que passe a ser exigido regularmente e, ainda, corre-se o 

risco de que esse privilégio, se ilícito, seja usado como forma de chantagem pelos presos. Um 

outro dificultador é que, as recompensas disponíveis para ofertar aos presos são, muitas vezes, 

insuficientes para garantir  o cumprimento de alguma tarefa.  Além disso, a não ser que as 

recompensas  sejam distribuídas  para  todos,  isso  pode causar  disputa  e  violência  entre  os 

presos,  constituindo-se,  então,  como mais  uma forma de instabilidade,  e não de controle. 

(KAUFFMAN, 1988).

Uma outra forma de poder considerado por Kauffman (1988) é a Manipulação, que envolve 

conseguir  alguém para fazer  o que se quer  quer por meio de comunicação enganosa.  Ela 

identifica que os presos tendem a usar mais esse tipo de comportamento, uma vez que para 

eles os outros meios de influência são reduzidos. Em sua pesquisa, os agentes identificam que 

é necessário estar atento, pois os internos tem o dia todo, todos os dias, para observarem os 

agentes,  mas  os  agentes  tem  o  tempo  reduzido  e  são  muitos  internos.  Uma  das  formas 

encontradas por esses para lidar com as tentativas de manipulação dos presos, diz respeito a 

entrar no jogo e também enganá-los. 

A autora fala que esta é uma das formas de interação mais comum para alguns agentes. Mas 

que, também possui alguns problemas que podem resultar na intenção inversa, ou seja, menos 

controle: primeiro, é difícil sustentar a manipulação. E uma vez revelada, consequentemente 

leva a uma diminuição do poder: quando os enganos se tornam conhecidos, qualquer palavra e 
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ação do agente passa a ser vista como tentativa de enganar, e isso acaba minando também a 

credibilidade dos agentes enquanto grupo. (KAUFFMAN, 1988)

Quando estas formas anteriores falham na obtenção da colaboração por parte dos internos, 

existe ainda a possibilidade do  uso da força e da  coerção para que algo seja cumprido. A 

autora destaca que essas duas formas de poder estão geralmente associadas, mas que seu uso 

varia de prisão para prisão. Ela analisa, ainda, que, se até a manutenção de alguém trancado 

durante todo o dia não impede necessariamente que ações anti-sociais sejam executadas, o uso 

da  força também não é capaz  de fazê-lo integralmente.  Nessas  ocasiões,  o  mais  comum, 

então, é o uso da coerção. A coerção consiste na obediência pelo uso de ameaças e sanções. 

Esta estratégia tem mais efeito diante de ações individuais, mas é limitada quando há uma 

desobediência massiva. (KAUFFMAN, 1988)

O uso exacerbado de coerções físicas, uma gestão muito rígida e inflexível, são fatores que 

dificultam o estabelecimento de relações de autoridade. A autora traz um depoimento de um 

agente  que aponta que os  internos  conseguem fazer  uma distinção do estabelecimento  de 

medidas desnecessariamente muito rígidas, para quando a imposição de limites se dá apenas 

pela realização do trabalho, nesse caso, considerado “justo”. Ela fala ainda que, ao contrário 

do que se pode imaginar, existem muitos presos que ansiavam por agentes que exercessem 

mais, e não menos, autoridade sobre os detentos. (KAUFFMAN, 1988) 

Silveira (2009)  alerta para a existência de uma relação que necessita de equilíbrio entre a 

rigidez e a permissividade. A severidade excessiva pode ser interpretada como um aspecto 

negativo pela população carcerária que, por sua vez, pode agir de modo a dificultar o trabalho 

deste  agente.  Ao  mesmo  tempo,  o  agente  que  age  com  muita  permissividade,  pode  ser 

compreendido como relapso ou até corrupto. 

A compreensão de muitos agentes sobre o modo de comportamento e de controle dos presos é 

a de que muitos deles passaram muito tempo de sua vida, livre e cativa, em ambientes onde a 

violência,  e  não  o  diálogo,  caracterizavam  os  relacionamentos.  Sob  essas  circunstâncias, 

muitos consideram que a única forma de lidar com eles é devolver violência com violência. 

(KAUFFMAN, 1988) 
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Esta  compreensão  é  partilhada  por  alguns  agentes  brasileiros,  como  demonstra  estudo 

realizado por Castro e Silva (2008), sobre a  violência negociada  nas prisões.  Estudando a 

prática da violência a partir dos agentes, o autor identifica que o uso da força física muitas 

vezes se explica por ser esta a linguagem compreendida pelos presos. Apesar de ressaltar a 

diminuição de atos desta natureza praticados por agentes,  especialmente nos últimos anos 

devido  a  possibilidade  de  ser  punido  de  forma  severa,  o  autor  destaca  que  existem 

determinadas situações em que estes comportamento são aceitos e aceitáveis por presos e 

agentes. 

O que este autor aponta, da existência de uma linguagem específica, não apenas no que diz 

respeito ao vocabulário, mas à tônica dessas relações, associa-se a tese de Crawley (2004), em 

estudo realizado na Inglaterra,  que identifica formas de “performance do poder” exercidas 

pelos agentes penitenciários  no interior  das prisões.  A “arena emocional” das prisões não 

permite a expressão de todas as emoções, exigindo dos agentes agir de forma performática, 

apenas expressando as emoções certas em dado contexto e circunstância. A consideração por 

esses  sentimentos  e  os  limites  e  possibilidades  de  sua  expressão  é  algo  extremamente 

importante, pois traz implicações seja para a relação com os internos, com os agentes, e até 

mesmo com a sua profissão – sentimentos de satisfação ou insatisfação, estresse, segurança ou 

insegurança.  As emoções são parte integrante do trabalho em situação de prisão, e a forma 

como ela é gerida e mobilizada são essenciais para determinar como a ordem nas prisões é 

alcançada e também desfeita. (CRAWLEY, 2011)

1.4 O controle sobre quem controla

Uma das relações delicadas e que apresentam uma série de impactos na atuação dos agentes 

penitenciários, diz respeito às instituições que regulam a sua atuação, buscando identificar e 

punir atos de violência e abuso de poder, como, por exemplo, a própria unidade prisional e 

sua gestão, a Secretaria de Estado responsável pela gestão prisional e os órgãos de defesa dos 

direitos humanos. A insatisfação dos agentes com os gestores foi identificada em diversos 

estudos, como os de Kauffman (1988), Crawley (2011) e Moraes (2005), especialmente pelo 

sentimento de desvalorização, falta de reconhecimento e a percepção de que as autoridades 

estão muito mais preocupadas com o bem estar dos presos do que do staff. Na percepção dos 
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agentes, essas agências reguladoras muitas vezes dificultam mais do que proporcionam que a 

sua atividade  seja  desempenhada  de maneira  adequada.  Existem algumas contradições  no 

sistema penitenciário da forma como é concebido, que afeta diretamente na percepção dos 

agentes sobre o sistema e sobre sua atuação:

A  exigência  de  que  os  agentes  penitenciários  trabalhem  na 
ressocialização  dos  detentos  e  que,  ao  mesmo  tempo  sejam 
responsáveis pela manutenção da ordem e da disciplina; a vivência da 
contradição entre o discurso público da instituição quanto à sua função 
ressocializadora e o que realmente acontece, a saber, uma baixa taxa 
de  recuperação  dos  detentos,  percebida  na  alta  reincidência  que, 
segundo  os  agentes  penitenciários,  se  daria  em função  da  falta  de 
recursos  para  que  este  fim  fosse  cumprido;  o  sentimento  de 
prisionização e de identificação com o preso; o desgaste da autoridade 
do agente em função da força física e da violência.(MORAES, 2005, 
p.47) 

Adorno e Salla (2007) identificam que, na verdade, esta regulação ainda se dá de forma muito 

incipiente:

Para o controle de abusos cometidos por agentes penitenciários, há, no 
Brasil, ouvidorias em apenas nove Estados da Federação. Do mesmo 
modo,  em  2003,  metade  dos  Estados  brasileiros  não  dispunha  de 
corregedoria  no  sistema  penitenciário  (Lemgruber,  2004).  A 
inexistência  desses órgãos ou a constituição  de grupos ad hoc para 
realizar investigações, cuja composição raramente conta com pessoal 
devidamente  preparado,  indica  que  são  baixos  os  patamares  de 
apuração  de  irregularidades  e,  conseqüentemente,  de  punição  às 
práticas  ilegais  nas unidades prisionais.  (ADORNO; SALLA, 2007, 
p.26)

Apesar dessa baixa regulação,  quando esta ocorre,  é percebida como bastante  controversa 

entre  os  agentes  penitenciários,  devido  às  contradições  presentes  no  sistema.  O  não 

reconhecimento das condições laborais, dos riscos, da infra-estrutura, da falta de treinamento, 

das emoções recalcadas, das relações de poder que precisam ser vividas e mantidas dia após 

dia,  enquanto  um coletivo  de situações  que permeiam a existência  e  a  expressão de atos 

violentos,  ou  seja,  da  responsabilização  individual  dos  agentes  que  cometem  atos  desta 

natureza, são aspectos questionados pelos agentes que acirram a sua distância com a equipe 

dirigente, apesar dele também fazer parte desta. 

Alia-se a isto a percepção de pessoas importantes da administração penitenciária, identificado 

por exemplo na pesquisa realizada por Moraes (2005), de que os agentes são todos violentos e 
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corruptos. O autor supracitado relata uma situação em que militantes dos direitos humanos 

questionaram por que o foco da pesquisa por ele desenvolvida era nos agentes e não nos 

presos. Os questionadores não compreendiam a importância de estudar também os agentes, já 

que, em sua percepção, estas seriam apenas pessoas violentas e sádicas que impedem todas as 

tentativas de recuperação do preso. A partir disso, o autor questiona: “Será que o processo de 

seleção [dos agentes] contemplava os mais violentos, os sádicos e torturadores? Ou acontecia 

algo a partir da entrada no sistema penitenciário que os transformava?” (MORAES, 2005, 

p.43).  O problema  de  fazer  um julgamento  estereotipado,  é  que  isso  indica  apenas  uma 

percepção parcial do outro e da situação e ao invés de se chegar a um ponto aceitável para 

ambos os lados, há apenas um deslocamento do problema. Os agentes são representantes do 

Estado no cumprimento da pena na visão do interno mas, ao mesmo tempo, são reconhecidos 

pelas diversas instâncias administrativas a partir de estigmas que os aproximam mais do preso 

do que da instituição. 

1.5  Vitimização e exposição a riscos

(…) Sinto que me tornei mais solitário. Imagino que os carcereiros se ressintam da mesma inadequação social, 
com a agravante de que vivem muito mais tempo cercados pelas muralhas, correndo risco de morte, dia após dia, 

um ano depois do outro. (…) Com a intenção de poupar amigos e familiares do contato com a brutalidade do 
cotidiano no cárcere e para evitar mal-entendidos e incompreensões geradas pela natureza do trabalho que 

realizam, eles também guardam para si as experiências traumáticas que viveram.
Dráuzio Varella (2012, p. 225) 

Viver uma profissão que tem como principal atribuição a convivência, a presença física no 

local designado para abrigar aqueles a quem se atribui a incapacidade (temporária ou não) de 

manter um convívio social em liberdade após o cometimento e condenação por um ato que 

prevê como punição a privação da liberdade. Isto significa estar em contato direto e diário 

com aqueles que a sociedade quer longe, sendo o principal interlocutor de suas necessidades 

neste  ambiente,  compondo  um  grupo  reduzido  se  comparado  à  população  crescente  de 

sujeitos  designados  para  estar  encarcerados,  juntos,  confinados  em  espaços  restritos, 

insalubres, enquanto cumprem suas penas. 

Compor o lado que tem a função de controlar, garantir a segurança e a ordem, a partir de uma 

designação regimental, contratual, de uma relação em que o outro lado se faz presente pela 
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imposição  de  uma  decisão  judicial,  nunca  por  escolha.  Diferente  de  outras  profissões  e 

instituições,  que muitas vezes também são emocionalmente intensas, o público a quem se 

destina  a  prisão  geralmente  é  visto  com  desprezo  pela  sociedade,  e  não  com  simpatia, 

compaixão e desejo de cuidado (CRAWLEY, 2011). Ao contrário disto, o espaço prisional é 

marcado, em sua essência, pela violência. Em outras palavras, uma relação que é estabelecida 

forçadamente, numa instituição em que o “usuário” a quem se destina não deseja estar ali, que 

é marcado por atos sofridos e cometidos com as cores da violência e que traz o risco como 

uma condição sempre presente, para ambos os lados. 

Os autores que pesquisam os agentes penitenciários são unânimes na consideração de que os 

estudos prisionais por muito tempo desconsideraram os impactos da instituição prisional sobre 

os profissionais que lá atuam. Por outro lado, apesar de ainda haver um número reduzido de 

pesquisas direcionadas a estes atores sociais, em boa parte dos estudos atuais sobre os agentes 

penitenciários  são tecidas  considerações  importantes  acerca  da saúde desses  profissionais, 

mesmo quando este não é necessariamente o foco da pesquisa. O lugar desfavorável da prisão 

em nossa sociedade,  as condições  precárias  de vida para os presos e de trabalho para os 

agentes,  as  relações  de  poder,  interesses  e  o  limite  sempre  posto  entre  a  manutenção  do 

controle  e  segurança  e  o  risco  iminente,  são  características  que  estão  intrinsecamente 

relacionadas  na  profissão  de  Agente  Penitenciário,  e  que  traz  consequências  para  a  vida 

pessoal desses sujeitos. 

Estes  profissionais  estão expostos a condições  físicas,  estruturais  e relacionais  capazes  de 

promover  distúrbios  de  ordem  física  e  psicológicas,  bem como  comprometimento  social 

(LOURENÇO,  2010).  Existem  diversos  motivos  pelos  quais  a  profissão  de  Agente 

Penitenciário pode ser considerada uma profissão de risco e promotora de estresse: Os agentes 

são participantes e ao mesmo tempo, os mais profundos observadores do ambiente prisional, 

vivenciando  valores  muitas  vezes  diferentes  dos  seus,  atitudes  inaceitáveis  dentro  dos 

parâmetros legais e dos seus parâmetros morais, fazendo parte diariamente da vida dos presos 

e, além disso, sendo responsáveis pela manutenção da ordem e disciplina naquele local, sob a 

mira constante dos presos (BARANAUSKIENE et al, 2010).  E assim, os efeitos da vivência 

cotidiana no contexto prisional também os afetam. As dores do aprisionamento também são 

sentidas  pelos  agentes  na privação  de  autonomia,  liberdade,  impossibilidade  de  expor 
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plenamente suas emoções para que não sejam vistos como fracos, seja pelos internos, seja por 

outros agentes, como identificado por Lourenço (2010), que detalha:

O  agente,  ao  ingressar  em  um  presídio,  mesmo  que  por  turnos 
determinados,  fica  isolado  de  seu  convívio  social.  O  contato  com 
familiares  é  restrito  durante  os  turnos  de  trabalho  e  mesmo  os 
telefonemas só podem ser feitos em caráter emergencial e por pouco 
tempo. Outra faceta dessa privação de liberdade refere-se ao horário 
de  serviço:  a  hora  para  ingresso  é,  e  deve  ser,  rigorosamente 
cumprida. Contudo, quando acontece algum incidente e o agente tem 
que permanecer com a escolta de um preso, nem sempre a hora de 
saída dos turnos é respeitada. (LOURENÇO, 2010, p.18)

Crawley (2011, p.253) diz que “The emotions,  values, routines and attitudes generated by 

prison work leak into officers personal an home lives. Neither the 'people worker' nor the 

'bureaucrat' is immune from this”.  Brodsky (1982, apud CASTLE; MARTIN, 2006), por sua 

vez, acrescenta que qualquer organização que seja composta por um grupo de pessoas que não 

querem estar ali e outro grupo responsável por mantê-los isolados, estará sob estresse. 

Ao longo dos  capítulos  anteriores,  algumas  condições  estruturais  e  relacionais  que foram 

postas contribuem para o estresse e a percepção de risco por estes profissionais e serão mais 

detalhadas  nesta  seção.  Todas  as profissões e demais  atividades  humanas apresentam, em 

alguma  medida,  algum  nível  de  risco,  seja  ele  físico,  social,  biológico,  químico  ou 

psicológico. Estes riscos podem ser observados a partir de sua frequência, intensidade, tempo 

de exposição à fonte de risco e pelas consequências advindas da exposições a eles. O que será 

frisado  em  relação  ao  risco  presente  na  ocupação  de  agente  penitenciário  associa-se  a 

condições físicas, estruturais, relacionais, psicológicas e sociais com as quais convivem no 

ambiente  prisional  que,  como  será  observado,  são  muito  similares  dentre  essa  categoria 

prisional em diferentes instituições prisionais ao redor do mundo. 

O risco será considerado neste estudo a partir de sua definição epidemiológica, institucional e 

social,  contemplando,  ainda,  que não pode ser analisado apenas  a partir  de sua dimensão 

objetiva, mas que fatores culturais e diferentes compreensões subjetivas podem influenciar no 

julgamento dos indivíduos acerca da existência  e intensidade do risco.  Conforme apontou 

Minayo (2007), a dimensão epidemiológica possibilita a obtenção de parâmetros relativos à 

magnitude  e  locais  de ocorrência  dos perigos  e  a dimensão social  contempla  os aspectos 
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relativos  a escolhas subjetivas relacionadas ao posicionamento frente a situações de risco. A 

dimensão institucional do risco, por sua vez, está relacionada à: 

possibilidade de ocorrência de certos eventos (assédio moral e sexual, 
abuso de poder, humilhações, subjugações, tortura psicológica, etc.) no 
ambiente de trabalho que comprometem a cooperação, a reciprocidade 
e os níveis de confiança considerados como condições  sine qua non 
para o satisfatório desenvolvimento da gestão do trabalho, das relações 
interpessoais e interinstitucionais (COSTA, 2011, p.7).

Um dos primeiros aspectos aos quais se expõem os agentes penitenciários, é a incorporação 

do  estigma que  caracteriza  a  sua  profissão.  Esta  categoria  profissional  é  percebida 

socialmente de forma negativa e desacreditada e assim passará a ser considerado aquele que 

se identifica enquanto tal.  Para KING (2008, p.31), “Prison staff rarely get a good press. At 

best they may be taken for granted and ignored, at worst they are stereotyped as brutal, even 

sadistic, and sometimes corrupt disciplinarians”. Embora o estigma não o afete fisicamente, 

interfere  necessariamente  na sua vida e convivência  social,  modificando hábitos  e  rotinas 

sociais. Isto faz com que, muitas vezes, o agente evite de explicitar e dialogar nas relações 

sociais acerca da sua profissão (LOURENÇO, 2010).

As  the  comment  reproduces  above  suggests,  prison  officers  see 
themselves as part of an unvalued, unaprreciated occupational group. 
Their  understanding  is  that  they  are  regarded  by  the  public  as 
unintelligent, insensitive and sometimes brutal, and that their work is 
perceived  as  entailing  no  more  that  the  contianment  of  society's 
deviants and misfits. CRAWLEY; CRAWLEY, 2008, p.134)

Para a sociedade, a proximidade com os presos faz com que eles se tornem semelhantes e, o 

fato de serem representantes do Estado, receberem um salário, terem a função de estar ali para 

garantir  a segurança e “ressocializar” faz com que, muitas vezes, o julgamento social  sob 

estes, especialmente quando da divulgação de algum incidente relativo à violência ou tortura 

(assim como a entrada de drogas, armas, conivência etc), seja ainda mais incisivo. Paralelo a 

isto, a abordagem que é dada aos presos em situações como estas, muitas vezes os tranferem 

para o lugar de vítima, tornando os agentes seus algozes. Moraes (2005) apresenta a fala de 

um agente por ele entrevistado, que definiu este processo como “a metamorfose do detento”, 

como se este passasse “de leão a anjo”. 
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Especialmente no caso dos agentes penitenciários, a dimensão da ameaça encontra-se muito 

presente no contato com os presos, que vêem neste comportamento uma forma de intimidação 

na busca pela concessão daquilo que se quer. Em pesquisa realizada por Lourenço (2010) em 

Belo Horizonte, 49,5% dos agentes entrevistados passou por este tipo de vitimização, contra 

12,8%  na  incidência  deste  crime  na  população  em  geral.  Baranauskiene  et  al (2010), 

identificaram que a necessidade de repreender  a violência  entre os presos, as ameaças de 

violência física, calúnias e insultos são as condições mais associadas aos distúrbios do sono, à 

irritação  constante  com  presidiários,  dificuldades  de  concentração  e  diminuição  de 

sensibilidade frente às atitudes sociais. 

Faz-se necessário considerar para além da ameaça ou da vitimização concretas, mas como a 

relação entre  estes,  a vivência  profissional  permeada pela  possibilidade  destas  dimensões, 

podem provocar consequências físicas e psicológicas que se repercutem no desempenho da 

função e em suas relações sociais e familiares. (COSTA, 2011)

Além disso, a relação com os presos é constantemente permeada pela insatisfação de ambos 

contra  o sistema penitenciário,  pela  ansiedade e medo relativas  a situações de perigo que 

exigem tomadas de decisão imediatas, pela possibilidade cotidiana de rebelião, fuga, ameaça, 

falhas  de  segurança  etc.  Estas  são  condições  passíveis  de  provocar  sofrimento  psíquico, 

mesmo que variável, entre os diversos agentes, segundo Wisner (1994, apud FERNANDES, 

2002). 

A falta de segurança constitui-se para além de um risco: coloca-se como uma das causas mais 

presentes de uma série de privações e mudanças de hábitos pelas quais os agentes passam 

após  algum  tempo  de  vivência  no  contexto  prisional  (CASTRO  E  SILVA,  2008; 

LOURENÇO, 2010). Internamente, nas prisões, isso se dá frente a constante possibilidade de 

que os agentes sofram danos físicos, sejam feridos, seja a partir dos procedimentos diários de 

abrir e fechar as celas, por exemplo. Nos estudos de Castro e Silva (2008, p.36), um dos seus 

entrevistados, psicólogo, considerava que, na unidade estudada “a maior fonte de estresse dos 

agentes  penitenciários  seria  ocasionada  pelos  postos  de  serviço  no  interior  das  galerias 

prisionais. Ele não conseguia entender como um homem sozinho ficava no meio de tantos 

internos e ainda conseguia negar ou permitir algo.” 
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Para além das situações cotidianas, apresenta-se, ainda, a necessidade de mediar determinadas 

situações  de conflito  entre presos até  ser tomados como reféns em situações de  rebelião. 

Como observou Lourenço (2010, p.12) “nessas ocasiões, é comum a intensificação da raiva e 

a prática de violência contra os agentes. Os rebelados frequentemente espancam, torturam e 

apunhalam com objetos perfurantes,  além de humilharem seus reféns de várias maneiras”. 

Apesar dessas situações-limite, o que se faz mais presente não é a agressão física em si, mas a 

possibilidade  sempre  presente  de  que  esta  pode  acontecer,  sensação  intensificada  pelos 

comportamentos de assédio e ameaça, que são mais comuns. 

O  autor  supracitado  destaca  que,  para  além  das  “dores  do  aprisionamento”  referentes  à 

situações do trabalho em si, estas dores e as possibilidades de exposição ao risco se estendem 

para  outras  esferas  extramuros,  ou  seja,  o  medo,  a  insegurança,  perpassam  as  relações 

cotidianas e as possibilidades de lazer, por exemplo, pela vulnerabilidade de estar em espaços 

públicos e, eventualmente, encontrar alguém conhecido “intramuros”.

Correia (2006) complementa este quadro com dados de sua pesquisa realizada no Paraná, 

relatando que os agentes vivem em constante sentimento de medo de que eles ou suas famílias 

sejam vitimados, devido as condições de segurança existentes, associadas a episódios recentes 

de violência  relacionados à  profissionais da segurança pública e à  ameaças constantes de 

facções criminosas. Em seus estudos, um número considerável dos participantes afirmaram já 

ter tido a necessidade de se afastar do trabalho para a realização de tratamentos de saúde, e 

destes, 75% fazem uso continuado de medicamentos. Ele critica a inexistência de políticas 

que contemplem a saúde e a segurança do trabalhador penitenciário. 

Associa-se  a  isto  a  infraestrutura  geralmente  precária  de  trabalho,  as  dificuldades  para  a 

realização das atividades, jornada excessiva, falta de treinamento, falta de lazer e esporte, e o 

resultado se expressa, muitas vezes em prevalência de algum tipo de distúrbio psíquico menor 

(DPM), conforme identificado por Fernandes (2002), em pesquisa realizada com o objetivo de 

investigar  possíveis  relações  entre  as  condições  de  trabalho  e  a  saúde  de  agentes 

penitenciários na Região Metropolitana de Salvador. 

Além da presença de DPM em 30% dos agentes entrevistados, Fernandes (2002) observou, 

ainda, a queixa de doenças em 91,6% dos AP, estresse persistente em 15,1% e suspeita de 
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alcoolismo em 15,6% dos agentes. O consumo de álcool e a presença de DPM entre agentes 

penitenciários também foram alvos de pesquisa desenvolvida por REICHERT  et al (2007), 

em Londrina-PR. Estes detectaram em mais de 20% a presença de DPM, 71,2% dos agentes 

relataram  ingerir  bebidas  alcóolicas  regularmente  e,  complementando  com  um  outro 

indicador, mais da metade dos APs entrevistados estavam com sobrepeso. Diuana et al (2008) 

identifica que o uso de álcool é uma das estratégias utilizadas pelos agentes para atenuar a 

tensão e o estresse, advindas da constante ameaça à sua integridade pessoal. 

Baranauskiene et al (2010) indica alguns estudos que mostram que sintomas cardiovasculares 

são mais comuns entre profissionais das prisões que em outras profissões. Esta autora buscou 

em seu estudo as causas de estresse relacionadas ao trabalho dos agentes, buscando a relação 

entre fatores psicossociais do trabalho e a qualidade de vida, satisafação e senso de harmonia. 

Diz que é a interação entre elementos individuais, tarefas realizadas, ferramentas disponíveis 

para o trabalho, ambiente e outros fatores organizacionais que podem produzir estressores 

físicos  e  psicológicos,  quando,  por  exemplo,  as  demandas  excedem  as  capacidades  de 

resolução das experiências de estresse. Embora o objetivo principal de um agente seja manter 

a segurança, é muito difícil para ele conseguir cumprir esse objetivo. É necessário utilizar e 

interpretar regras formais e informais, que são geralmente apreendidas durante a socialização 

no ambiente, mediado por outros profissionais. 

A comunidade europeia, por sua vez, compreende o estresse no trabalho como a totalidade 

das  reações  emocionais,  cognitivas,  comportamentais  e  fisiológicas  frente  a  aspectos 

desagradáveis e nocivos relacionados ao conteúdo do trabalho, à estrutura organizacional ou 

ao ambiente de trabalho. Esta condição é definida a partir de uma agitação forte e insatisfação 

elevada e também com a sensação de que as exigências são muito altas (BARANAUSKIENE 

et al, 2010)

A adaptação aos estressores tem variações a depender de fatores individuais: pessoas com 

sentimentos  de  harmonia  podem  ver  a  dificuldade  como  algo  útil  e  que  possuem  força 

suficiente para superá-lo. Ganster, Mayes, e Fusilier (1986 apud BARANAUSKIENE et al, 

2010) descobriram que o apoio dos colegas de trabalho e chefias tem mais relação com menos 

estresse no trabalho do que o apoio familiar. 
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Falta de perspectivas na carreira, baixos salários estão fortemente associados com insatisfação 

na qualidade de vida. A imprevisibilidade é um dos pontos que mais geram estresse, assim 

como ameaças de calúnia, falta de segurança, ausência de apoio à gestão dos presos, cuidado 

excessivo  com  os  internos  e  esquecimento  dos  agentes,  mudanças  constantes  de  atos 

normativos.   Já  os  fatores  motivadores  envolvem  a  possibilidade  de  ajudar  pessoas, 

estabilidade salarial, apesar de muitos não estarem satisfeitos com o salário, mas se mantém 

nesse lugar por falta de escolha. Além disso, muitos dos agentes concordaram que muito da 

sua frustração advém do gerenciamento dos internos e que o contato cotidiano com as atitudes 

cínicas  dos  detentos,  endurece  suas  atitudes  e,  com o tempo,  é  comum que se faça uma 

generalização  dessa falta  de bondade e  de merecimento  de  confiança  a  todas  as  pessoas. 

(BARANAUSKIENE et al, 2010)

É importante destacar, ainda, parte do estresse vivenciado pelos agentes advém não só dos 

presos, mas do estilo de interação entre os agentes e destes com os gestores. Comportamentos 

de cinismo e suspeita são vividos também nestas relações, bem como disputas de poder e 

exigências e decisões  indevidas  (CRAWLEY, 2011)

A pesquisa realizada por Diuana et al (2008), que buscou identificar representações e práticas 

relacionadas à saúde pelos agentes penitenciários, ressaltou, ainda, que o contato cotidiano e a 

exposição direta aos presos, amplia exponencialmente o risco de doenças infecciosas, como a 

tuberculose, por exemplo. O que os autores destacam para além da identificação da incidência 

de saúde e doença nessa população, é a consideração desta enquanto uma profissão que expõe 

seus profissionais a condições precárias  de saúde especialmente pelas estratégias  de ação, 

formais  e  informais,  que permeiam a relação  sistêmica  entre  “preso-agente  penitenciário-

sociedade”.  Ou seja, as atribuições exigidas, o contexto e as relações estabelecidas, e tudo o 

que está implicado na relação de busca pelo controle,  expõem esses sujeitos  a constantes 

riscos físicos e psicológicos. (LOURENÇO, 2010; REICHERT  et al, 2007; FERNANDES, 

2002; DIUANA et al, 2008; LA TAILLE, 2008)

O  estresse  advém  também  da  convivência  com  pessoas  que  vivenciam  sofrimentos,  de 

diversas ordens, com a predominância de sentimentos percebidos como negativos, das “dores 

do aprisionamento”:
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A  key  part  of  the  everyday  working  life  of  the  prison  officer  is 
witnessing the physical manifestation of the suffering of others. [...] 
Imprisonment  presents  an  unremitting  challenge  to  a  person's  self-
respect,  autonomy,  security  and  personal  safety.  Endemic  and 
structurally produces, these pains create in prisoners intense feelings 
of loneliness, hopelessness, guilt, depression, axiety, fear and distress. 
Prison officers often deal with people who have undertaken extreme 
measures  in  response to  these inherent  pains  of imprisonment.  [...] 
(SCOTT, 2008, p. 168)

Apesar  de toda essa constatação de que as  prisões podem ser  lugares  muito estressantes, 

admitir essas condições de estresse, alcoolismo, ansiedade ou outras condições que possam 

contrariar a expectativa de ser visto como corajoso, resiliente, é algo extremamente delicado e 

difícil, o que agrava ainda mais a situação de alguns agentes, pois a busca por algum tipo de 

ajuda  ou  suporte  raramente  acontece  enquanto  os  prejuízos  não  são  tão  aparentes.  Nas 

palavras de Crawley e Crawley (2008):

[…] prison work can be extremely stressfull. However, prison officers 
do not find it  easy to admit to feeling 'stressed'.  The long standing 
expectation  that  prison  officers  will  be  courageous,  resilient, 
authoritative and fearless in all situations and that they will suppress 
those emotions  thought  to be 'non-masculine'  (for example anxiety, 
fear and depression) often prevents officers who are experiencing such 
emotions from seeking help. (CRAWLEY; CRAWLEY, 2008, p.145)

Esse  estresse  pode  avançar  até  constituir-se  como Burnout,  uma  forma de  estresse  mais 

crônica  e  intensa  em  que  não  o  trabalhador  é  impotente  para  encontrar  estratégias  de 

superação (CARLSON, 2006). Crawley (2004), por sua vez, destaca:

Stress has been demonstrated to impair the social, psychological and 
physical functioning of the individual; stressed individuals are more 
likely  to  experience  job  dissatisfaction,  decreased  productivity, 
increased rates of error and accidents,  poor judgement  and delayed 
reaction  times.  Psychological  changes  such as increased irritability, 
anxiety, feeling 'uptight' or 'flying off the handle' can seriously affect 
working  relationships  with  colleagues  and  personal  relationships 
outside  work.  Continued  stress  may  result  in  drug  dependecy  and 
substance abuse, and ir  may also increase the likelihood of marital 
breakdown  and  suicide.  The  long-term  effects  of  stress  include 
chronic disease such as high blood pressure, heart disease, diabetes 
and asthma attacks. (CRAWLEY, 2004, p.37)

Silveira  (2009)  também  agrega  que  os  agentes,  além  do  estresse,  desenvolvem  outras 

psicopatologias  relacionadas  ao  trabalho,  como depressão,  problemas  de  sono,  ansiedade, 
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estresse, dependências químicas, sofrem um estigma secundário advindo dos próprios colegas, 

alimentados pela percepção machista e da necessidade de afirmar a virilidade, “pelos quais 

passam a ser chamados, pejorativamente, de 'xaropes', 'beberrões' ou 'gardenal'. Não obstante 

reconheçam  que  'a  classe  dos  agentes  necessita  de  acompanhamento,  todos  [os  agentes 

penitenciários]  necessitam'  (...)  (SILVEIRA,  2009,  p.8)”.  Uma  das  poucas  condições 

resultantes da convivência em ambiente prisional que é admitida, é o fato de terem endurecido 

e se tornado menos sensíveis ao sofrimento alheio (CRAWLEY, 2004).

Uma vez que, em geral, não existe um cuidado específico para esta categoria profissional, 

mesmo diante de tantas possibilidades de adoecimento e comprometimento social, é preciso 

encontrar formas de minimizar os efeitos disso sobre a própria vida. Dentre as estratégias 

encontradas para lidar com essas condições, Baranauskiene et al (2010) identificou: contato 

com  amigos,  esportes,  grupo  de  auto-ajuda,  psicólogo,  conversas,  uso  de  calmantes, 

meditação, apoio familiar. 
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CAPÍTULO II.

CONSTRUINDO UM CAMINHO PARA ADENTRAR NUM 

MUNDO DESCONHECIDO E DESCONFIADO

- Metodologia
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2. Construindo um caminho para adentrar num mundo desconhecido e desconfiado

Entrar em contato com a cultura, as vivências e percepções do sistema penitenciário não é 

uma  tarefa  simples.  A  começar  pelo  acesso  ao  campo,  que  necessita  de  uma  série  de 

autorizações formais da superintendência, do diretor de cada unidade prisional, da portaria do 

complexo  penitenciário,  agrega-se  uma  autorização  informal  da  incursão  numa  realidade 

tipicamente marcada pelos códigos ocultos, atos e situações não comunicáveis. Ou seja, trata-

se de um contexto permeado por vivências, algumas das “coisas de cadeia”, que não se deseja 

que sejam conhecidas por outsiders, que só podem ser divulgadas até certo limite para “não 

comprometer”,  que precisam ser compartilhadas  pela vivência,  pois não serão assimiladas 

pela transmissão oral simplesmente. 

Subjetivamente, senti que é preciso estar aberto às “grades internas” que às vezes limitam o 

nosso olhar sobre o contexto,  estar aberto aos códigos próprios de conduta e relação que 

possibilitam ou impossibilitam que aquela realidade seja conhecida. Para mim, entrar numa 

prisão é entrar em contato com situações de precariedade, sujeira, odores, sabores peculiares, 

olhares desconfiados, cansaço, descrédito, esperança. Longas conversas, tentativas de resgate 

de si mesmo e do outro, de buscar estratégias para viver o tempo ali  da forma que cause 

menos sofrimento. Me disse um agente numa situação em que tinha cerca de 5 agentes num 

clima de brincadeira: “Coloque no seu relatório que aqui dentro você deu risada... tá vendo?  

A gente se diverte também, dá risada... Você devia achar antes que aqui o clima era tenso  

né? Cara feia...  Cara feia  tem,  mas  é  só  de nascença mesmo” (Depoimento  de  Agente:  

29/07/11). No mesmo instante, outro agente que já foi refém numa rebelião disse que até dá 

risada, mas que não dá pra achar que aqui é divertido. Que depois de ter sido refém, nunca 

mais volta a ser como era antes. Estar na prisão como profissional traz a sensação de existir 

muito  trabalho  a  ser  feito,  mas  carência  de  pessoas  e  condições.  Entrar  numa  prisão  é, 

sobretudo aventurar-se entre muitas contradições.

Agregado a esta condição, os agentes penitenciários são uma população sobre a qual ainda 

não há muitos dados quantificados e difundidos no Brasil. Em nosso país, tem crescido na 

última década o número de dissertações e teses que versam sobre o agente penitenciário, mas 

existe um número restrito de artigos publicados em periódicos que o contemplam. Encontrei 

cerca de 10 artigos publicados, das mais diversas áreas: ciências sociais, psicologia, saúde 
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coletiva, educação física. Lopes (2002) publicou um artigo acerca do trabalho do agente de 

segurança penitenciária nas instituições prisionais de São Paulo. No mesmo ano, Fernandes et  

al (2002) realizou um estudo transversal para identificar possíveis associações entre condições 

de  trabalho  e  saúde  de  agentes  penitenciários  de  Salvador-BA,  utilizando  uma  amostra 

aleatória estratificada que responderam, sem identificação, um questionário auto-aplicável. 

Reichert et al (2007) também utilizou questionários, mas aplicados através de entrevista, a fim 

de identificar a relação entre atividade física e outros aspectos relacionados à saúde de agentes 

penitenciários  de  Londrina-PR.  Diuana  et  al (2008),  por  sua  vez,  realizou  através  de 

entrevistas  individuais  e  grupos  de  discussão  uma  pesquisa  sobre  a  Saúde  em  prisões: 

representações e práticas dos agentes de segurança penitenciária  no Rio de Janeiro.  Taille 

(2008), também através de entrevistas, analisou o discurso citado na construção do efeito de 

sentido de identidade em agentes de segurança penitenciária de São Paulo. Molina e Calvo 

(2009),  realizaram um estudo sobre o estresse em agentes  penitenciários  de uma unidade 

prisional, utilizando a escala de Vulnerabilidade ao estresse no trabalho (EVENT). Lourenço 

(2010),  estudou  os  impactos  do  encarceramento  em  agentes  penitenciários  da  Região 

Metropolitana de Belo Horizonte a partir de questionários e diários produzidos pelos agentes.

Deste  modo,  bibliografias  internacionais,  especialmente  americanas,  foram  buscadas  e 

incorporadas ao trabalho, que contou com as seguintes etapas:

1. Pesquisa bibliográfica sobre as prisões e os agentes penitenciários;

2. Pesquisa da legislação e outros documentos oficiais sobre o Agente Penitenciário no 

Brasil

3. Pesquisa da legislação e documentos oficiais sobre as instituições prisionais estudadas.

4. Aplicação dos questionários com os agentes penitenciários.

5. Observação Participante e Diário de Campo.

6. Realização de entrevistas com os Agentes.

7. Redação da dissertação.

2.1 Análise Documental

A fim de identificar como está regulamentada a profissão de agente penitenciário no Brasil e 

as  condições  legais  estabelecidas  para  estes  profissionais,  busquei  legislações  e  marcos 
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regulatórios da profissão de todas as unidades da federação a partir da internet, nos sítios das 

assembleias legislativas e das Secretarias de Estado responsáveis pelo sistema prisional, do 

Departamento  Penitenciário  Nacional  (DEPEN),  bem  como  em  páginas  e  blogs  de 

associações e sindicatos de agentes penitenciários. Os dados encontrados foram distribuídos 

nas categorias de análise: requisitos e atribuições do cargo, formação, turno de trabalho, 

uso de equipamentos de segurança, assistência médica e psicológica e plano de carreira.

2.2 Contexto e Participantes da pesquisa

A pesquisa de campo foi realizada em Unidades Prisionais  da cidade de Salvador-BA do 

Complexo  Penitenciário  da  Mata  Escura,  quais  sejam:  Conjunto  Penal  Feminino  (CPF), 

Central  Médica,  Penitenciária  Lemos  Brito  (PLB)  (regime  fechado),  Presídio  Salvador 

(presos ainda não sentenciados ou aguardando guia de remanejamento de unidade), Unidade 

Especial Disciplinar (UED) e Casa do Albergado. Além destas unidades, existe em Salvador 

a  Cadeia  Pública,  a  Colônia  Agrícola  Lafayete  Coutinho  e  o  Hospital  de  Custódia  e 

Tratamento (HCT). 

Até maio de 2011, todo o Sistema Penitenciário da Bahia, incluindo as unidades prisionais 

localizadas  no  interior  do  Estado,  eram  coordenadas  pela  Superintendência  de  Assuntos 

Penais,  órgão  em regime  especial  da  administração  direta,  da  estrutura  da  Secretaria  da 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SJCDH. A esta época, a partir da Lei n 12.212 de 04 

de  maio  de  2011  ,  houve  a  criação  da  Secretaria  de  Administração  Penitenciária  e 

Ressocialização  -  SEAP,  com  a  finalidade  de  formular  políticas  de  ações  penais  e  de 

ressocialização de sentenciados, bem como de planejar, coordenar e executar, em harmonia 

com o Poder Judiciário, os serviços penais do Estado . 

O funcionamento das Unidades Prisionais tem como base legal nacional a Lei nº 7.210, de 11 

de  julho  de  1984,  que  institui  a  Lei  de  Execuções  Penais.  A  regulamentação  local  está 

regimentada segundo o Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, promulgado pelo Decreto 

12.247 de 08 de julho de 2010. Neste,  a  função dos estabelecimentos  estão definidos no 

Capítulo IV, art. 13: 
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a)  Cadeias  públicas  ou  Presídios,  destinadas  exclusivamente  à  custódia  provisória,  com 

internos à espera de decisão judicial; 

b) Penitenciárias1, destinadas exclusivamente à custódia de sentenciados ao cumprimento de 

penas privativas de liberdade em regime fechado; 

c) Colônias Penais, destinadas exclusivamente à custódia de sentenciados ao cumprimento de 

penas privativas de liberdade em regime semi-aberto; 

d)  Casas  de  Albergado,  destinadas  exclusivamente  à  custódia  de  sentenciados  ao 

cumprimento da penas privativa de liberdade em regime aberto e da pena restritiva de direito 

consistente na limitação de fim de semana; 

e) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico,  destinados exclusivamente à custódia, 

sob regime de internação e por determinação judicial, para perícia e tratamento, de indiciados, 

processados e sentenciados, suspeitos ou comprovadamente portadores de distúrbios mentais 

ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado; 

f) Conjuntos Penais, destinados exclusivamente à custódia provisória de internos à espera de 

decisão  judicial,  e  de  sentenciados  ao  cumprimento  de  penas  privativas  de  liberdade  em 

regimes fechado, semi-aberto, aberto e de limitação de fim de semana, inclusive com espaço 

para recolhimento de internos incluídos no regime disciplinar diferenciado; 

g) Centros de Observação, destinados exclusivamente à realização de exames criminológicos, 

bem como à execução de estudos e pesquisas sobre a incidência criminológica e suas origens; 

h) Central Médica Penitenciária, destinada exclusivamente à promoção e execução, de forma 

integral, da assistência à saúde da população carcerária. 

Para a realização desta pesquisa, propôs-se desde a análise documental, a fim de conhecer 

dados legais acerca da profissão (Etapa 1 da pesquisa), à triangulação de método quantitativo 

(Etapa 2) – survey –  e qualitativo  – etnografia, observação direta e diário de campo e, por 

fim, a análise  dos dados (Etapa 4).   O  survey teve como meta alcançar  o maior  número 

possível de agentes penitenciários nas unidades estudadas e os questionários (APÊNDICE A) 

foram  utilizados,  além  da  possibilidade  de  fornecerem  dados  quantificáveis,  para  uma 

aproximação menos  invasiva  aos  participantes  da  pesquisa.  Deste  modo,  a  cada visita  às 

unidades,  o  questionário  era  apresentado  aos  agentes  de  plantão  e  solicitava-se  que 

respondessem  as  questões.  Este  instrumento  faz  parte  de  uma  pesquisa  mais  ampla, 

1É importante ressaltar que no período da coleta de dados a Penitenciária Lemos Brito abrigava alguns presos do 

regime semi-aberto, por superlotação das unidades prisionais com este regime. 
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denominada “Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano” e, para 

a  realização  desta  dissertação, foi  aplicado  a  238  agentes  das  seis  unidades  prisionais 

supracitadas adicionados a 4 questionários aplicados no SINSPEB – Sindicato dos Servidores 

Penitenciários  do  Estado da  Bahia  entre  abril  de  2011 e  fevereiro  de  2012.  Apenas  não 

participaram aqueles que não tiverem interesse ou que estiverem ausentes no momento da ida 

a campo. Este número representa 55,4% da população total de agentes penitenciários nestas 

unidades, no momento da pesquisa.

Tabela 2. Informações das Unidades Prisionais Pesquisadas

PERÍODO UNIDADE 
PRISIONAL

DESCRIÇÃO Nº PRESOS Nº AGENTES Nº 
QUESTIONÁ

RIOS

NºPRESOS 
/

AGENTES

12/04/2011 
a 
10/06/2011

Conjunto Penal 
Feminino (CPF)

Custodia presas provisórias e 
condenadas, dando cumprimento às 
penas privativas de liberdade, em 
regime fechado e com segurança 
máxima

Provisórias: 78 
Fechado: 21 

Semi-aberto: 20
TOTAL:  119

43 31 2,7

9/06/2011 a 
14/06/2011

Central Médica 
Penitenciária 
(CMP)

Atua na assistência à saúde dos 
internos do complexo penitenciário, 
inclusive com procedimentos 
cirúrgicos de baixa complexidade. 

3 16 14 0,21

13 a 
17/06/2011

Casa de 
Albergado e 
Egressos (CA)

Abriga condenados ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade,em 
regime aberto e da pena de limitação 
de fim de semana.

89 18 18 4,94

07/07/2011 
a 
28/08/2011

Penitenciária 
Lemos Brito 
(PLB)

Custodia presos condenados, dando 
cumprimento às penas privativas de 
liberdade, em regime fechado e com 
segurança máxima.

Fechado: 1091 
Semi-aberto: 298 

Total:1389
1931 103 6,8

18/01/2012 
a 
03/02/2012

Presídio de 
Salvador (PS)

Custodiar presos provisórios da 
região metropolitana de salvador.

PS: 723 
Anexo1:227

1032 58 7,9

25/01/2012 
a 
10/02/2012

Unidade 
Especial 
Disciplinar 
(UED)

Abriga réus provisórios e 
condenados em regime fechado, 
inclusive internos sob o Regime 
Disciplinar Diferenciado-RDD

235 30 14 7,8

Fonte: Site da SEAP e quantitativos fornecidos pelas UP

1Além destes, existiam 10 agentes afastados por licença médica.
2Além destes, existiam 16 afastados por licença médica.
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Tabela 3. Proporção de Agentes Penitenciários participantes, por Unidade Prisional

Nº 
AGENTES

Nº 
QUESTIONÁRIOS

%

Conjunto Penal Feminino (CPF) 43 31 72

Central Médica Penitenciária (CMP) 16 14 87,5

Casa de Albergado e Egressos (CA) 18 18 100

Penitenciária Lemos Brito (PLB) 203 103 50,7

Presídio de Salvador (PS) 119 58 48,7

Unidade Especial Disciplinar (UED) 30 14 46,6

SINSPEB 4

TOTAL 429 242 55,4%

Em relação aos dados sociodemográficos dos participantes, estes foram agrupados segundo 

algumas características, que estão descritas abaixo: 

Tabela 4. Distribuição das características sociodemográficas de uma amostra de 242 Agentes Penitenciários de 
Salvador-BA, abril/2011 a fevereiro/2012 

____________________________________________________________________________
Características   % N

n
__________________________________________________________________________

Gênero 227
    Masculino 83,70% 190
    Feminino 16,30% 37

Faixa Etária (anos) 212
  19 - 25 3,77% 8
  26 - 30 6,14% 13
  31 - 35 10,37% 22
  36 - 40 13,21% 28
  41 - 45 14,15% 30
  46 - 50 21,23% 45
  > 50 31,13% 66

Estado Civil 234
  Casado/união estável/mora com companheiro(a) 65,81% 155
  Solteiro 21,37% 49
  Separado/ divorciado 11,11% 26
  Viúvo 1,71% 4

Orientação Sexual 226
  Heterossexual 92,04% 209
  Homoafetivo 2,65% 5
  Bissexual 0,88% 2
  Prefiro não dizer 4,42% 10

Filhos 231
  sem filhos 26,03% 52
  1 filho 23,55% 57
  2 filhos 23,97% 58
  3 filhos 10,74% 26
  4 filhos 9,93% 24
  >  5 filhos 5,78% 14
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Cor 233
  Parda 55,37% 128
  Preta 35,62% 83
  Branca 7,30% 17
  Indígena 1,72% 4
  Amarela 0,43% 1

Religião 228
  Católica 44,54% 102

    Não tem religião 18,35% 41
  Espírita kardecista 10,04% 23
  Evangélica, pentecostal 7,42% 17
  Candomblé 6,55% 15
  Evangélica, não pentecostal 5,24% 12
  Mormom 2,18% 5
  Seisho-nô-ie, messiânica 2,18% 5
  Umbanda 1,31% 3
  Judaica 0,87% 2
  Budista 0,87% 2
  Santo daime 0,44% 1

Escolaridade 240
  Nível Médio 45,89% 110
  Nível Superior 47,11% 114
  Pós-graduação 7% 16

Tempo na função (anos) 233
  < 1 7,52% 17
  2 – 4 23,45% 52
  5 – 10 2,64% 6
  11 – 15 11,06% 25
  16 – 20 11,95% 27
  21 – 25 30,53% 69
  > 25 12,87% 37
_____________________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Dentre os dados que se destacam no perfil sociodemográfico dos participantes, encontra-se o 

predomínio de homens (83,7%); mais de 65% dos entrevistados têm mais de 40 anos, mesmo 

percentual  dos  entrevistados  que  são  casados;  92%  se  declaram  heterossexuais; 

aproximadamente 75% possuem filhos; mais de 90% da amostra é composta por não brancos; 

a religião católica é predominante, compondo 44% da amostra; em relação a escolaridade, 7% 

possuem pós-graduação e os demais, dividem-se na mesma proporção entre ensino médio e 

superior. Considerando o tempo de serviço, 4,87% dos entrevistados estão há menos de 3 

meses na função de agente penitenciário. O maior percentual de agentes com o mesmo tempo 

de serviço, estão no sistema há 21 anos (48 agentes = 21,24%). Mais de 60% da amostra foi 

de agentes com mais de 10 anos de experiência. A média de tempo de serviço é de 14,89 

anos, sendo o mínimo 1 mês e o máximo 35 anos.
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2.3  O Questionário como mediador

A utilização do questionário  para  a  meta  de  realizar  um  survey  com o maior  número de 

agentes penitenciários possível, se constituiu como uma excelente estratégia para a inserção 

no campo, por possibilitar o acesso e diálogo com um grande número de agentes, sem que 

estes se sentissem ameaçados com o contato. Isso foi reconhecido dado o caráter objetivo e 

anônimo do instrumento. O questionário envolve questões relativas a valorização profissional; 

formação; percepção da profissão de agente penitenciário; percepção do sistema penitenciário 

e de instituições associadas; violência urbana; vitimização no ambiente carcerário; aspectos da 

rotina; penalização; relação com outros profissionais e com os presos; percepção sobre os 

Direitos Humanos; questões de saúde física, emocional e familiar; bem como sua percepção 

acerca das possibilidades e limites desse sistema; utiliza o SRQ-20, uma escala da OMS de 

saúde mental que avalia transtornos psíquicos menores; além de investigação dos dados sócio-

demográficos.

A utilização do  survey  objetiva possibilitar enunciados descritivos sobre a população a ser 

estudada, ou seja, descobrir a distribuição de certos traços e atributos. A realização de um 

survey se dá a partir da aplicação de questionários numa amostra da população a ser estudada. 

As vantagens de utilização desta técnica, segundo Babbie (2003), referem-se a possibilidade 

de  disponibilidade  de  documentar  processos  causais  mais  elaborados,  pela  existência  de 

numerosos casos e variáveis; permite ir além da observação inicial de uma correlação entre 

variável  independente  e  dependente,  para  examinar  o  papel  de  diversas  variáveis 

intervenientes;  trata-se  de  uma  pesquisa  lógica,  determinística,  geral,  parcimoniosa  e 

específica que, pela quantificação dos  dados coletados, permite que estes se tornem fonte 

permanente de informações.

O instrumento possui questões abertas – solicitando aos respondentes darem suas próprias 

respostas –, e fechadas, em que o respondente é solicitado a  escolher uma alternativa numa 

lista apresentada. Este tipo de questão possibilita uma maior uniformidade de respostas que 

podem ser  mais  facilmente  processadas.  As  respostas  abertas,  por  sua  vez,  precisam ser 

codificadas e corre-se o risco de obter respostas irrelevantes para a intenção do pesquisador, 

mas tem o benefício de possibilitarem o acesso a situações individuais e/ou sobre as quais não 

se tem ainda muitos indícios. (BABBIE, 2003)
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Por  seu  caráter  objetivo,  sem  exigir  uma  identificação  e  sem  a  necessidade  de  falar 

diretamente para outra pessoa, houve uma maior disponibilidade de participação na pesquisa, 

num  menor  espaço  de  tempo,  atingindo  um  número  significativo  de  participantes,  uma 

vantagem frente a utilização de entrevistas em profundidade, por exemplo, especialmente num 

contexto em que há informações que não devem ser compartilhadas, onde seria necessário um 

tempo maior de aproximação para estabelecimento de vínculos de confiança.

Parte dos questionários foram auto-respondidos pelos agentes, parte deles foram aplicados, 

por mim e outros pesquisadores que auxiliaram na coleta de dados, lendo as perguntas em voz 

alta  para  que  o agente  respondesse.  O critério  para  a  escolha  do  tipo  de  aplicação  foi  a 

disponibilidade  ou  solicitação  do  respondente.  Enquanto  questionário  aplicado  pelo 

pesquisador, foi possível registrar informações adicionais às respostas dadas, possibilitando 

uma melhor contextualização e compreensão das experiências e significados que levam a cada 

resposta.  Além  disso,  durante  a  aplicação  dos  questionários,  agentes  apresentaram 

disponibilidade e interesse em partilhar mais informações e experiências e foram identificados 

para  a  realização  das  entrevistas  individuais  com  vistas  a  aprofundar  dados  que  exijam 

reflexões mais específicas, identificadas durante e após a análise dos dados quantitativos.

Esta  modalidade  de  aplicação,  survey  por  entrevista,  é  importante  pois,  além  de  coletar 

informações adicionais acerca das questões e obter exemplos que podem ser bastante úteis na 

contextualização dos aspectos que se objetiva  analisar,  permite  uma maior  observação do 

entrevistado, possibilitando um registro mais apurado de reações que podem surgir a partir 

das questões. Isto é, o questionário pode ser utilizado não só como instrumento para coleta de 

dados  quantitativos,  mas  ainda  servir  de  mediador  para  uma relação  entre  pesquisador  e 

agentes penitenciários, ampliando a possibilidade de diálogos e de acesso a informações e a 

aspectos qualitativos não contempladas no questionário.

A  aplicação  dos  questionários  se  deu  no  interior  das  unidades  prisionais,  em  horários 

identificados por cada gestor como o de menor atividade, no local de atuação dos agentes, 

possibilitando  a  observação  de  inúmeros  aspectos  que  envolve  a  rotina  destes,  desde  os 

aspectos de infraestrutura, a interação entre eles, com presos e outras pessoas que adentram as 

unidades prisionais; permitindo o acesso a modos de agir, falar, a cheiros, gostos; ou seja, 

possibilitou  uma  aproximação  com  dimensões  importantes  da  vivência  dos  sujeitos  da 
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pesquisa, constituindo-se como uma observação participante, tendo os dados registrados em 

diário de campo após cada visita. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010), a observação enquanto técnica que permite a coleta de 

dados e informações de aspectos da realidade através dos sentidos é importante, pois serve 

para o pesquisador identificar  dados sobre os quais os indivíduos não tem consciência  ou 

tentam encobrir, mas que orientam seus atos. Isto é, trata-se de uma forma de perceber como 

as pessoas agem no cotidiano, não apenas o que falam sobre ele. Martins e Bógus (2004) 

acrescentam  outras  vantagens  da  observação:  após  um  tempo  de  convivência  com  o 

pesquisador,  diminui  a probabilidade de alterações  de comportamento em sua presença e, 

deste modo, as diferenças entre o comportamento verbal e o real ficam mais aparentes; além 

de  poderem ser identificadas a sequência e as conexões dos eventos que contribuem para o 

significado do fenômeno.

Em algumas Unidades, como a Unidade Feminina, a Penitenciária Lemos Brito e o Presídio 

Salvador, quando a minha presença se deu de forma contínua (cerca de três vezes por semana) 

e por um tempo razoável (média de 2 meses), percebi que a minha presença passou a ser bem 

aceita  e  reconhecida.  Tive  a  oportunidade  de realizar  refeições  (almoço e jantar)  com os 

agentes  dessas  Unidades,  de  compartilhar  diversos  momentos  de  sua  rotina,  como  por 

exemplo  a  abertura  e  fechamento  das  celas  em  uma  das  unidades,  participei  de  uma 

Paralisação realizada pela categoria no mês de agosto de 2011, podendo estabelecer diversas 

conversas informais “sobre cadeia” e outros temas diversos. Em cada uma dessas unidades, 

encontrei profissionais que se mostraram extremamente solícitos e disponíveis a conversar e 

fornecer informações que eles possuíam sobre o sistema penitenciário, mas também existiram 

alguns  que  não  se  dispuseram  a  nenhum  tipo  de  proximidade,  alguns  desses  sequer 

responderam ao questionário.

Percebi que, ao mesmo tempo em que o questionário era um facilitador em muitos casos, o 

ato de registrar de forma escrita informações transmitidas nas conversas informais, era um ato 

que causava desconfiança e mudava um pouco a naturalidade de algumas conversas. Durante 

a  aplicação  dos  questionários,  foram  realizadas  entrevistas  abertas  com  os  agentes  que 

demonstravam interesse em falar mais das suas vivências e percepções acerca das questões 

levantadas.  Como as  entrevistas  foram realizadas  dentro  das  unidades  prisionais,  não  foi 
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possível  a  utilização de gravador,  mas as  informações  nestas  situações  específicas,  foram 

registradas de forma escrita durante a fala do agente, mediante prévia autorização deste. Em 

alguns casos, o registro precisou ser interrompido por solicitação do agente,  bem como a 

mudança no tema de algumas conversas, uma vez que os agentes percebiam sinais de que 

estariam sendo observados por colegas ou gestores. Esse sentimento de desconfiança e de não 

querer  ser  reconhecido  como participante  da  pesquisa  ou  autor  de  determinadas  falas  ou 

registros, fez com que alguns agentes se recusassem a assnar o Termo de Consentimento. 

Apesar disso, em contrapartida, existiram agentes que não só autorizavam como solicitaram o 

registro dos seus nomes. Entretanto, a fim de preservar a identidade de todos, nenhum nome 

será registrado nesta dissertação. 

2.4 Análise dos dados

Conforme apontado anteriormente, esta pesquisa utiliza a triangulação de métodos. Segundo 

Jick  (1979),  a  utilização  da  chamada  “triangulação”  nas  ciências  sociais  foi  descrita 

inicialmente  por  Campbell  e  Fiskel  (1959),  que  desenvolveram a  ideia  de  operacionismo 

múltiplo.  Trata-se  da  convergência  ou  acordo  entre  os  dois  métodos,  que  "reforça  nossa 

crença  de que os  resultados  são válidos  e  não um artefato  metodológico"  (BOUCHARD, 

1976, p.268). Eles argumentaram que mais de um método deve ser utilizado no processo de 

validação  para  garantir  que  a  variação  reflete  o  traço  buscado  e  não  especificidades  do 

método, podendo, também, capturar uma imagem mais completa, holística e contextual da 

unidade em estudo. 

Ou  seja,  além  da  análise  de  sobreposição  de  variância,  o  uso  de  múltiplas  técnicas  de 

investigação e análise permitem a descoberta de alguma variância única que de outra forma 

poderia  ser  negligenciada.  É  aqui  que  os  métodos  qualitativos,  em  particular,  podem 

desempenhar um papel especialmente proeminente, recolhendo dados e sugerindo conclusões 

que a outros métodos seria limitado. A eficácia da triangulação repousa sobre a premissa de 

que as deficiências de cada método só seriam compensadas pelo equilíbrio e força de outros. 

(JICK, 1979)

Na busca de explicações para os resultados divergentes, o pesquisador pode revelar resultados 

inesperados  ou  fatores  contextuais  invisíveis.  O  processo  de  elaboração  de  material  de 
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pesquisa  com base  em multimétodos  é  útil  tanto  se  há  convergência  ou  não.  Se  houver 

convergência,  a  confiança  nos  resultados  cresce  consideravelmente.  No  entanto,  quando 

surgem resultados divergentes,  alternativos e geralmente mais complexos,  é possível gerar 

explicações. (JICK, 1979) 

Desta forma, os dados quantitativos e qualitativos podem ser complementares dentro de uma 

pesquisa,  especialmente  quando  se  objetiva  investigar  significados,  motivações,  valores  e 

crenças  (MINAYO  &  SANCHES,  1993).  Gondim  (2004)  aponta  que  a  entrevista  é 

essencialmente uma forma de interação social que permite, ao privilegiar a fala dos atores 

sociais, acessar dimensões da realidade humana através do discurso.  Nas palavras da autora:

favorece  o  acesso  direto  ou  indireto  às  opiniões,  às  crenças,  aos 
valores e aos significados que as pessoas atribuem a si, aos outros e ao 
mundo circundante. Deste modo, a entrevista dá voz ao interlocutor 
para que ele fale do que está acessível a sua mente no momento da 
interação com o entrevistador e em um processo de influência mútua 
produz um discurso compartilhado pelos dois atores:  pesquisador e 
participante. (GONDIM, 2004, p.2)

A  utilização  de  entrevistas  individuais  e  semi-estruturadas  busca,  pois,  conhecer  em 

profundidade os  significados  e  percepções  dos  entrevistados,  partindo de  um roteiro  com 

algumas  questões  a  serem investigadas,  mas com a possibilidade  de que novas perguntas 

surjam a partir da interação. Optou-se pela realização individual devido ao caráter delicado de 

determinados  assuntos,  que  poderiam gerar  algum tipo  de  inibição  ao  serem tratados  em 

grupo.  Por  ocasião da entrevista,  também serão observados aspectos  de comunicação não 

verbal  como  gestos,  expressões,  entonações,  sinais  não-verbais,  hesitações,  alterações  de 

ritmo,  que  podem  ser  importantes  para  a  compreensão  e  a  validação  do  que  foi  dito 

(MARTINS; BÓGUS, 2004)

Os dados coletados no  survey foram inseridos no SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences)  a  fim  de  realizar  diversas  modalidades  de  operações  estatísticas,  produção  de 

gráficos  e  análises  de  correlação  de  variáveis.  Os  dados  obtidos  nas  entrevistas  foram 

analisados a partir  da Teoria  Fundamentada,  tendo sido utilizado como referencial  teórico 

para  a  compreensão  da  função  de  agente  penitenciário  autores  como  Sykes,  Garland, 

Goffman,  Foucault;  as  autoras  Kauffman  e  Crawley  que  estudaram  especificamente  os 
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agentes penitenciários nos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente; e serão trazidos 

os estudos brasileiros de Coelho, Moraes, Lourenço, Castro e Silva, dentre outros.
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CAPÍTULO III.

TRAÇOS DE UMA VIVÊNCIA: O QUE ME FOI POSSÍVEL E 

PERMITIDO ACESSAR
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3. Traços de uma vivência: o que me foi possível e permitido acessar

A busca pelo controle e ordem das pessoas presas, parte de algumas estruturas básicas. O 

Estado que se imbui da custódia daqueles considerados perigosos, flagrados ou suspeitos do 

cometimento de um crime, leva-os a uma estrutura que, já em suas características físicas, 

demonstra  que estes  devem ser  mantidos  isolados,  distantes:  as prisões,  repleta  de muros 

altos, grades e portões, oferecem o, ao menos aparente, limite físico entre os que lá estão e o 

resto da sociedade. Suas rotinas são limitadas ao que é possível naquele espaço, bem como 

são limitados o acesso a objetos, alimentos e relações. Ao longo da história das prisões, seja 

no mundo,  seja  em nosso país,  bem como no Estado e  município  onde esta  pesquisa foi 

realizada,  foram inúmeras  as buscas por estruturas  físicas  que garantissem à instituição o 

controle  sobre  aqueles  indivíduos.  Para  além  disso,  uma  estrutura  de  pessoal,  agentes 

penitenciários, policiais, técnicos diversos, são identificados para dar o suporte necessário a 

este confinamento, de modo a buscar que este se desse sem maiores intercorrências e sem a 

necessidade de que aqueles que lá estão, tivessem que se dirigir para fora dos seus muros. 

O que se pretendia ser um ambiente controlado pela instituição, entretanto, a partir de tantas 

propostas arquitetônicas e técnicas, se traduz num contexto sempre marcado pela falta (de 

espaço,  de  estrutura  adequada,  de  equipamentos,  de  profissionais,  de  treinamento,  de 

controle...), pela sobra (de mazelas, de detritos, de doenças...) e, acima de tudo, pela dinâmica 

de negociações entre as diversas instâncias de poder. Mas afinal de contas, o que se entende 

mesmo por  ordem e  controle  neste  contexto?  De que formas  e  por  quantos  lados  ele  se 

apresenta? Quais são os custos da manutenção desta ordem?

O controle,  identificado pelas  estratégias  para a manutenção de parcela  da população sob 

condições específicas, em ordem, (sem mortes, sem ferimentos, sem problemas, sem afetos 

desajustados, sem crimes) cumprindo as normas e, por que não, “ressocializando-se”. Para 

alguém que não tem proximidade com a prisão, seja por distância física, pela inexistência de 

parentes  ou conhecidos  que  lá  estejam (na  condição de  preso  ou trabalhador),  em que a 

lembrança  deste  instituição  se  dá  apenas  no  momento  em  que  algum  crime  lhe  afeta 

diretamente  ou através  da mídia,  por  exemplo,  a prisão está  lá,  cumprindo seu papel,  no 

imaginário de que, aqueles que rompem com o pacto social tem um destino. Inclusive porque, 

mesmo  diante  de  notícias  de  motins  ou  rebeliões,  ou  outros  momentos  de  instabilidade 
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menores, seja por intervenção dos próprios agentes seja com auxílio de outras estruturas do 

Estado, como a policia militar, o controle da prisão será restabelecido e a ausência da prisão 

voltará a reinar na rotina da população livre. 

Mas, durante a rotina de uma unidade prisional, como se dá a busca pela manutenção desta 

ordem?  Quais  são  as  possibilidades  de  instabilidade  e,  nestes  casos,  como  o  controle 

reestabelece esta desordem? Como se dá a dinâmica do poder nas relações em busca deste 

objetivo? Estas questões serão abordadas a partir do ponto de vista do agente penitenciário, 

um dos atores mais característicos das prisões e que tem suas atribuições diretamente ligadas 

a  função  desta  instituição,  a  partir  de  sua  rotina  de  trabalho.  Para  compreender  o  lugar 

ocupado  por  este  ator,  inicialmente  serão  abordados  aspectos  relativos  às  condições 

ocupacionais desta profissão no Brasil, a partir das legislações de cada Estado. Em seguida, a 

discussão será direcionada à realidade objetiva e subjetiva desses profissionais em Salvador-

BA,  a  partir  da  sua  admissão  no  sistema:  formas  de  ingresso,  condições  ocupacionais  e 

formação e treinamento. A dimensão do poder e controle na vivência serão trazidas a partir de 

aspectos da rotina: abrir e fechar a cadeia; deslocamento de presos; alimentação; chegada de 

novos  presos;  visitas;  procedimento  de  revista;  situações  de  conflito,  motins  e  rebeliões; 

fechar a cadeia; plantão noturno e troca de plantão. Serão contemplados aspectos dos efeitos  

da prisão, seja na medida da análise destes a partir da percepção do sistema penitenciário 

pelos agentes sobre seus resultados sobre os internos e sobre eles mesmos. Os depoimentos 

escolhidos para caracterizar cada uma das dimensões apresentam a peculiaridade de ser, ao 

mesmo tempo, específicos mas com características  globais,  que demonstram os pontos de 

vista preponderantes da população estudada.

Nesta seção, apresento o que me foi possível e permitido conhecer da realidade dos Agentes 

Penitenciários de Salvador, a partir das minhas próprias possibilidades e limitações enquanto 

pesquisadora,  dos  instrumentos  de  pesquisa  utilizados  e  a  disponibilidade  dos  sujeitos 

participantes em me confiar aspectos de suas vivências e percepções sobre o sistema.

Como me disse um dos agentes que tive oportunidade de conhecer por ocasião da pesquisa: 

“Aqui, a gente convive com bandido, mas é inimigo dele. E na sociedade, a gente sabe tudo  

de bandido, sem ser... (Depoimento de Agente: 20/01/12)” Senti em muitas falas e expressões 
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o quanto há um esforço para tornar suas vidas menos permeáveis pelas vivências dos internos, 

mas como, inevitavelmente, as duas realidades se encontram. 

Uma das peculiaridades desta pesquisa consiste em buscar a relação entre convivência, risco, 

poder e (des)controle, na busca pela ordem nas prisões. A prisão já foi descrita por autores 

como Goffman (1999) e Sykes (2007) como tendo uma cultura própria.  A preposição de 

negação colocada entre parênteses, se destina a problematizar aspectos do cotidiano prisional 

em que este controle está permeado por uma série de negociações e concessões formais e 

informais  com  os  internos,  que  demonstram  que  não  existe  um  controle  institucional 

puramente, que a rotina e a “ordem” nas unidades prisionais são controladas por ambos os 

lados da grade. Buscarei demonstrar no texto como estas instâncias estão relacionadas, como, 

por exemplo,  essa condição de (des)controle  se relaciona  com as relações  de poder entre 

internos e agentes e entre estes e a administração penitenciária, apresentando, ainda, como o 

risco  é  consequência  de  um  descontrole  em  relação  às  possibilidades  de  expressão  da 

violência.   

3.1 O  que  se  espera  e  o  que  se  oferece  aos  agentes  penitenciários?  Considerações 

objetivas sobre o Agente Penitenciário no Brasil 

Ser Agente Penitenciário. No imaginário coletivo, para a grande maioria da população que 

não tem acesso às prisões, é uma profissão associada à agressividade,  truculência,  uso de 

tortura e corrupção. Nas palavras de Moraes (2005, p.43): “[...]  um grupo pouco conhecido 

cientificamente,  mas  absolutamente  antipatizado  e  visto  como  composto  por  indivíduos 

'maus', 'torturadores', 'corruptos', enfim, piores do que aqueles que eles guardam e vigiam”. 

Imagem esta construída historicamente pela figura do carcereiro e pelo imaginário do que são 

as prisões, atualmente mantida especialmente devido à sua retratação na mídia e outras formas 

de comunicação, geralmente a única fonte de acesso à maioria dos cidadãos do que acontece 

para além dos muros das prisões, que em geral reportam situações relativas às prisões e aos 

agentes penitenciários apenas por ocasião de algum incidente negativo. 

Por estes e outros motivos, nunca foi uma tarefa simples recrutar pessoas para realizar este 

trabalho (LOPES, 2002).  Muitas vezes, aqueles que buscam esta função o fazem por não 
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conseguir  outros  empregos  (COYLE;  ANDREW,  2002,  p.24) somada  a  estabilidade 

proporcionada  por  ser  um serviço  público,  ao  menos  aqui  no  Brasil.  A  proporção  ideal 

definida  por  órgãos  internacionais  e  adotada  pelo  Departamento  Penitenciário  Nacional 

(DEPEN) é de 1 agente para cada grupo de 5 presos. Entretanto, com uma população prisional 

que cresce a cada dia e com a dificuldade de contratação de pessoal, este número consegue ser 

atendido em pouquíssimos Estados brasileiros. Segundo Lopes (2002), 

O primeiro documento que descreve de forma detalhada a função do 
Guarda de Presídio é o Decreto no 3.706 de 29 de abril de 1924. Nessa 
época,  os  guardas  eram  escolhidos  e  nomeados  pelo  diretor  do 
estabelecimento penal. O regime de trabalho na penitenciária era o de 
plantonistas  de 24 horas e de diaristas  das 8 às 17 horas.  Para ser 
admitido como guarda, o candidato deveria ser brasileiro, ter mais de 
21 e menos de 45 anos, gozar de boa saúde e boa aparência física, 
provar bons antecedentes, moralidade e conduta, sujeitar-se à pratica 
do  estabelecimento,  fazer  exame  de  competência;  sendo  que  eram 
preferidos  os  que  já  tivessem  exercido  prática  análogas.  (LOPES, 
2002, p.3-4)

No Brasil, atualmente, não há uma uniformidade em relação aos requisitos para este cargo. 

Analisando as legislações existentes em cada Estado, identificou-se que, até 2012, apenas nos 

Estados de Goiás,  Maranhão, Mato Grosso do Sul,  Piauí  e Santa Catarina é  necessário o 

ensino superior. Trata-se de um requisito de certa forma polêmico, pois há uma expectativa de 

que uma escolaridade diferenciada pudesse ter impactos significativos na rotina das prisões. 

Entretanto, alguns estudos identificam que a melhoria nos padrões educacionais dos agentes 

não estão correlacionados com uma abordagem mais justa e tolerante com os internos. Além 

disso,  muitas  vezes  aqueles  que  tem  maior  escolaridade  são  significativamente  mais 

insatisfeitos  com  o  ambiente  de  trabalho,  especialmente  pela  monotonia  da  rotina 

(CRAWLEY, 2011)

Como forma de tentar controlar as possibilidades de corrupção no sistema penitenciário, uma 

parcela significativa de Estados (10) indica a necessidade do candidato ter conduta ilibada e 

não  possuir  antecedentes  criminais.  No  Rio  Grande  do  Norte  exige-se  uma  declaração 

afirmando que não possui parentes ou afins até o segundo grau custodiados. Apenas Amapá e 

Goiás explicitam em seus requisitos que o candidato deve ter capacidade de exercer o papel 

de educador e ressocializador, além de segurança e disciplina. É estabelecido que os agentes 

penitenciários  devem  ter  condições  físicas  e  mentais de  assumir  o  cargo,  tendo  alguns 

Estados (PI, MS, MT e ES) que definem inclusive altura mínima e idade mínima e máxima 
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permitidas. Apesar dessa exigência, apenas o Acre e Mato Grosso indicam a existência de 

programas  voltados  para  a  assistência  médica  e  psicológica  especificamente  para  estes 

profissionais. Em Santa Catarina, nos casos de afastamento em decorrência de ferimentos ou 

moléstia no exercício da função, os agentes recebem uma indenização enquanto perdurar o 

afastamento.

A formação para os agentes penitenciários não obedece a uma estrutura padrão, cada Estado 

propõe a carga horária e os conteúdos que serão abordados, sendo desenvolvidas como ações 

na  maioria  das  vezes,  pontuais  e  para  apenas  uma  porcentagem  dos  agentes  daquela 

localidade, geralmente os recém-ingressos. Roraima propôs uma carga horária de 600 horas 

de formação, Pernambuco 562horas, Rio de Janeiro e Rondônia 300horas e na Bahia o último 

curso ofertado foi  de 40horas.  Os conteúdos são,  em sua maioria,  teóricos,  e  usualmente 

contemplam: planejamento estratégico;  atualização da legislação penal  e processual penal; 

fundamentos  de  gestão  em  segurança  cidadã;  ética,  humanização,  direitos  humanos; 

armamento e tiro, defesa pessoal e abordagem; a noções básicas de informática.

Este caráter predominantemente teórico foi igualmente identificado em estudo realizado por 

King  (2008)  que,  ao  analisar  diversas  prisões  ao  redor  do  mundo,  identificou-se  que  a 

formação  oferecida  aos  agentes  penitenciários  em São  Paulo,  seja  inicial  ou  continuada, 

diferentemente de outros países estudados, não é considerada prioridade e, quando acontece, 

tem  caráter  basicamente  teórico.  O  aprendizado  de  como  lidar  na  prisão  viria,  pois,  da 

convivência direta no contexto com outros agentes e com a cultura já existente,  sem uma 

preparação de fato para esta experiência profissional. 

A carga  horária  semanal  e  os  turnos  de  trabalho também diferem nos  Estados.  Em 14 

Estados brasileiros a carga horária é de 40h semanais, mas na Bahia e no Mato Grosso essa 

carga horária pode ser também de 30h semanais,  e no Acre e em Pernambuco essa carga 

horária chega a 48horas. Em 7 Estados os plantões são de 12horas por 36horas de descanso 

(12x36), em oito Estados é de 24x72, existindo também plantões de 6x18 no Amapá e 24x24 

no Piauí. É interessante perceber que, apesar de a carga horária semanal ser compatível com 

outras profissões (40-44h semanais), o esquema de plantão muitas vezes possibilita que os 

agentes  tenham  mais  de  um  emprego,  geralmente  em  funções  também  relacionadas  a 

segurança (KING, 2008).
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Os Estados que possuem plano de carreira utilizam como critério a formação, merecimento 

e  alguns  por  antiguidade,  cada  Estado  com  exigências  diferentes  para  cada  um  desses 

critérios. A remuneração e as gratificações também são variadas. Os Estados do AP, AM, PA, 

RN, RR, SE e PB ainda não tiveram seus planos aprovados.

Em relação ao uso de equipamentos de segurança, o porte de armas de fogo fora de serviço 

a agentes e guardas prisionais e integrantes de escolta de presos, foi autorizado pela Comissão 

de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 2010, através da aprovação do o 

Projeto de Lei 5982/09. Entretanto, apenas 11 Estados fazem referência em suas legislações 

ao porte de arma, sendo autorizado, em alguns, o porte de arma permanente e, em outros, 

apenas  em  serviço.  Para  ilustrar:  no  AC,  a  segurança  é  realizada  com  a  presença  de 

armamento, inclusive no interior das unidades; no DF pode ser utilizada para defesa pessoal e 

o Agente Penitenciário do Setor de Operações Especiais poderá portar arma de fogo de uso 

restrito, no exercício de suas atividades institucionais; no MS e em MG poderá ser concedido 

o porte de arma quando necessário ao exercício da função; no PI os agentes penitenciários e 

monitores  terão  direito  a  uma  arma  de  fogo  de  propriedade  do  Estado;  no  RS  por  se 

considerar  o  risco de vida,  há o direito  de porte  de  arma permanente.  Não se encontrou 

referência ao uso de coletes a prova de balas pelos agentes penitenciários. 

Existem  documentos  Nacionais  que  referem-se  às  atribuições  gerais  dos  Agentes 

Penitenciários, mas cada Estado formula o seu detalhamento em leis específicas. No Manual 

do Agente Penitenciário, consta a descrição básica desses profissionais, tendo como base a 

Resolução 3027/04-SEAP: “Efetuar a segurança da Unidade Penal em que atua, mantendo a 

disciplina.  Vigiar,  fiscalizar,  inspecionar,  revistar  e  acompanhar  os  presos  ou  internados, 

zelando  pela  ordem e  segurança  deles,  bem como  da  Unidade  Penal”.   No  Manual  dos 

Servidores Penitenciários, elaborado por Coyle e Andrew (2002, p.22) em parceria com o 

DEPEN, está estabelecido que o papel dos servidores penitenciários consiste basicamente em 

boas  relações  interpessoais,  controle  e  oferta  de  condições  para  a  transformação  desses 

sujeitos durante o tempo preso, visando a sua reinserção: 

• Tratar as pessoas de modo digno, humano e justo;

• Assegurar-se que todas as pessoas presas estejam seguras

• Certificar-se de que os presos perigosos não escapem

• Certificar-se de que haja boa ordem e controle nas prisões
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• Proporcionar aos presidiários a oportunidade de usar o tempo na prisão de 

modo positivo, a fim de que possam se reintegrar a sociedade quando forem soltos.

A  maior  parte  das  atribuições  do  cargo em  todo  o  Brasil  refere-se  a  atribuições 

correspondentes  à  manutenção  da  segurança,  observação  e  vigilância,  características 

associadas essencialmente às finalidades punitivas e retributivas da pena de prisão, apenas 12 

Estados fazem menção a atividades com fins de ressocialização. 

Dentre as atribuições de segurança nos diversos Estados brasileiros (identificados por sigla), 

pode-se destacar:

Tabela 5 Descrição das atribuições de segurança existentes nos diversos Estados brasileiros.

FUNÇÃO DE SEGURANÇA ESTADOS

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas veículos no Complexo Penitenciário, 
incluindo execução de serviços de revista;

Executar serviços de vigilância e custódia interna e externa, assim entendida 
sendo a condução de presos, mediante escolta, no interior dos estabelecimentos 
penais e fora deles

Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população penitenciária, 
observando os regulamentos e normas da Instituição

Informar às autoridades competentes sobre as ocorrências surgidas no seu 
período de trabalho e fazer registro em livro especial

Verificar as condições de segurança física da Instituição 

Efetuar registros de suas atividades e mantê-los atualizados, bem como elaborar 
relatórios periódicos

Operar sistemas de rádio-comunicação

Realizar triagem, a identificação cadastral e o controle legal dos presos e 
apenados

Fazer rondas periódicas e efetuar conferência da população penitenciária

Conduzir viaturas de transporte de presos e apenados, quando habilitado para 
tal; 

Recolher os internos, escoltando-os até as celas e trancando-as com chaves de 
segurança, para mantê-los em reclusão

Zelar pela manutenção, conservação e uso correto das armas, instalações, 
aparelhos, instrumentos e outros objetos de trabalho

Prestar assistência em situações de emergência, tais como: fugas,  motins, 
incêndios, rebeliões e outras

Realizar diligências, junto às polícias, objetivando a recaptura de foragidos dos 
estabelecimentos

Prestar segurança a profissionaisdiversos que fazem atendimentos 
especializados aos presos nas unidades prisionais 

Inspecionar estabelecimentos penais

Realizar sindicância, quando determinado pela autoridade competente

AP, BA, MA, MT, AL, CE, GO, PE, PI, RN, RS, RO, RR, SP,
TO

AM, MA, MT, AL, BA, CE, GO, MG, PE, RN, SC, SP, TO

AL, AP, BA, CE MA, GO, PR, PE, PI, RN, RS, RO, SC, CE

AP, AM, MA, CE, PR, PE, PI, RN, RS, RO, SC

AP, AL, BA , GO, PR, PI, RN, RS, RO, TO

AP, AL, BA, GO, PR, PI, RS, RO

AP, MA, MT, PR, PI, RS, RO

AL, AP, AM, BA, CE, GO, RR

AP, CE, MA, MT, PE, TO

AP, MA, MT, PE

AM, CE

MA, SC

MT, RN

MT

RN

AP, RS, PI

AP, RS, PI

Fonte: legislações dos Estados. Vide Referências
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Já em relação às atribuições relativas à ressocialização, encontrou-se as seguintes:

Tabela 6. Descrição das atribuições de ressocialização existentes nos diversos Estados brasileiros.

FUNÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO ESTADOS

O agente enquanto  garantidor dos direitos individuais do preso, responsável por 

acompanhar  e  encaminhar  solicitações  de  assistência  médica,  jurídica,  social  e 

material ao preso

RN, GO, BA, AL, RS, RO, RR, PI

Realizar trabalhos em grupo e individuais com o objetivo de instruir os presidiários, 

neles incutindo hábitos de higiene e boas maneiras; 

GO, BA, AL, AP, RS, PI

Programar  atividades  de  formação  cívica,  ética,  social,  religiosa,  cultural  e 

profissional do preso

AL, RR, AP, RS, PI

Participar  das propostas  para  definir  a  individualização da pena e  o  tratamento, 

objetivando a adaptação do preso e a reinserção social. 

PR, AP, RS, PI

 Desenvolver ações com vistas a despertar no preso o  senso de responsabilidade, 

dedicação aos deveres sociais, profissionais e familiares

AL, AP, RS, PI

Orientar e acompanhar os presos nas atividades recreativas AP, RS, PI

Supervisionar o trabalho externo dos presos AP, RS, PI

Fonte: legislações dos Estados. Vide Referências

Nos Estados do Amapá, Piauí e Rio Grande do Sul, as atribuições de “ressocialização” são de 

responsabilidade  de  uma  categoria  profissional  denominada  Educador  ou  Monitor 

Penitenciário, estando o agente penitenciário responsável apenas pelas atribuições relativas a 

segurança.

Apesar da existência de documentos oficiais, pesquisadores identificam que há uma carência 

nos diversos Estados brasileiros de regulamentação e obediência desta na conduta do agente 

em relação ao interno. O uso da força - intensidade e ocasiões em que é permitida-, regras 

para busca e apreensão nas celas, visitas íntimas (que muitas vezes acontecem nas próprias 

celas),  são  procedimentos  muitas  vezes  regidos  essencialmente  por  regras  informais 

estabelecidas  historicamente.  Segundo  King  (2008),  por  conta  disto,  existe  uma  grande 

dificuldade dos cursos oferecidos para os agentes conseguirem alcançar esta dimensão, ou 

seja, que a racionalização da função do agente modifique a cultura prisional já existente. 

Apesar  de  ter  suas  atribuições  inteiramente  ligadas  à  segurança,  por  custodiar,  escoltar, 

pessoas acusadas ou em julgamento pelo cometimento de um ato criminoso, a invisibilidade 

desta  profissão  se  revela  em  outro  aspecto:  a  profissão  de  Agente  Penitenciário  não  é 

reconhecida constitucionalmente enquanto uma função da segurança pública. O Artigo 144 da 

Constituição  Federal  que  trata  deste  assunto,  estabelece  que  tem  esta  função  apenas  as 
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polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal e as polícias civis, militares e corpos de 

bombeiros  militares.  Não  se  constitui  enquanto  uma  corporação  e,  ao  mesmo  tempo, 

inexistem  formações  técnicas  ou  bacharelados  específicos  para  o  exercício  desta  função 

(apesar  de  serem  crescentes  os  cursos  de  pós-graduação  na  área  de  Gestão  prisional  e 

similares em todo o país). 

O  que  se  percebe,  pois,  é  que  apesar  de  haver  nos  últimos  anos  uma  busca  pela 

regulamentação,  aperfeiçoamento  das  formações  técnicas  e  condições  de  trabalho  desta 

profissão,  esta  ainda  se  dá  de  forma  incipiente  e  não  revela  condições  significativas  na 

atenção às consequências desta ocupação  profissional nas pessoas que a exercem.

3.2 Condições ocupacionais para o exercício da profissão em Salvador-BA 

Apresentarei  nesta  seção alguns dados e  depoimentos  relativos  aos recursos profissionais, 

materiais, interpessoais e institucionais que são utilizados, investidos e disponibilizados no 

exercício profissional de agentes penitenciários na cidade de Salvador-BA. Não existe uma 

uniformidade  nesses  recursos  nas  diversas  unidades  prisionais,  nem ao menos  na  mesma 

unidade. O que será apresentado pode ser visto como um mosaico, com uma diversidade de 

experiências e condições profissionais presentes entre os agentes penitenciários, com algumas 

peculiaridades e muitas semelhanças.

Na  Bahia,  segundo  atualização  do  INFOPEN1 -  que  apresenta  os  dados  do  sistema 

penitenciário, em junho de 2011 existiam no Estado 1.387 agentes penitenciários, para 13.799 

pessoas privadas de liberdade, ou seja, 1 agente para 9 presos. Considerando que os agentes 

trabalham por plantão,  a proporção diária  de agentes por presos reduz para um quarto do 

número  especificado.  Realizou-se  um  concurso  no  segundo  semestre  de  2010,  a  fim  de 

minimizar esta defasagem, mas que ainda permanece.

Analisando as notícias referentes a agentes penitenciários no período de janeiro 2008 a março 

de  2012  (APÊNDICE  C),  na  mídia  digital  dos  dois  principais  jornais  de  Salvador-BA, 

encontrou-se um total  de 172 notícias  a  partir  das  palavras-chave  Agente  Penitenciário e 

1Sistema de Informações Penitenciárias
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Agente  de Segurança Penitenciária.  Estas  foram agrupadas  segundo seu conteúdo em 10 

categorias, quais sejam: 1. situação de morte ou ferimento de algum agente penitenciário, 2. 

ocorrência de rebelião, 3. Informações sobre concurso para agente penitenciário,  4. agente 

feito de refém por internos, 5. fuga de presos, 6. relato de algum crime fora das prisões com 

envolvimento  de  agentes  penitenciários,  7.  cometimento  de  ato  corruptível  no  sistema 

penitenciário,  por  um  agente,  8.  Situações  de  Paralisação,  greve  ou  relacionadas  à 

reivindicações  do  sindicato,  9.  notícia  em que  um agente  comenta  um acontecimento  no 

sistema prisional, 10. relato de situação em que um agente identificou alguma irregularidade 

na prisão, 11. notícia que em seu conteúdo se faz menção a alguma atribuição do agente, 12. 

ocorrência  de tortura.  As  notícias  que  tinham conteúdos  menos  específicos,  tratando,  por 

exemplo, de informações transmitidas por agentes sobre situações não relacionadas à prisão, 

compõem a categoria 13. outros. O título e uma breve descrição das notícias encontram-se no 

Apêndice C.

Tabela 7. Distribuição das notícias em jornais on line de Salvador-BA sobre Agentes Penitenciários 
_____________________________________________

        % n
       _____________________________________________

Morte/Ferimento 31,40% 54

Concurso 10,40% 18

Refém 18,00% 31

Fuga 5,23% 9

Crime 8,10% 14

Corrupção 6,40% 11

Paralisação/Sindicato 5,23% 9

Informações sobre 
prisão

3,48% 6

Identificação de 
Problema

1,74% 3

Atribuição do agente 1,74% 3

Tortura 1,16% 2

Outros 6,97% 12

____________________________________________
   Fonte: Correio da Bahia e A tarde on line no período  de janeiro de 2008 a fevereiro de 2012. 

A partir de uma análise preliminar, segundo os temas das notícias pode-se inferir que se trata 

de  uma  profissão  associada  à  agressividade,  truculência,  uso  de  tortura  e  corrupção, 

especialmente devido à sua retratação na mídia e outras formas de comunicação que em geral 

só reportam situações  relativas  aos  agentes  penitenciários  por ocasião de algum incidente 
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negativo e por ser esta a única fonte de acesso à maioria dos cidadãos do que acontece para 

além dos muros das prisões. 

a) Escolha da profissão

A escolha de se tornar agente penitenciário apenas em poucos casos tem a ver com a função 

em  si,  aspecto  igualmente  identificado  por  Lopes  (2002,  p.2)  que  cita  que,  “desde  o 

surgimento dessa profissão, poucos eram aqueles que se interessavam em exercê-la”. O que 

pude perceber é que, em alguns casos há de fato uma identificação com a segurança pública, 

não necessariamente diretamente ligada a função em foco, e que ser Agente Penitenciário 

surge  como  uma  alternativa  que  garante  estabilidade,  por  ser  um  cargo  público,  uma 

remuneração  razoável,  além  da  possibilidade  de  poder  exercer  outras  atividades 

paralelamente. Apesar disso, existem agentes que, de fato, escolheram esta profissão, como 

informou  uma  agente:  “Eu amo meu trabalho,  gosto  mesmo.  Fiz  o  concurso  consciente  

(Depoimento  de  Agente:  28/08/11)”.  Na  tabela  abaixo,  é  possível  visualizar,  dentre  os 

respondentes,  o  que  mais  motivou  a  escolha  da  profissão  pelos  agentes  participantes  da 

pesquisa:

Tabela 8. Motivos de escolha da profissão de Agentes Penitenciários de Salvador-BA 
__________________________________________________________________

Motivo n %
______________________________________________________________________________

Estabilidade 93 39,57%
Afinidade com a segurança pública 64 27,23%
Outras opções 39 16,6%
Remuneração 21 8,94%
Parentes ou amigos que trabalham na área 18 7,66%

____________________________-_____________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Em relação à afinidade com a segurança pública, muitos agentes que entraram no penúltimo 

concurso  (em 1996),  afirmaram que,  no  mesmo local  onde se  fazia  a  inscrição  para  um 

concurso de policial  civil,  havia a inscrição para agente  penitenciário  e  que muitos  deles 

resolveram inscrever-se para  o cargo de agente  como uma segunda opção.  Muitos  foram 

aprovados neste e não no outro concurso. A estabilidade da profissão, por se tratar de um 

serviço público,  termina  sendo um grande fator  na escolha e  manutenção deste  emprego. 

Assim foi relatado por muitos dos agentes com mais de 10 anos de carreira e também por 
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muitos dos agentes mais novos, que passaram no último concurso, realizado em 2011. Lopes 

(2002) identificou pontos muito similares em sua pesquisa:

[…] os dados apontam para o fato de que o agente só se torna agente 
porque, ou está desempregado, ou segue a indicação de algum parente. 
Com o passar do tempo, acaba se habituando à pratica, tornando-se 
gradativamente  desestimulado  a  procurar  outras  formas  de trabalho 
mesmo que continue a afirmar que não gosta do que faz. Uns poucos 
assumem que gostam de ter essa função; destes ouvem-se as seguintes 
representações da profissão: 'queria ser um policial e como não passei 
em  concurso  e  resolvi  então  ser  ASP'(  sic).  A  identificação  da 
atividade  de  agente  de  segurança  com  a  de  policial  militar  está 
presente  e  pode  determinar  a  escolha  pelo  trabalho  na  prisão. 
(LOPES, 2002, p.2)

É interessante observar que muitos dos agentes que entraram no último concurso tem o perfil 

de  “concurseiros”:  estudantes  ou  concluintes  do  nível  superior,  que  estão  em  busca  da 

estabilidade do funcionalismo público e o concurso de agente penitenciário se apresenta como 

uma boa alternativa, por exigir apenas o nível médio e devido a distribuição da carga horária 

em  forma  de  plantão,  que  permite  que  eles  continuem  exercendo  outras  atividades  e, 

inclusive, prossigam estudando para outros concursos recebendo uma remuneração razoável. 

Para alguns dos agentes mais antigos, a entrada de agentes com outro perfil tem aspectos 

positivos, pela possibilidade de renovação e de transformação da imagem da profissão, mas, 

ao  mesmo tempo,  percebe-se  um sentimento  de  que  estes  não  demonstram interesse  em 

“vestir a camisa”, uma vez que seu interesse não é necessariamente na função em si. Apesar 

disso, a possibilidade de que estes permaneçam por longos anos na função, é sempre presente, 

como relatou um agente com mais de 15 anos no sistema: “Eu vim passar uma chuva, e não  

saí mais. Muitos já fizeram ou estão fazendo faculdade, vão fazer isso aqui de ponte. Mas  

nunca se sabe né? Assim como outros que disseram que vinham passar uma chuva, não  

saíram mais... (Depoimento de Agente: 08/02/12)”.

Alguns  agentes  mais  recentes  comentaram  ainda,  que  resolveram  fazer  o  concurso  por 

conhecer pessoas que trabalham na área e falaram das condiçẽos:  “Foi um colega que me 

falou do esquema de que trabalha pouco, você trabalha no máximo 8 dias por mês, quando  

tem 31 dias, e 7 dias nos meses de 30 dias. Em que outro trabalho você consegue isso?  

(Depoimento  de  Agente:  19/08/11)” Não se  trata  de  trabalhar  pouco em relação  a  carga 

horária,  considerando  que,  sendo  mais  ou  menos  2  plantões  de  24h  por  semana,  eles 
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trabalham até um pouco mais do que outros cargos públicos. A diferença é que, no caráter de 

plantão, essa carga horária se concentra em dois dias, deixando o resto da semana livre para 

outras atividades, algo muito comum entre os agentes. Isso pode ser constatado na opinião dos 

participantes em que mais de 70% dos respondentes acreditam que ao menos a metade dos 

agentes tem um segundo emprego: 

Tabela 9. Percepção da proporção de Agentes que exercem uma segunda ocupação.
________________________________________________________________________

Motivo n %
______________________________________________________________________________________

 Acrediitam que a maioria dos agentes tem outra ocupação 104 43,88%
Acreditam que pelo menos a metade exercem outras atividades 66 27,85%
Acreditam que a minoria exerce outras atividades 27 11,39% 
Não sabe avaliar 40 16,88% 

_________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

b) Regime de Plantão

Como indicado anteriormente,  participaram dessa pesquisa desde agentes com 35 anos de 

experiência,  até  agentes  que  iniciaram  suas  atividades  há  menos  de  3  meses.  Dos 

respondentes, 53,11% (n=111) já trabalharam em mais de uma unidade prisional. O regime de 

plantão em Salvador-BA até 1990 era de 24x48, quando foi alterado para 24x72, ou seja, os 

agentes trabalham 24 horas e tem três dias de folga até o próximo plantão. 

Mas existem algumas exceções a este regime. Os agentes penitenciários que trabalham no 

pavilhão de Oficinas da PLB, por exemplo, tem um regime de plantão diferenciado (12x36), 

pois a oficina só funciona de segunda a sexta-feira e durante o dia. Além disso, os agentes que 

trabalham em setores administrativos ou em funções de gestão (diretores, coordenadores de 

segurança ou vigilância), também precisam trabalhar de segunda a sexta-feira, durante o dia. 

Existe  ainda  um  diferencial  vivido  pelas  agentes  femininas  que  trabalham  em  unidades 

masculinas. A função delas nesta unidade é predominantemente de realizar a revista íntima 

das visitas dos internos. Deste modo, elas dividem-se em duas equipes, que trabalham em 

semanas alternadas nos dois dias de visita, das 7h às 15h, e mais um dia na semana para 

complementar a carga horária. 
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Pela falta de contingente de profisisonais e disponibilidade de tempo, é muito comum, ainda, 

que eles façam plantões extra (12h) na unidade que trabalham, ou mesmo em outras unidades. 

Pela recorrência e tempo em que isso ocorre, muitos já consideram o extra como parte do 

salário. Entretanto, segundo os agentes, às vezes acontece de, mesmo após ter cumprido os 

plantões extra, definidos em calendário pelas chefias de segurança, a Secretaria responsável 

pela administração penitenciária não autorizar o pagamento do extra. Isso gera revolta e, para 

alguns agentes, é uma forma também de controle sobre os agentes:  “A gente fica que nem 

cachorrinho, porque qualquer coisa eles dizem que vão tirar nosso extra, que já faz parte do  

nosso salário... (Depoimento de Agente: 02/02/12)”

O  plantão  extra  é  de  apenas  12h,  geralmente  cumpridos  após  o  plantão.  Além  disso,  é 

frequente  que  os  agentes  troquem  de  plantão  entre  si,  a  fim  de  contemplar  outros 

compromissos pessoais e/ou profissionais ou até que paguem para outros tirarem o plantão no 

seu lugar. Dentre os participantes da pesquisa, 

Tabela 10. Trocas de plantão entre agentes.
_________________________________________________________

n %
____________________________________________________________________

Já tirou plantão para um colega 156 73,58%
 Nunca tirou plantão para um colega 56 26,42%

Já pagou para outro tirar seu plantão 101 49,51%
Nunca pagou para outro tirar seu plantão 103 50,49%

____________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Os comportamentos acima se dão predominantemente em busca de benefícios financeiros: o 

extra,  acordado com a direção da instituição,  é  um complemento  salarial  muitas  vezes  já 

contemplado  como  parte  real  da  renda;  o  “pagar  plantão”,  negociado  entre  os  agentes, 

geralmente beneficia financeiramente ambas as partes: o agente que recebe um adicional pelo 

dia trabalhado pelo colega (o pagamento é informalmente efetivado pelo próprio colega), e o 

agente  que  paga  para  poder  realizar  outra  atividade  mais  rentável.  Existe  uma escala  de 

valores caso o plantão seja em dia de semana, no final de semana ou feriado e alguns agentes 

chegam a combinar o pagamento de todos os plantões do mês o que sai mais barato do que 

pagar plantões separados, pois neste caso, não se paga a diferença dos dias “especiais”. Esta 

prática,  associada  ao fato de se trabalhar  poucos dias por mês,  é  considerado por  muitos 

agentes como um dos benefícios desta profissão.
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A  possibilidade  informal  de  pagar  plantão  provoca  um  fenômeno  peculiar  nas  prisões 

soteropolitanas: é comum que se encontre, dia após dia, alguns agentes que dão seu plantão, 

fazem extra e cumprem o plantão do colega e outros que, apesar da defasagem no contingente, 

permanecem ausentes. Um dos participantes da pesquisa informou que as tentativas de coibir 

esta prática nunca obtiveram sucesso, o que pode ser compreendido pelo processo de ganha-

ganha especificado acima. Outro agente, concorda com a prática: “P: O que você acha disso  

(pagar plantão)? R: Acho legítimo, porque esse trabalho é demais... o importante é que tenha  

alguém lá... (Diário de Campo: 01/02/12)”. 

c) Condições de Trabalho

As condições dos alojamentos são diferentes entre as unidades, alguns são mais precários que 

outros. A fim de minimizar estas condições, observei ser comum a prática de aquisição de 

equipamentos,  como ar-condicionado, TV, microondas,  geladeira,  por exemplo,  através da 

divisão do custo entre os profissionais. Alguns banheiros que tive acesso, tinham mínimas 

condições de uso, com descargas quebradas e torneiras sem funcionamento. A falta de água 

também é um fator presente. Uma das agentes que entrevistei relatou: 

“Eu quero ter  o  direito  de  fazer  xixi  e  de beber  água.  Não tenho  
coragem de entrar no sanitário e tenho nojo da água. Você pode me  
perguntar  porque eu não trago a minha água de casa.  Mas se eu  
beber água, vou ter vontade de fazer xixi e vou ter que ir no banheiro.  
Então eu não bebo água (Depoimento de Agente: 28/05/11).”

Os  agentes  usam,  em  geral,  roupas  pretas,  alguns  utilizavam  coletes  ainda  da  antiga 

responsável pelas unidades prisionais da Bahia, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos. Os equipamentos previstos para os agentes são: calça, camisa, bota, cinto, carteira 

de  identificação,  apito,  algema  e  chave  de  algema.  Alguns  possuem  tonfa  (equipamento 

proveniente de artes maciais  orientais,  atualmente utilizada em substituição ao cacetete)  e 

cacetete. Um dos agentes que chegou recentemente, estava indignado com os equipamentos 

que lhe foram disponibilizados: 

A Secretaria não dá nada, só deu uma camisa P, minha barriga ficava  
aparecendo, quando fui entrar no pátio e puxei, ela rasgou, e mais um  
apito. Só. Não tem algema suficiente, a gente tem que fazer o trabalho  
como dá, não como deveria ser... Tem um agente que vende para os  
outros camisa de agente (de 'fabricação própria') calça, cinto, bota...  
o  Estado  não  dá.  Para  os  que  chegaram desse  novo  concurso,  o  
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Estado  só  deu  o  apito  e  uma  camisa  (Depoimento  de  Agente: 
20/01/12)

d) Salários

Dentre os cargos públicos de nível médio, o salário do agente penitenciário constitui-se como 

um dos mais altos, sendo muito próximo à base salarial de alguns cargos de nível superior, 

como o de professor (R$1.451,00), por exemplo, sem considerar as gratificações. Pelo que me 

informaram,  somando  o  salário  base  (R$1351,00)  com  as  gratificações,  fica  em 

aproximadamente R$2.000,00. Um dos agentes falou que, “para quem não tem família o  

salário  é  bom,  mas  aqui  é  só  uma ponte...  (Depoimento  de  Agente:  09/02/12)”.  Alguns 

agentes, devido ao tempo de serviço, informaram receber até R$4.000,00. Existe uma forte 

consideração de que seus salários são insuficientes (ver tabela abaixo) especialmente devido à 

característica  de  risco,  presente  diariamente  no  serviço  e  55,61%  (n=124) dos  agentes 

responderam  que  os  baixos  salários  exercem  muita  influência  na  rotina  das  unidades 

prisionais,  pois interfere na forma como os agentes significam sua profissão e,  em alguns 

casos, em como se relacionam entre si e com os presos.

Tabela 11. Considerações sobre o salário recebido pelos agentes, seus superiores e profissionais com cargos 
inferiores

_________________________________________________________________________________
Agentes n Superiores n    Inferiores n

_________________________________________________________________________________
Excessivos   - -        6,75% 16      0,42%  1

 Justos   3,36%       8       22,36% 53      3,38%  8  
Insuficientes   93,70% 223        47,26%  112      81,43% 94  
Não sei avaliar    2,94% 7         23,63% 56      14,35%           34

_________________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Em algumas das unidades visitadas, existia um misto de sensações em relação a gestão. Em 

geral, são consideradas positivas as gestões que tem conhecimento das “coisas de cadeia” e 

que tomam decisões assertivas, considerando as condições dos agentes e imposição de limites 

aos  presos.  Por  outro  lado,  afloram  sentimentos  negativos  diante  da  escolha  de  algumas 

pessoas  para  assumir  estas  funções  apenas  por  questões  políticas,  aspecto  este  também 

identificado por Moraes (2005) em sua pesquisa no Paraná e relatado igualmente por Silveira 

(2009), ou quando estes são policiais civis ou militares. Neste caso, existe a consideração de, 

apesar  da  prisão  ser  um  aparato  da  segurança  pública,  existem  especificidades  que  a 

88



diferenciam da atuação policial e colocar um profissional desta categoria, sem experiência nas 

instituições prisionais, seria visto como um desmerecimento do agente e como uma falta de 

compreensão  das  especificidades  da  prisão.  Reivindicam,  ainda,  a  falta  de  um Plano  de 

Carreira que possibilite que um agente progrida por mérito para ocupação de cargos de gestão. 

e) Escolaridade exigida

Isso toca num ponto referente à formação necessária para o trabalho nas unidades prisionais: a 

formação  necessária  e  exigida  para  esta  atividade.  Dentre  as  exigências  educacionais 

necessárias ao cargo, trata-se apenas de nível de escolaridade, que na Bahia corresponde ao 

Ensino Médio. Na percepção da maioria dos participantes, o nível médio é suficiente para 

exercer o cargo de agente penitenciário e, para 92% deles, o ideal é o nível superior ou mais 

para  aqueles  que  ocupam  cargo  de  direção  nas  unidades  prisionais  (adicionado  à 

conhecimento sobre a realidade prisional, como dito anteriormente), como mostra a tabela 

abaixo: 

Tabela 12. Escolaridade necessária para os cargos de AP e Diretor de Unidade
_________________________________________________________________________

Agente Penitenciário n Diretor de Unidade n
_________________________________________________________________________

Fundamental 1,28% 3    -
Médio 59,15% 139 7,41% 16
Superior 39,57% 93 92,59% 200

__________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Alguns dos agentes entrevistados, disseram que não é o grau de escolaridade por si só que vai 

definir se a pessoa tem condições de assumir o cargo de agente: “existem monstros que fazem 

faculdade, o cargo sobe a cabeça. O que precisa é ter bom relacionamento interpessoal, boa  

comunicação,  para  poder  resolver  os  problemas,  não  é  só  dar  ordem  (Depoimento  de 

Agente: 07/06/11)”, falou um agente. Um outro agente disse que faculdade, só se for algo 

ligado à profissão, como o Curso de Gestão de Segurança ou similar, 

Se não vai ser desperdício de conhecimento, porque aqui ele não vai  
exercer  nada  mesmo.  O  pessoal  coloca  nível  superior  como  se  a  
pessoa fosse ter mais noção de como tratar o preso, mas se for um  
cara que chega querendo ter poder, o ensino superior não vai mudar  
isso. O nível superior hoje é igual ou pior que o ensino médio na  
minha época. Tem gente que sai da faculdade e nem sabe escrever  
direito.  O meu 2º  grau graças  a  Deus  foi  muito  bom e  não vejo  
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necessidade de  nível  superior,  mas  hoje  em dia...  (Depoimento  de  
Agente: 20/05/11)

Crawley (2011) também aborda em sua pesquisa que a melhoria dos padrões educacionais não 

necessariamente garante uma abordagem pessoal justa e tolerante com os presos, e que o 

recrutamento de agentes mais escolarizados não garante prisões melhores. Além disso, ela 

identificou que os agentes mais escolarizados são significativamente mais insatisfeitos com o 

ambiente de trabalho da prisão que os menos escolarizados.

Entretanto, existe uma outra compreensão de que o fato de ter mais estudo é visto por alguns 

como uma condição que pode trazer  mais  valorização para a carreira,  especialmente  pela 

forma de ver o mundo e de ser visto, como um fator que poderia diminuir a truculência e 

mudar a forma de lidar com o preso, apesar de o conhecimento acadêmico em si não ser 

considerado necessário:

A escolaridade também faz diferença. Antes você via poucas pessoas  
que conseguiam se separar da prisão. Hoje a minoria é dos que ficam  
misturados, que não querem mudar, não vêem mudanças, não querem 
direitos humanos... Hoje eu vejo muitas mudanças. Tem pessoas que  
não vêem não, mas porque não querem ver. (Depoimento de Agente:  
14/06/11)

f) Formação e Treinamento

O prática do controle da prisão pelos agentes penitenciários, ou seja, o exercício das regras de 

conduta, formais ou informais, necessárias a manutenção da ordem na rotina, à resolução de 

conflitos,  maiores  ou  menores,  para  a  maioria  dos  agentes,  foram aprendidas  através  da 

vivência. Castro (1991, p.61) afirma que “O saber do qual a equipe dirigente é portadora não 

se  ensina  nem  se  transmite,  adquire-se  na  vivência  cotidiana” e  Coelho  (1987,  p.75) 

complementa: “requer o domínio de um saber que é essencialmente prático em sua origem: 

não está codificado, é intransmissível por métodos formais e de difícil reprodução a curto 

prazo”.Atualmente, para os agentes recém ingressos, identifica-se um investimento inicial em 

formação, mas para muitos, “Treinamento para trabalhar na prisão? Quando eu cheguei foi  

'joga aí' (no pátio)! (Depoimento de Agente:28/08/11)”. Uma agente que iniciou a profissão 

há mais de 20 anos, comenta:

Uma rotina que você aprende no dia a dia. Não existe uma receita  
igual a bolo, como um agente deve... Hoje não! Hoje o agente mais  
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moderno, mais contemporâneo, ele já tem uma escola, já tem todo um  
ritual  pra  se  cumprir.  Mas  naquela  época,  nem sei  quanto  tempo  
atrás, não era assim 'olhe o perfil é esse, esse, esse'... (interrupção)  
Viu, ai teve um um... teve essa parte de ensinar... Ô, ensinar o quê?  
Ensinar o básico. P: O que é o básico? R. O básico... tudo é básico!  
Desde quando você identifica o interno, desde quando você faz, uma  
forma  de  abordagem,  desde  quando  você  faz  um  confere,  desde  
quando você faz uma ocorrência,  desde quando você...  Como você  
fecha uma cela, como não fecha uma cela, como você se comporta...  
Tudo  isso  são  ferramentas  que  um  agente  tem  que  trabalhar!  
(Entrevista 1: 19/04/11)

Os agentes que entraram a partir do último concurso ocorrido na Bahia, que tinham de 1 a 3 

meses de experiência  no momento da aplicação dos questionários,  afirmaram ter recebido 

uma formação de uma semana. Dentre os demais entrevistados:

Tabela 13. Treinamento para trabalhar na prisão

___________________________________________________________________________
% n 

___________________________________________________________________________
Afirmaram ter recebido cursos apenas depois que entraram. 34% 80

Afirmaram nunca ter passado por uma atividade formativa: nem antes 33% 77

de começar a trabalhar, nem depois.

Afirmaram ter passado por formação antes de iniciar o trabalho. 23% 54

Participaram de atividades formativas antes e também ao longo de sua  10% 23

experiência profissional. 

___________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Ao falar sobre este tema, uma agente relatou ter recebido um curso após 2 anos de trabalho no 

sistema, mas que não considera como formação, pois não aprendeu nada que fosse auxiliar na 

função. Disse que trataram até de direito do consumidor e que a única palestra útil foi sobre o 

perfil  do agente,  ministrada por um agente penitenciário que exercia  um cargo de gestão. 

Falou de um dos professores que pedia a opinião dos agentes para o que deveria ser feito no 

pátio com os internos, em determinadas situações. Ela questionou: “como é que eu vou saber  

o que é o certo? Como é que gente que nunca entrou no pátio vai saber o que é o certo?  

[existiam agentes novos nesta formação] E mesmo que eu dissesse alguma coisa, não é o  

nosso papel. Eles é que tem que vir e dizer o que deve ser feito. (Depoimento de Agente:  

07/06/11)"
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Existe uma percepção coletiva dentre os agentes contactados durante a pesquisa de que, nas 

ocasiões em que houve cursos, estes não atenderam as demandas necessárias ao convívio 

numa  unidade  prisional  no  exercício  da  profissão  de  agente,  seja  por  ter  conteúdos 

inadequados  ou  pouco  relacionados  aos  aspectos  da  rotina,  por  ter  sido  ministrado  por 

pessoas despreparadas ou, especialmente, por não ter ocorrido no período necessário a este 

aprendizado.  Além disso,  alguns  agentes  identificam um investimento  precário  nas  ações 

formativas, seja por parte do Estado, seja por parte dos agentes, que não percebem os cursos 

ofertados como pertinentes à sua atuação:

Os  cursos  que  já  aconteceram  não  foi  porque  a  Secretaria  viu  
necessidade,  foi  por  política:  vem a  verba,  tem que gastar,  monta  
qualquer curso sem possibilidade de discussão, sem avaliação. Não  
tem  curso,  são  palestras.  Não  tem  compromisso  de  nenhuma  das  
partes:  os  colegas  saiam de  tarde  para  'tomar  uma'...  (Diário  de  
Campo: 10/02/12)

Questionou-se o perfil dos profissionais que ministraram os cursos, a carga horária reduzida e, 

especialmente,  a  distância  entre  o  conteúdo  abordado e o que  era  encontrado na atuação 

cotidiana,  assim como identificado em pesquisa já  citada  realizada  por  King (2008).  Um 

agente  recém chegado  comentou:  “Esse  [curso]  foi  só  sobre  direitos  humanos  e  outras  

coisas, mas quando cheguei aqui foi  tudo diferente.  Tive que aprender fazendo e com os  

colegas mais velhos. Até hoje eu aprendo! (Questionário 240)”  Um outro agente disse que 

“até fizeram um seminário de 5 dias, mas eu não considero que foi um treinamento porque 

não foi 'atuante'. Foi interessante, esclarecedor, falou sobre o código penal, drogas etc, mas  

não ajudou no trabalho (Depoimento de Agente: 19/04/11)”. 

 

Segundo os agentes, em geral, são cursos puramente teóricos, sem o aprendizado de técnicas 

que permitam intervenções em momentos de crise, por exemplo, e que não contemplam uma 

esfera  extremamente  presente  no  trabalho  prisional,  mas  pouco  considerada:  a  relação 

contínua com o preso e, como eles chamam, as coisas de cadeia1. Como fazer um baculejo2, 

o que procurar, como identificar sinais de que a cadeia vai virar3, como perceber situações 

pré-conflituosas,  por  exemplo,  “Se  a  visita  daquele  preso  não  veio,  tem  alguma  coisa  

errada... vai acontecer alguma coisa. Se ele tá de tênis, com uma toalha nas costas, vai ter  

facada... Dá para pressentir... (Diário de Campo: 01/02/12)”.  Um agente comentou que nas 

1Aspectos relacionais específicos da vida na prisão.
2Revista minuciosa em busca de itens proibidos: drogas, armas, facas, celulares etc.

3Situação em que os presos assumem temporariamente o controle das prisões, como em motins ou rebeliões. 
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atribuições  dos  agentes  estão  estabelecidas  as  funções  de  escolta,  de  condução,  de 

manutenção da segurança etc, mas que a principal atribuição da rotina é a convivência com o 

preso e saber lidar com estas situações peculiares da rotina prisional, e que isso só é aprendido 

no dia a dia. Segundo ele, “nem psicóloga, nem assistente social, quem convive com o preso é  

o agente (Diário de Campo: 10/02/12)”. Uma fala exemplifica bem esta questão:

Lidamos diretamente com os conflitos humanos em sua forma mais  
perversa. No entendimento das pessoas, aqui é só abrir cadeado. Mas  
somos as pessoas que tem o contato mais duradouro com os internos.  
Temos que lidar com as crises do próprio desespero do interno. A  
gente  não  pode  descartar  que  esse  indivíduo  também  é  um  ser  
humano.  Temos  que  ter  cuidado  dobrado.  Os  assistentes  sociais,  
psicólogos, não ficam aqui em tempo integral. Vem um dia, dois na  
semana, e não dá para atender todo mundo. O sistema não atende as  
necessidades  do  interno  e  tudo  cai  sobre  nós.  (Diário  de  Campo:  
10/02/12)

Um dos agentes falou que, além dos cursos e treinamentos serem precários, não atingem a 

todos os agentes, seja por desconhecimento, seja porque aqueles que não querem terminam 

não  participando  de  nada  e  não  tem  nenhuma  exigência  maior  disso.  Um  outro  agente 

complementou  esta  percepção  de  que  a  categoria  está  desacreditada  de  algumas  coisas  e 

poucos  vão  para  palestras,  cursos,  porque  alguns  agentes  acham  que  os  cursos  são 

inconvenientes,  atrapalham  a  rotina,  as  vagas  são  limitadas  e  não  se  acredita  que  a 

participação no curso vai mudar alguma coisa. Isso pode ser comprovado no questionário, em 

que  46,28% não apontaram interesse em fazer nenhum curso.  Uma agente feminina  disse: 

“eu não tive formação. Passei 16 anos até que oferecessem alguma coisa, mas ai eu já tinha  

aprendido tudo o que precisava pra trabalhar aqui. Se fosse antes de entrar, ou até um ano  

depois no máximo, podia ser formação. Mas agora? (Diário de Campo: 05/05/11)”

Existem os que se interessam e, dentre estes,  6,2% indicaram querer fazer todos os cursos 

listados. Das matérias e práticas ministradas nos cursos e desejadas para formações futuras, 

destacam-se:

Tabela 14. Cursos realizados e desejados pelos Agentes Penitenciários de Salvador-BA 
_________________________________________________________________

 Matéria Já cursou n 
_______________________________________________________________________________

Direitos Humanos/ética/cidadania 5,95% 87  
Estatuto e Regulamento interno 23,14% 56
Legislação (direito processual e penal) 21,9% 53
Gerenciamento de crise 19,42% 47
Mediação de Conflitos 18,60% 45
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Condicionamento Físico 15,70% 38
Primeiros Socorros 15,29% 37
Relacionamento Interpessoal 14,88% 36
Defesa Pessoal 14,46% 35
Gestão e Administração 11,57% 28
Técnicas de Abordagem 11,57% 12
Defesa Civil 6,61% 16
Tiro 6,20% 15
Informática 5,37% 13
Técnicas de Investigação 4,96% 7
Técnicas de Perícia Criminal 2,89% 11
Uso Progressivo da Força 2,07% 5    

Policiamento Comunitário 1,24% 3
__________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Tabela  15. Interesse  de  ampliação  de  conhecimentos  de  áreas  não  relacionadas  à  segurança  pelos  AP  de 

Salvador-BA

________________________________________________________________
Gostaria de Aprofundar os conhecimentos: % n
_____________________________________________________________________________

Direito/Criminologia 59,09% 143
Psicologia 35,12% 86
Informática 33,47% 80
Ciências Sociais,Antropologia 30,17% 73
Administração 28,93% 70
Comunicação 28,10% 68
Educação Física 18,60% 45
Estatística e Ciências exatas 18,60% 45
Teologia 8,68% 22

____________________________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Apesar de não ter  dados precisos,  foi  comum encontrar  agentes que estão cursando ou já 

cursaram o curso de direito, destacado como área de maior interesse pelos agentes. Trata-se de 

um  interesse  em  muito  incentivada  pela  proximidade  com  a  esfera  do  direito  penal, 

colocando-se também, na percepção deles, como uma possibilidade de ascensão profissional e 

social.

Alguns entrevistados disseram que seria bom que eles fossem polícia penitenciária, para que 

pudessem assumir todas as funções, ter armas, treinamento etc. Um agente informou que esse 

último concurso já melhorou porque o pessoal contratado fez formação com os policiais civis 

mas que, como eles não têm uma Academia, não existe a possibilidade de um treinamento 

contínuo. Um agente contempla ainda a questão da ressocialização:  “A formação do agente 
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penitenciário  é  uma piada,  ele  é  formado para abrir  e  fechar  cadeado.  Precisa  de uma  

formação melhor para que seja ressocializador (Questionário 138)”. 

Dentro do sistema prisional existiria,  ainda outra especificidade:  o Hospital  de Custódia e 

Tratamento. Um agente que já havia trabalhado nessa unidade, disse que quando entrou teve 

formação para trabalhar no sistema, mas não uma formação específica para trabalhar no HCT, 

e que seria necessário uma preparação para trabalhar com o paciente que, na sua concepção, é 

totalmente diferente do preso comum. 

Muitos reclamam que não são ofertados cursos ou, quando esses existem, ficam restritos a 

alguns poucos indicados. Ao mesmo tempo, uma das agentes informou que, nos últimos anos, 

foi disponibilizado através do PRONASCI (Programa Nacional de Segurança com Cidadania) 

uma  série  de  cursos,  alguns  presenciais  e  outros  à  distância,  estes  últimos  com  ampla 

possibilidade de participação. Inicialmente, quem participava desses cursos recebia uma bolsa, 

e a participação era bem efetiva. Mas, com a retirada da bolsa, o número de participantes teria 

diminuido consideravelmente. 

Para ser agente penitenciário, não há uma normatização ou exigência de formação específica 

nem uma regulamentação nacional obrigatória para as condições do treinamento ofertado após 

aprovação  no  concurso:  inexiste  a  exigência  de  carga  horária  mínima  e  de  conteúdos 

específicos.  Como  as  possibilidades  de  formação  para  atuação  no  cargo  cabem, 

essencialmente, ao órgão responsável pela administração penitenciária em cada Estado, existe 

margem para  uma imensa  variação  de  atividades  formativas  e,  inclusive,  para  a  ausência 

destas.  Entretanto,  a  maioria  dos  agentes  da  pesquisa,  consideraram  que  formação  e 

treinamento  adequados  exerceriam  muita  influência  no  funcionamento  das  unidades 

prisionais:

Tabela 16. Influência da formação e treinamento no funcionamento das unidades prisionais.

______________________________________________________
% n

_________________________________________________________________
Muita Influência 64,78% 149
Alguma influência 10,43% 24
Pouca influência 14,78% 34
Nenhuma influência 10% 23
__________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 
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Entretanto, enquanto estas formações não contemplarem as diversas transformações advindas 

da vivência na prisão, permeada pela dinâmica de poder, risco e controle e todas as estratégias 

desenvolvidas para lidar com isto, é pouco provável que as formações resultem em mudanças 

significativas nos elementos da cultura prisional que regem as relações entre agentes e destes 

com os presos. Como também afirma Lopes (2002):

Na  realidade,  penso  que  os  cursos  de  formação  e  aprimoramento, 
embora  fundamentais  enquanto  instrumentos  de  formação  e 
reciclagem,  são  insuficientes  para  dar  conta  da  complexidade  dos 
fenômenos  que  envolvem  o  sistema  de  segurança  e  disciplina  nas 
prisões e, consequentemente, o que vai sendo produzido a partir das 
relações  entre  sentenciados  e  agentes  de segurança.  (LOPES, 2002, 
p.5)

3.3 O cotidiano em regras, códigos e atribuições

A situação no presídio promove modos de vida peculiares, tanto por parte da equipe  
dirigente, quanto dos sentenciados. É um locus que, embora faça parte do contexto social  

global, está fora dele, não só pela sua circunscrição jurídica como pelas suas práticas  
específicas. (CASTRO, 1991, p.58)

As instituições penitenciárias são pensadas a partir de uma estrutura que seja capaz de manter 

as pessoas ali, atualmente sendo regidas por documentos internacionais, federais, estaduais e 

outros tantos estabelecidos por cada unidade prisional. Estes últimos, geralmente se reportam 

a regras do cotidiano da unidade, do que é permitido e proibido para os profissionais, presos e 

outros visitantes, a partir de sua função (uma vez que foram estudadas unidades do regime 

fechado, semi-aberto, aberto e de segurança máxima), estrutura física e gestão.  

Dentre as unidades estudadas, a única que permitiu o acesso ao Regulamento foi o Presídio 

Salvador (ANEXO B). Na UED, existe um documento chamado “Normas Gerais de Ação da 

Unidade Especial Disciplinar”, que fica afixado na parede, especificando a ação dos agentes, 

visitas e presos, mas não consegui que me disponibilizassem uma cópia. Em algumas, não foi 

disponibilizado  pela  direção  e,  em  outras,  agentes  informaram  que  este  documento  não 

existia: “Ele [um agente] falou que não existe nenhuma espécie de regulamento interno, que  

existe um documento criado lá que fala um pouco sobre ética, mas nada que especifique os  

procedimentos, como deve ser feita a revista, o transporte dos internos etc... Disse que isso  

deveria ser feito pela Secretaria. (Diário de Campo: 12/05/11)  
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Regras que definem o ir e vir, o acesso às diversas assistências as quais os presos tem direito, 

horários para a distribuição da alimentação, aquilo que recebem (ou não) quando adentram a 

unidade, regras para visitas e visitantes (quantidade máxima de visitantes, quem visita), itens 

permitidos para ingresso através dos familiares dos presos, punição quando alguma das regras 

é infringida etc. Em geral, estes são aspectos passíveis de serem formalmente definidos nas 

suas rotinas, constituindo-se como parte importante da especificação da atuação dos agentes 

em interação com os presos em busca do controle, pela manutenção da “cadeia em ordem”. 

Entretanto, o que foi identificado a partir da presença nas unidades, é que este controle está 

longe  de  ser  absoluto,  da  instituição  sobre os  presos,  agentes,  visitas,  mas  se  dá, 

predominantemente, de forma relacional, entre estes. E desta forma, cada regra pode tomar 

características distintas a partir da situação, de quem a exerce ou a quem se destina.  

3.3.1 A Rotina

Durante o dia, o grupo de agentes do plantão, em todas as unidades, se dividem em postos de 

trabalho e realizam as funções de abertura e fechamento das celas, vigilância, escolta interna e 

externa, identificação dos visitantes, revistas íntimas e/ou de pertences, resolução de conflitos, 

baculejo, entrevistas para admissão de presos, registro de ocorrências. Pude presenciar todos 

esses  procedimentos,  com  exceção  da  visita  íntima  e  do  baculejo.  O  plantão  noturno  é 

dividido a cada duas horas. Nesse período, alguns agentes ficam em postos de vigilância (a 

quantidade varia a depender da unidade),  enquanto os outros ficam no alojamento.  Não é 

incomum que alguns agentes se ausentem durante esse período a fim de resolver situações 

pessoais.  O  aspecto  da  vigilância,  o  estar  alerta  e  de  prontidão  é  um  dos  aspectos 

característicos desta profissão, mas que traz consigo, ao longo do tempo, os aspectos do ócio e 

acomodação, como será visto a seguir.

a) Abrir e Fechar a Cadeia

Em cada uma das  unidades  prisionais  estudadas,  existiam variações  quanto a  definição  e 

execução destas regras. O procedimento de “abrir e fechar a cadeia”, um dos momentos de 

maior vulnerabilidade para os agentes, uma vez que eles adentram o pátio onde estão todos os 

presos, numa das unidades estudadas, por exemplo,  é realizado por praticamente todos os 

agentes que estão de plantão (cerca de 20) e obedece a uma logística que se propõe a oferecer 
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o mínimo de insegurança para os agentes (descrita abaixo), diferentemente de outra unidade 

onde,  até  pela  carência  de  agentes  (cerca  de  5  por  plantão/pavilhão),  geralmente  esta 

responsabilidade é de apenas um agente. 

Já em outra unidade, para abrir, às 7h da manhã, eles destrancam todas as celas (abrem o 

cadeado),  de  fora  para  dentro,  mas  as  portas  continuam  fechadas.  Depois  que  todos  os 

cadeados foram abertos, e que o penúltimo agente já passou da grade de volta à base, a cela 

que fica mais próxima da base dos agentes, é aberta. O último agente entra e os presos correm 

para abrir as demais celas. Abrir as celas dos outros, especialmente a dos “frentes de cadeia”, 

é algo disputado em busca de status e recompensas. Já no procedimento de fechar a cadeia, às 

16h, as celas  vão sendo fechadas da mais próxima à mais distante,  com o objetivo de ir 

diminuindo a quantidade de presos no pátio. Quando todos estão nas celas, parte dos agentes 

fica nas galerias de baixo, parte nas galerias de cima. Ao finaliza-las, passam ao segundo 

pátio (há uma divisória) e voltam em seguida abrindo uma cela por vez, para fazer o confere. 

Os presos saem e ficam em frente a cela, de cabeça baixa, muitos vestidos apenas de bermuda, 

apenas nas celas dos cristãos é que se vestiam com roupa social. Na ocasião observada, não 

foi realizado o confere nominal, apenas do quantitativo. Ao questionar um dos agentes sobre 

isto, ele respondeu: “O procedimento diz que era para ser sempre nominal, mas você sabe  

que acomoda né? (Diário de Campo: 20/01/12)”  O procedimento permeado pela  agência 

daqueles que o executam, se transforma numa versão do que deveria ser enquanto regra. Será 

analisado  posteriormente  o  quanto  esse  proceder  por  um lado  auxilia  na  manutenção  da 

rotina, por outro é co-responsável por situações de insegurança ou descontrole.

Com exceção  da  UED e  da  Penitenciária  Feminina,  em que  os  banhos  de  sol  são  mais 

restritos, apenas um turno (na UED: o turno matutino é para a galeria de cima e o vespertino 

para  a  galeria  de  baixo;  na Feminina,  um turno é  para  as  condenadas  e  o  outro  para  as 

processadas,  havendo  revesamento  de  turnos,  ora  de  manhã,  ora  à  tarde),  nas  maiores 

unidades de Salvador, quais sejam, a PLB e o Presídio Salvador, os presos ficam no pátio 

desde o início da manhã até o final da tarde (aproximadamente das 8h às 16h). Durante este 

período,  em geral,  os  agentes  ficam nas  bases,  vigiando,  ou auxiliando nos  processos  de 

deslocamento  dos  presos.  Há  a  realização  de  atividades  educativas  e  laborativas  não 

obrigatórias  e  que  atendem  a  uma  pequena  parcela  desta  população,  bem  como  o 

encaminhamento para as assistências.  
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Os que não estão envolvidos nestas atividades, permanecem em atividades autônomas, seja 

jogando bola, jogando capoeira, lavando roupas, fazendo faxina, conversando ou mesmo em 

atividades ilícitas. A fala de um agente é em muito representativa do grau de controle dos 

internos pelos agentes: O pátio é o santuário do preso. Lá a gente não manda em nada não  

(Diário de Campo: 23/01/12). Um outro agente complementa: “Aqui tem trezentos e poucos  

presos. Se você perguntar quem quer trabalhar ninguém quer. Querem ficar ai o dia inteiro  

jogando capoeira, aprendendo as coisas erradas...” (Diário de Campo: 18/07/11). Ou seja, o 

que os presos fazem dentro e fora das celas está longe de ter o pleno controle da instituição.

Na análise de Castro (1991, p.58),

As práticas de dominação que se dão entre a população carcerária são 
mais difíceis de serem captadas pois a prisão, teoricamente composta 
de iguais – uma vez que todos se acham em regime de cumprimento de 
pena -, supõe uma estratificação em seu interior que garante o domínio 
de uns em relação aos outros. As formas de dominação desta natureza, 
sendo menos visíveis, são muito mais eficazes. À equipe dirigente é 
conveniente fazer vistas grossas a essa situação. Face aos propósitos 
ideológicos  da  ressocialização,  torna-se  politicamente  mais  eficaz 
identificar  no  interior  da  massa  carcerária  alguns  internos  para  a 
reprodução da dominação,  em troca de vantagens pessooais,  do que 
investir no controle de todo um presídio de descontentes. 

b) Chegadas e partidas: entrada e saída de pessoas privadas de liberdade

Cada  unidade  possui  um  procedimento  para  recebimento  de  presos.  É  comum  haver 

transferência  de unidades,  o que necessita  da solicitação do juiz e anuência do diretor  da 

unidade. Presenciei a chegada de um novo preso na UED, vindo da PLB. Conduzido por dois 

agentes, até chegar na sala que antecede a entrada para as celas, o procedimento consiste em 

tirar uma foto do preso, revistar seus pertences e fazer uma entrevista, composta por perguntas 

que  envolvem  dados  pessoais,  apelido,  características  físicas,  nome  dos  pais  e  da 

companheira,  facção  a  que  pertence.  As  perguntas  realizadas  na  entrevista  presenciada 

encontram-se no Apêndice D. 

A partir dessas respostas, em especial, a facção e o crime cometido, avalia-se o local para 

onde o preso deverá ser enviado. Entretanto, antes de ir para sua cela, o preso é conduzido 

para a cela de observação por um determinado período (na unidade supracitada, por 10 dias). 
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A ideia de mantê-lo nesta cela é uma forma de controle, e se dá com o objetivo de obter mais 

informações sobre o preso, em especial, sobre aspectos comportamentais e  relacionais com 

agentes e presos. 

No PS, onde em geral chegam presos em flagrantes à espera de julgamento, presenciei, certa 

vez, a chegada de três pessoas. Um agente que estava próximo a mim, comentou com um 

certo lamento: “Ai ó, chega 3 ladrão, os 3 reincidentes”. Um dos que haviam chegado estava 

com um aspecto de que havia sofrido muitas agressões, inclusive sendo alvo de comentários 

(cochichos)  entre  os presentes.  Até que um agente falou:  “Fulano, dê três pulinhos ai!”, 

“Três pulinhos?”, “É, três pulinhos.” Ele deu e o agente comentou: “Tá vendo, tá inteiro ó?  

Não caiu nada” (Diário de Campo: 20/01/12).  O desdém associado ao lamento do outro 

agente me sugeriram a sensação de um ciclo interminável a cada vez que chega um novo 

preso ou que um ex-preso retorna, atestando, de certa forma, a ineficácia da prisão na redução 

da criminalidade.

O momento de saída, por sua vez, envolve variadas possibilidades, a depender de quem está 

por sair, e por quais vias: por meio de habeas corpus, progressão de regime ou finalização do 

cumprimento da pena, alvará. Neste caso, é comum que presos que não possuem advogados, 

permaneçam até por mais tempo que a sua pena, o que tem sido minimizado por mutirões 

promovidos  pela  Vara  de Execuções  Penais  nos  últimos  anos.  Um dos  aspectos  a  serem 

considerados é se o preso não está sendo processado ou já foi condenado a outros crimes. No 

Presídio Salvador,  por exemplo,  destinado a presos temporários aguardando julgamento,  é 

comum encontrar pessoas cumprindo pena há anos:  “tem muitos que ficam bastante tempo,  

porque demora de sair a sentença. Às vezes quando sai, ele já cumpriu o tempo total de pena,  

mas ai aparece algum outro crime nas costas dele...  ai  vai ficando...  (Diário de Campo:  

23/01/12)” Presenciei a saída de uma presa do Conjunto Penal Feminino, que recebeu alvará e 

a advogada veio buscar (ficou 1 mês presa), quando uma das agentes falou: “E ai, aprendeu  

alguma coisa?” Ela respondeu: “Aprendi que eu não quero vim pra aqui mais nunca! (Diário  

de Campo: 12/04/11)”
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c) Visitas – parcela da população livre que adentra os muros

O lugar da visita por vezes é tão permeável à prisão quanto o dos agentes: a convivência dos 

familiares que visitam os presos com a realidade da prisão, os aproxima, em dados momentos, 

muito mais da cultura prisional do que da sociedade livre.  Para muitos,  há uma completa 

modificação da rotina quando o ente vai preso, seja por vontade própria, pela necessidade de 

ajudar, ou ambos. Considerando as condições vividas nas prisões e sendo a visita o maior elo 

do  preso  com  o  mundo  externo  (quando  ele  a  tem),  é  comum  que  estes  familiares  se 

responsabilizem  (ou  sejam  exigidos)  pela  providência  de  materiais,  alimentos  e  ilícitos 

solicitados pelos presos.

O acesso das visitas às unidades é uma das situações para as quais necessita-se de uma série 

de  procedimentos  e  envolve  diversos  setores  das  unidades,  a  fim  de  garantir  o  controle 

necessário a manutenção da ordem e segurança de todos, mediante a entrada de um grande 

quantitativo de pessoas e produtos. Inicialmente, é necessário fazer um cadastro das visitas. 

No Presídio Salvador, por exemplo, cada interno tem direito de cadastrar até 5 pessoas, sendo 

pai,  mãe,  irmão/irmã,  filho,  companheira.  Se  quiser  incluir  alguém,  mais  um  filho  por 

exemplo,  é  necessário  substituir  uma das  carteirinhas,  pois  não  é  permitido  ultrapassar  o 

número  de  5.  No  caso  de  companheira,  esta  tem  que  atestar  vínculo  com  o  preso, 

preferencialmente através da certidão de nascimento de um filho no nome deles. Se o filho for 

menor de idade,  não precisa de carteirinha.  Nesta  unidade,  sexta-feira  é dia  de renovar  a 

carteirinha, que tem a validade de 6 meses para mãe/pai/irmão, e 3 meses para a companheira. 

Caso haja mudança de companheira, a carteira só pode ser substituída após 6 meses.

Existem limitações de dias da semana para as visitas, que são diferentes entre as unidades e, 

com exceção da UED, Central Médica e Casa do Albergado, as demais unidades pesquisadas 

definem um desses dias para a visita íntima, em que só entram as companheiras. A ideia de 

estabelecer  a possibilidade  de visita  íntima surgiu como uma tentativa de diminuição dos 

abusos ocorridos nas prisões entre os presos,  mas, como será indicado,  muitas vezes isso 

promove a violência que se expande para além dos muros das prisões, atingindo familiares de 

presos. Além disso, para um dos agentes, apesar de ter diminuido o abuso, ele percebe a visita 

íntima como uma regalia, inclusive porque, apesar de legalmente ser apenas um dia de visita 

íntima, nos demais dias de visita eles também mantém contato íntimo dentro das celas e não 
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há uma rigidez no controle  desta ação:  “visita íntima é toda hora, não tem dia de visita  

íntima...  A  Secretaria  quer  o  preso  sorrindo...  (Diário  de  Campo:  18/01/12)”.  Esta 

possibilidade de visita, bem como a entrada de crianças, é vista por muitos agentes como algo 

inadequado, por ser, para estes, considerada como um privilégio que vai contra os propósitos 

punitivos  da  prisão,  bem  como  por  “normalizar”  o  espaço  prisional  para  a  parcela  da 

população livre que, por ocasião da prisão de alguém próximo, passa a frequentá-la: 

O preso tem 3 visitas íntimas por semana, isso é uma vergonha! Aqui  
você vê um monte de criança correndo...  Quer ver seu filho? Ande  
certo. A mulher vem engravidar na cadeia.  Ai é bom roubar...  Tem  
direito de tudo, menos de ir e vir. Erradíssimo. Ai vem a certeza da  
impunidade. Ai a cadeia é bom. É bom ficar preso. Quando trabalhava  
no Presídio, começou a aparecer os menininhos de 8 anos que vinham  
aqui visitar o pai...  Se eu começar a trazer a minha filha pra cá, ela  
vai  achar  que  isso  aqui  é  um lugar  bom,  mas  aqui  é  horrível.  A  
exploração do homem pelo homem, isso é normal aqui. Aqui dentro o  
que prevalece é isso. Você tem que tirar vantagem de alguma forma. A  
criança que vem pra cá acaba achando isso normal, mas isso não é  
normal...(Diário de Campo: 17/08/11)

Apesar das tentativas de regulamentação, não são incomuns as situações em que os presos 

conseguem articular-se em busca do que querem ou precisam, burlando os procedimentos: 

“Teve um que colocou uma mulher como companheira mas nunca tinha visto a mulher...  

Outros  mandam  a  irmã  vir  pra  poder  pagar  dívida,  essas  coisas.”  (Diário  de  Campo:  

18/01/12)

A relação dos agentes com as visitas muitas vezes, desta forma, é permeada por tensão e 

desconfiança,  especialmente em função da revista realizada antes da entrada no pátio. Em 

relação aos agentes masculinos, agrega-se ainda um fator de manipulação, que muitas vezes 

ocorre a partir das mulheres dos presos:“Tem mulher bonita que vem visitar e que fica dando  

mole pro agente, pra mim, pro colega, mas você não sabe se ela é pilantra mesmo ou se é o  

cara que pede, pra ela ganhar intimidade e facilitar as  coisas. Você não sabe se é ela que  

gosta  de  cornear  o  cara.  (Diário  de  Campo:  26/07/11)”  Este  parece  ser  um  ponto  de 

fragilidade, especialmente se considerar que muitos agentes demonstraram não compreender o 

porquê do interesse de algumas mulheres por homens que estão presos:  “Você precisa ver as  

mulheres que vem aqui! Louras, morenas, de todo tipo! E mulher bonita! E vem sempre:  

sexta, pra visita íntima, sábado e domingo, que não é dia de visita íntima mas rola mesmo  

assim... dentro da cela mesmo... (Diário de Campo: 13/07/11)”

102



d) Revista: entrada de alimentos e objetos

Uma das principais regulamentações associadas às visitas diz respeito ao controle da entrada 

de  pertences,  vestimentas,  objetos,  dinheiro  e  alimentação  para  os  presos.  Em  todas  as 

unidades, existe um registro, geralmente nas paredes de acesso à entrada dos pavilhões, dos 

alimentos e pertences aos quais se permite a entrada. No Anexo A encontra-se o exemplo da 

PLB deste documento. 

Existem outras unidades em que a lista de alimentos permitidos é ainda maior e essa revista 

ocorre  de  forma  manual,  olhando  sacola  por  sacola.  Considerando  o  número  de  visitas, 

ansiosas por entrar, e a quantidade de agentes, o que se verifica é que o que mais auxilia os 

agentes responsáveis por esta atribuição é a experiência na função, que “treina” o seu olhar 

para identificar coisas fora do padrão, mas, ainda assim, é possível que certas coisas entrem 

sem que se perceba, especialmente dentro ou misturado aos alimentos. As tentativas de fazer 

os itens proibidos entrarem incluem notas de dinheiro e drogas dentro de pães,  dentro de 

pimentões, facas escondidas em bandejas de bolo, por exemplo. 

Muitos alimentos e materias são proibidos por já se ter conhecimento de que, através deles, 

podem  ser  produzidas  outras  coisas,  como  álcool  a  partir  do  arroz  branco,  da  casca  de 

algumas frutas etc. Um dos agentes aponta que, ainda assim, muitas vezes é difícil identificar 

o que pode constituir-se como algo inadequado: “Você não tem segurança nenhuma, não tem  

conhecimento. Não sabe com o que o preso refina a droga, o que é peça de arma... Tem que  

ficar  olhando  na  internet.  Eles  tinham  que  dar  curso  pra  isso,  pra  gente  saber  o  que  

revistar... (Diário de Campo, 26/07/11)”

Muitos agentes discordam do volume de pertences que entram a partir das visitas, pois em 

muitas unidades, há apenas o limite do tipo de alimento, mas não da quantidade de volumes 

por visita e, assim, devido ao grande montante de produtos, tem visita que chega com carrinho 

de mão. Ao mesmo tempo em que se pondera o fato de os presos não serem assistidos em suas 

necessidades básicas, como materiais de higiene pessoal, por exemplo e alimentação precária 

e dos produtos, como o cigarro, muitas vezes serem moeda de troca. Com isso, ao longo do 

tempo, criou-se esta cultura: “O Estado não dá os direitos, ai depois dá regalia (Diário de  

Campo: 18/01/12)”. Nas palavras de um agente: 
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Em detrimento  de  um direito,  você  abre  uma concessão.  E com o  
tempo, essa concessão vira direito. Esse é o problema da unidade. Se  
vem material  de higiene pro preso, não teria necessidade da visita  
trazer, diminuiria a revista pelas agentes femininas... Aqui não entra  
comida pronta. Mas eles sempre reclamam, por mais que você faça,  
que você dê todos os direitos, eles sempre querem mais.  (Diário de  
Campo, 26/01/12)

Um outro agente complementa,  indicando as peculiaridades  da ausência da assistência  do 

Estado nas condições mínimas necessárias a vida na prisão,  que influenciam nas relações 

entre presos e que afetam as suas famílias e a sua relação com as regras. São criadas regras 

específicas, preços específicos para cada produto, o que provoca relações de troca, venda e, 

com isso, contribuem na formação de disparidades de poder entre os internos, a partir  de 

quem tem e  de  quem precisa,  gerando dívidas  e  a  posterior  cobrança  destas,  geralmente 

através de violência:

Quando o preso chega aqui o Estado tinha que dar colchão, sabonete,  
tudo que ele precisa para ficar aqui. Tinha que ter um depósito aqui  
com todas essas coisas. Mas o Estado não dá nada. Ai, ele chega e já  
faz uma dívida lá dentro. E o outro diz: “amanhã você me paga...” Ai,  
ele não paga, não tem como pagar, ai, o outro vai cobrar de outras  
formas... Obriga ele a trazer uma irmã, bonitinha, para “pagar” o  
que ele tá devendo... (Diário de Campo, 21/01/12)

Esta forma de controle, que atesta a incapacidade do Estado de gerir o interior das unidades 

prisionais, também foi destacado em estudo realizado por Salla (2006) sobre a dinâmica do 

poder  e  controle  interno  dos  presos,  identificados  a  partir  da  organização  destes  para  a 

execução de rebeliões.  

O controle do dia de entrada de alimentos e de sua quantidade geralmente é respeitado pelos 

agentes  e  visitantes,  uma  vez  que  contrariar  estas  regras  pode  provocar  situações  que 

impliquem num dado nível de descontrole. Uma situação presenciada no Anexo do Presídio 

Salvador, ilustra bem esta questão:   

Quando eu estava no Anexo, tinha uma visita que veio da ilha, cheia  
de sacola, veio pra pegar a carteirinha (que pega dia de quarta e  
quinta-feira) e trouxe alimentos para o preso. O serviço social pediu  
que ela fosse lá no Anexo pra ver se conseguia entregar ao preso. Os  
agentes revistaram o material, mas disseram que era muita coisa, que  
não podia entregar tudo não... Explicaram pra ela que deixar tudo  
aquilo era problema pra ele e prejuízo pra ela. Porque chegando com  
aquilo tudo lá dentro ele ia ter que dividir com os outros, alguém ia  
achar que ele tava fazendo jogo com agente, pra entrar tanta comida  
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e fora do dia certo, tinha gente que não ia gostar disso não... (Diário  
de Campo, 18/01/12)

e) Revista íntima

Obviamente, drogas, álcool e armas são formalmente proibidos, mas as tentativas de fazê-los 

adentrar  os  muros  da  prisão  são  as  mais  variadas.  Celular  dentro  do  cabelo  preso,  ou 

escondido por dentro de  curativos, drogas em fraldas ou bolsas de bebês, são algumas das 

possibilidades.  Além  disso,  é  muito  comum  que,  especialmente,  mulheres,  introduzam 

celulares,  armas, drogas, dentro de preservativos, no canal vaginal ou anal para levar para 

seus companheiros/filhos/etc, o que exige das unidades ter à disposição agentes femininas nos 

dias de visita, para que possam proceder as revistas íntimas: “tudo nua, sobe na mesa, agacha 

três vezes, abre o ânus e a vagina e a gente olha com uma lanterna (Diário de Campo,  

19/07/11)”. As estratégias para tentar burlar esta situação são as mais variadas, desde o apelo 

à idade, considerando-se senhoras idosas ou crianças, a simulação de cirurgias que impedem o 

esforço do agachamento, a falta de higiene nas partes íntimas, a fim de provocar repulsa nas 

agentes, até a chegada perto do horário limite para entrada de visitas, por se acreditar que as 

agentes podem já estar cansadas. Para todos esses casos, existem relatos de ocorrência de 

flagrantes. 

A inexistência nas unidades de equipamentos destinados para a revista íntima, resulta nesta 

forma de revista, constrangedora para ambas as partes, e que se apresenta no limite entre a 

necessidade de controle de entrada de objetos ilícitos e do abuso de poder do Estado sobre as 

visitas e familiares dos presos. As visitas por vezes se ressentem, o que pode resultar em 

situações  conflituosas  entre  estas  e  as  agentes,  muitas  vezes  permeadas  por  ameaças  – 

situação percebida como um risco por algumas agentes, especialmente nos casos de flagrante, 

a depender de quem seja o destinatário final do produto:

Você  encontra  preso  toda hora na rua,  companheiro  de  preso.  Às  
vezes você nem lembra deles, mas eles se lembram de você. Vou ficar  
o tempo todo com medo? Tem que tratar bem aqui, se não chega lá  
fora  e  você  não  sabe  o  que  pode  acontecer.  (Diário  de  Campo:  
03/05/11)

Visita já me bateu na rua. (Diário de Campo: 28/08/11)
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Apesar de todas as controvérsias, esta ainda é identificada como uma forma eficaz no controle 

da entrada de ilícitos. No ano de 2012, a SEAP publicou a Portaria nº 397 de 26 de julho de 

2012,  que  “Disciplina  a  adoção  de  procedimentos  na  revista  dos  visitantes  nos 

estabelecimentos penais e dá outras providências”. Dentre os seus artigos, um deles se referia 

diretamente ao procedimento acima especificado: a revista íntima.

Artigo  3º  — Fica  vedada,  no  âmbito  dos  estabelecimentos  penais, 
qualquer  forma de revista  íntima em visitantes,  considerando como 
tal, a  inspeção  corporal  que  obrigue  a  pessoa  revistada  a  despir-se 
parcial ou totalmente, observado o disposto no art. 3º, alínea i, da Lei 
nº 4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade).
Parágrafo  Único  ─  A  retirada  de  calçados,  casacos,  jaquetas  e 
similares,  bem como assessórios, não caracteriza o desnudamento a 
que se refere o caput deste artigo. 

Apesar  da  intenção  de  respeitar  aos  Direitos  Humanos  e  evitar  situações  de  Abuso  de 

Autoridade, a imposição desta norma desestabilizou muitas das unidades, pela inexistência de 

outro  método/  equipamento  destinado  para  tal  fim  e  a  consequente  ampliação  das 

possibilidades de acesso destes objetos ao interior das prisões. Além disso, havia um receio 

por parte das agentes de que a ciência das visitas acerca desta restrição e da possibilidade de 

punição da agente que exercesse tal abuso de poder, poderia levar a uma situação de calúnia 

(Código Penal - art. 138. Definido por acusar alguém publicamente de um crime), uma vez 

que a revista ocorre num local fechado, com acesso apenas da visita e da agente. Este consiste 

num aspecto sutil das relações na prisão, relatado seja na relação agente-visita, agente-preso e 

até  agente-agente,  que  diz  respeito  a acusação  do  cometimento  de  ilícitos,  em  geral 

direcionado a alguém a quem se tem um desafeto e intenção de prejudicar. Após solicitação 

de  gestores  e  a  consideração  da  impossibilidade  de  manter  outras  formas  de  controle  na 

ausência dos equipamentos,  a SEAP lançou a Portaria nº 680, de 25 de outubro de 2012, 

alterando o início da vigência da portaria nº397 apenas para “quando concluídas as obras de 

infraestrutura  e  as  instalações  necessárias  ao  pleno  funcionamento  dos  procedimentos  da 

revista de visitantes nos estabelecimento penais.”

Em casos de flagrante, ou seja, uma vez encontrado algum artigo proibido, o agente deve 

acompanhar a pessoa até a Delegacia mais próxima, algo pouco agradável na perspectiva dos 

agentes, que apontam questões do funcionamento inadequado das delegacias: “demora muito,  

você não tem hora pra ir embora, geralmente não tem delegado de plantão, principalmente  
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se for fim de semana... (Diário de Campo, 19/08/11)” É possível que toda a falta de estrutura 

e  características  desagradáveis  desta  atribuição,  pelo  volume  de  pessoas  e  de  pertences, 

aliados  à  tensão por  possíveis  conflitos  com presos  ou familiares  destes  diante  de algum 

flagrante, sejam fatores que diminuam a qualidade na operação deste procedimento.

f) “Baculejo”: ir retirar o que não poderia entrar

Apesar  dos  cuidados  estabelecidos  para  evitar  a  entrada  de  itens  proibidos,  sabe-se  que 

existem drogas,  celulares  e  outros  produtos  manufaturados,  como os  chuchos,  dentro  das 

celas. Além disso, existe a possibilidade da construção de túneis para fugas, dentre outras 

suspeitas. De tempos em tempos, então, sem aviso prévio, os agentes tem como procedimento 

realizar um baculejo, ou seja, realizar uma busca minuciosa nas celas para a apreensão destes 

materiais,  consistindo-se  numa  ação  de  expressão  necessária  à  manutenção  do  poder  e 

controle da instituição sobre os presos, mas que, pode influenciar na ordem, uma vez que 

pode provocar reações dos envolvidos, por exemplo. 

Alguns agentes se reportaram a realização do baculejo como uma expertise dos agentes que 

os diferenciam de policiais, por exemplo: “Polícia Civil e Polícia Militar não sabem revistar  

cela nem preso (Diário de Campo: 26/01/12)”. Um agente citou uma situação em que havia 

suspeita no Batalhão de Choque: “Depois de ter ido a Polícia Federal e ninguém encontrou  

nada, nós fomos convidados e encontramos celular, arma, e vários itens proibidos. Como nós  

somos agentes e vivemos isso cotidianamente, esse é o nosso diferencial. Policial não sabe  

fazer 'baculejo' (Diário de Campo: 25/01/12)”.

Não se trata,  entretanto,  da busca de um controle  em que estes produtos proibidos,  como 

drogas  e  celulares,  estejam  totalmente  ausentes,  ou  em  que  os  responsáveis  sejam 

identificados e punidos.  O que existe é um jogo de relações que busca manter um equilíbrio 

entre  os diversos interesses.  De parte da instituição,  um agente indica que sempre vai ter 

drogas nas prisões, inclusive com conivência da direção: “Mandam a gente não pode ser tão  

duro, porque imagine, o cara era viciado lá fora, usava tudo, se chegar aqui e não tiver nada  

vai ser o que? Abstinência... Então tem que deixar ter alguma coisa... (Diário de Campo:  

19/01/11)”. Em relação aos celulares, uma das hipóteses de um agente é que: “Polícia sabe  

que tem tudo ai, e não faz nada porque eles grampeam os celulares e ficam sabendo das  
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coisas que eles comandam lá fora assim... (Diário de Campo: 26/01/12)” Estejam corretas ou 

não estas afirmações, fato é que inexiste um controle pleno para impedir que estes produtos 

entrem, há uma dificuldade de identificar quem permitiu a entrada, muitas vezes pela ausência 

de provas e dificuldade  em punir os presos, uma vez que estes também utilizam-se do seu 

poder para evitar a represália advinda de um flagrante:

Baculejo da semana passada em que encontraram maconha, crack,  
oxi...  Um  perguntou  quem  ia  assumir,  o  outro  disse  que  já  
apareceram uns laranjas  para assumirem, mas que eles  iam abrir  
uma  sindicância  e  todos  daquela  cela  iam  ser  investigados.  O  
problema, segundo ele, é que quando um 'laranja' assume, chega logo  
o advogado dos  outros  para  dizer  que  eles  não têm nada a ver...  
(Diário de Campo: 29/07/11)

g) Rebelião e fuga

As  rebeliões  são  situações  em que  os  presos  reivindicam determinadas  condições 

através da organização destes em um coletivo, não necessariamente homogêneo nem 

total, em que, usualmente, alguém é feito de refém. Muitas vezes, algum ou alguns 

agentes penitenciários. Numa situação como esta, os agentes ocupam basicamente três 

papéis: podem ser  reféns,  negociadores ou  presentes. Para aqueles que são feitos de 

reféns, a dimensão do risco, do estresse, da agressão, da violência em ato ou potência, 

consiste num dos principais elementos disparadores de questões emocionais que se 

prolongam para além da situação vivida:

Depois  de  ser  refém,  não  conseguia  dormir.  A  ameaça  era  muito  
incisiva, a fuga foi de dentro para fora. Entrou uma arma, a suspeita é  
que  foi  alguém  da  empresa  de  alimentação.   (Diário  de  Campo:  
26/01/12)

Fui refém em 2003 na PLB, arma de fogo e faca artesanal, levaram  
calça,  tênis,  celular,  o  mais  importante,  levaram  a  minha  saúde.  
(Diário de Campo: 26/01/12)

Refém de fuga na PLB. Fiquei sem dormir vários meses. Médico do  
Estado disse que era normal, que ele mesmo já tinha sido refém. Foi  
preciso ir num médico particular para tirar licença. O sistema não nos  
ampara.  Nós  infelizmente  temos  que  agir  como  se  nada  tivesse  
acontecido. Algumas pessoas se aposentam em função de coisas como  
estas: tem um colega de menos de 40 anos que tomou um murro e se  
aposentou. Não era para eu voltar. O médico da junta médica disse  
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que era uma coisa normal, que ele mesmo, quando era médico em uma  
unidade,  já  tinha  sido  vítima  de  rebelião.  (Diário  de  Campo:  
26/01/12)
 
Âncora de cadeira. “Segurei a cadeia com a minha vida. Até colete  
de explosivos tinham preparado para mim. É Brincadeira?(Diário de  
Campo: 21/01/12)

Disse já ter sido refém em uma rebelião em Teixeira de Freitas, por  
dois dias, mas que não foi violentado pelos presos, ao contrário, foi  
bem  tratado,  mas  a  tensão  era  grande  por  não  saber  o  que  ia  
acontecer. Ele era a garantia dos presos de que a polícia ia atender  
às exigências deles. (Diário de Campo: 19/04/11)

Para  os  negociadores,  estar  presente  numa  rebelião  ativa  uma  outra  dimensão  da 

adrenalina: por estar numa posição diferenciada, que envolve estratégia, inteligência e 

resolução  do  conflito,  em geral  os  agentes  demonstraram satisfação  e  orgulho  de 

ocupar este lugar. Nas palavras dos agentes: 

Cadeia vira e a gente desvira. (Diário de Campo: 26/08/11)

Mas eu gosto mesmo é de estar dentro da cadeia, com os presos. Isso  
eu sei fazer. Quando teve um problema aqui, chama negociador não  
sei de onde, o cara fica 4 dias para resolver, a gente chega e resolve...  
(Diário de Campo: 23/01/12)

Para os que estão  presentes  na unidade na ocasião da rebelião, as consequências da 

vivência desta situação de tensão são pouco identificadas, apesar de se constituir como 

um estressor para alguns frente a possibilidade de também se tornar um refém, nesta 

ou em outra ocasião. 

Salla (2006), reforça que as rebeliões fazem parte do jogo de poder estabelecido entre os 

presos e a equipe dirigente:

Sykes  sugere,  portanto,  que  a  partilha  do  poder  pode  manter-se 
equilibrada,  mas pode ocorrer também que diversos mecanismos de 
acomodação entre presos e funcionários se esgotem na direção de um 
acirramento de conflitos e de busca por ampliação de poder de um 
grupo ou  de  outro.  As  rebeliões,  para  ele,  seriam esses  momentos 
agudos  em  que  há  uma  crise  nesta  distribuição  de  poder,  um 
aprofundamento  das  tensões,  que  provocam uma recomposição  das 
relações  entre  os  dois  grupos.  (…) Para ele,  as  rebeliões  decorrem 
deste  processo  mais  profundo e  de  longa  duração  no equilíbrio  de 
poder.  As  tensões  encontram  na  rebelião  um  momento  crítico  de 
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solução, muitas vezes uma tentativa de reação dos presos à reconquista 
do poder pela equipe dirigente (SYKES, 2006, p.281).

Diante de um incidente de tentativa de fuga, ocorrida num dia em que eu estava presente em 

uma das unidades, um agente falou dos procedimentos de deslocamento de presos: “tem que 

verificar as algemas, tem que revistar um por um, tem que estar esperto: se o cara estava  

com 3 bermudas e tênis, isso significa alguma coisa... Tem vários procedimentos obrigatórios  

que não são cumpridos.(Diário de Campo: 19/07/2011)”. Além do ócio, da possibilidade de 

acomodação e “afrouxamento” de determinados procedimentos de segurança, o mesmo agente 

explicitou  um certo  “proceder”  dos  agentes,  em que não é  aceito  de  bom grado quando 

alguém cobra estes procedimentos “como se você tivesse querendo ensinar a eles o trabalho  

deles, então, que fica esse clima e que só passa a se cobrar depois que acontece um incidente  

(19/07/11)”.  

h) Condução e Escolta de presos: 

Dentre as atribuições dos agentes está a condução de presos para as assistências, para médico, 

delegacia (em situações que exijam registro de ocorrência) etc. Segundo o Manual do Agente 

Penitenciário,

Condução  é  o  ato  ou  meio  de  conduzir.  No  caso  do  Agente 
Penitenciário pode-se considerar como sendo o ato de encaminhar ou 
apresentar a alguém, pessoa, que se encontra sob custódia.

Escolta é  a  atividade  destinada  à  custódia  de  pessoas  ou  bens  em 
deslocamento.  É o ato de conduzir alguém ou alguma coisa, de um 
local para outro, como medida de prevenção, preservação ou proteção, 
a fim de se atingir os objetivos preestabelecidos.

Segundo regulamentações  nacionais  e  internacionais,  em caso  de escolta  deve  haver  dois 

agentes  para  cada  preso,  que  deve  estar  algemado.  Nas  unidades  estudadas,  apenas  em 

ocasiões muito específicas estas regras eram cumpridas. Em geral, havia falta de agentes e de 

materiais como algemas, chave de algema, viatura, o que dificulta a segurança em situações 

de condução e escolta. Durante o período da pesquisa, um preso soltou a algema e tentou fugir 

enquanto era conduzido do módulo até a sala de informática, procedimento que deveria ser 

realizado utilizando a viatura, mas, como esta estava quebrada, dois guardas conduziam os 

presos  a  pé.  Com este  incidente,  os  agentes  comentaram sobre  a  falta  de  equipamentos, 

viaturas, materiais e agentes necessários à realização de operações básicas, mas, agregaram, 
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ainda, uma ponderação importante: por mais que o risco seja sempre uma condição presente, 

o  fato  de  a  rotina  correr  usualmente  sem maiores  ocorrências,  por  vezes  acontece  certo 

relaxamento  da  segurança  pelos  agentes  que  deixam  de  realizar  com  precisão  alguns 

procedimentos obrigatórios, por exemplo, verificar as algemas, revistar os presos um por um e 

estar atento aos sinais. Além da necessidade desse cuidado com os procedimentos, mesmo que 

aparentemente  não  haja  nenhum  indício  suspeito,  existe  um  outro  componente  desta 

atribuição que pode se constituir como uma falta de controle para a instituição:  “não pode 

deixar um cara corrupto escoltar um malandro, se não você sabe que vai sair jogo... (Diário  

de Campo: 01/02/12)”

A  responsabilidade  da  escolta  externa,  para  levar  ao  fórum,  ao  hospital  ou  para  outras 

unidades,  sinaliza um dos elementos  de fragilidade na relação entre essas duas instâncias: 

teoricamente  esta  é  uma  atribuição  da  polícia  militar,  especialmente  pelo  treinamento  e 

armamento. Entretanto, inúmeras vezes essas atribuições são exercidas por agentes, mesmo 

sem ter os mesmos recursos: “A gente não tem porte de arma. Não tem condições, fica muito  

vulnerável. Uma vez tinham 2 agentes conduzindo 3 presos de Paulo Afonso até aqui, com  

um 38. Se o carro quebrasse? Quem tinha que conduzir era a polícia! (Diário de Campo:  

16/07/11)”

Muitas vezes escoltas são suspensas porque não tem efetivo e/ou viatura pra levar.  Isso é 

especialmente complicado em casos de urgências médicas, por exemplo, seja para os presos 

ou para os próprios agentes. Um dos agentes, partindo de uma situação hipotética, analisou as 

possibilidades  de resolução de situações  como estas sempre com consequências  negativas 

para o agente:

A gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho, mas não tem condição  
nenhuma. Por exemplo, se um preso aqui tá doente, digamos que ela  
tenha 30 minutos de vida. Eu não tenho como saber se ele tá fingindo.  
Ai, vou providenciar um carro. Ai tem a burocracia, na maioria das  
vezes não tem viatura para buscar... Eu podia pensar em pegar um  
carro  comum...  Mas  se  ele  tiver  fingindo  e  lá  fora  tiver  uma  
emboscada com outros esperando para resgatar ele, vão abrir uma  
sindicância e  vão dizer  que eu facilitei...  Vão dizer que eu ganhei  
dinheiro para isso. Se eu não levar e o cara morrer, vão me acusar de  
omissão de socorro... Eu faço o quê? E todos os outros profissionais  
que estão faltando? E a falta de estrutura? Mas a corda arrebenta  
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pro lado do mais fraco e a responsabilidade vai ser toda do agente.
(Diário de Campo: 29/07/11)

i) Plantão noturno

Fechadas as celas, é o momento do registro das ocorrências do dia, da janta, do “descanso”. O 

turno da noite é dividido entre os agentes:

Divide a partir das 18h, de duas em duas horas (18-20h, 20-22h, 22-
24h, 24-02h, 2-4h, 4-6h).  A cada duas horas,  deveriam ficar 2 de  
plantão: um no pátio, o outro na base, os demais deveriam ficar no  
alojamento. Mas tem uns que saem para dar aula, pra ir em casa,  
quando seu horário de plantão é só de madrugada. Ele disse que  
acha errado as pessoas saírem, porque se acontecer alguma coisa só  
vai ter 3, 4, como é que fica? (Diário de Campo: 19/04/11)

Um dos agentes comentou que em uma das unidades, há alguns anos, era procedimento fazer 

ronda noturna, mas que isso foi interrompido após a contratação de agentes REDA1, uma vez 

que  estes,  por  terem  um  contrato  temporário,  segundo  este  agente,  não  se  sentiam 

responsáveis nem seguros para fazer esta ronda. Nas suas palavras:

“Quando os REDAs chegaram, diziam que não iam pro pátio,  que  
isso não era trabalho deles, não ganhavam para isso. Ai, os outros  
disseram:  se  eles  não  entram,  também  não  vou  entrar.  E  agora,  
ninguém mais entra. Só que isso é problema, porque se você fica só na  
base não vê o que tá acontecendo. Qualquer barulho você ouve, mas  
pode ter alguém falando no celular em cima de você, e você não tá  
vendo. Se você chegar de sopetão, você vai ver um monte escondendo  
a maconha, celular... Quando tinha agente no pátio eles ficavam mais  
“plantado”. (Entrevista 2: 19/04/2011)

Além  disso,  este  ponto  traz  à  tona  a  dimensão  da  ociosidade,  que  se  apresenta  como 

característica tanto da vivência dos internos quanto da rotina profissional dos agentes. Para a 

maioria dos agentes, este ócio é percebido como algo negativo, o que pode ser identificado no 

índice de respostas de 76,92% de participantes que acreditam que “cabeça vazia é oficina do 

diabo”. Um dos agentes se reportou ao seu trabalho como uma fonte permanente de “Ócio 

intelectual”: “Aqui você não faz nada, é a mesma coisa todo dia, não tem um livro, não tem  

um esporte. Todo dia a mesma coisa. Para os presos tem capoeira, tem uns fortes mesmo  

(Diário de Campo: 26/07/11)”.  No caso dos  agentes,  essa ociosidade  é  percebida,  ainda, 

como uma das fontes de possibilidade de descontrole por parte dos agentes, uma vez que, 

1Regime Especial de Direito Administrativo, forma de contratação de servidores por tempo determinado – dois 
anos, renováveis por mais dois. 
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além de possibilitar que os presos utilizem o tempo para planejar alguma fuga, rebelião ou 

outro  ato  violento,  provoca  uma  certa  “acomodação”  frente  a  algumas  atribuições  de 

segurança estabelecidas, mas nem  sempre cumpridas, assim como citado anteriormente em 

relação aos procedimentos de abrir e fechar as celas, escoltas, plantão noturno, etc.

3.4. O cotidiano relacional

a) A convivência entre agentes e presos

A relação  dos  agentes  com os  presos  em geral  varia  a  depender  de  quem é o preso,  de 

características do agente e das situações da rotina, bem como de negociações muitas vezes 

estabelecidas pela direção da unidade. Durante a observação participante proporcionada pela 

presença nas Unidades Prisionais, a ação de muitos agentes com quem convivi se aproximava 

em muito da tipologia dos Functionaires e Burnouts de Kauffman (1998). Existiam agentes 

que demonstravam atitude mais hostil em relação aos internos, mas nenhum deles mostrou-se 

disponível para um diálogo mais profundo. Além disso, agentes que se relacionavam com o 

trabalho simplesmente como meio para possuir  recursos para pagar suas contas,  similar  a 

tipologia  de  devedor  hipotecário definida  por  Scott  (2008),  também  foram identificados. 

Existem também elementos de que a origem social semelhante aproxima as duas realidades, 

como identificado por Moraes (2005): 

Agente não mora em condomínio de luxo. Teve uma situação que eu  
tive que dar um corretivo no preso, depois quando tava saindo daqui  
de  tarde,  andando  esse  caminho  todo  até  a  portaria,  ele  saiu  de  
alvará  na mesma hora que eu tava indo, pegamos a mesma topic. Ele  
ficou me olhando e eu olhando para ele. Um só esperando o que o  
outro  ia  fazer.  Ai,  ele  desceu  antes  de  mim.  (Diário  de  Campo:  
19/01/11)

Ao longo do período de contato com o preso, em alguns  momentos o agente tem a autonomia 

de expressar-se e relacionar-se de acordo com as suas características e convicções. Em outros, 

a sua atitude expressa uma negociação a fim de evitar conflitos e outras intercorrências na 

rotina. Além disso, existem momentos em que lhe é exigido, seja formal ou informalmente, a 

partir da administração da unidade, dos colegas ou mesmo dos presos, a tomada de atitudes 

que contrariam aquilo que ele considera correto para a situação. Como será visto a seguir, 

todas  estas  possibilidades  de ação implicam em consequências  que podem ser percebidas 
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como positivas ou negativas para os sujeitos envolvidos e a unidade, bem como, podem ser 

consideradas de forma distinta entre estas instâncias: agentes, presos, instituição. 

Agentes  se  reportaram a uma percepção positiva  da relação com presos  que demonstram 

respeito a eles, que buscam resolver as situações, seja individuais ou coletivas, através da 

negociação e não da exigência ou violência. Ou seja, por aqueles que não provocam situações 

conflitivas que exigem do agente lidar com situações de estresse intenso (seu e do preso), em 

que a imprevisibilidade está presente, bem como a impor a sua autoridade de maneira mais 

incisiva  e,  muitas  vezes,  recorrer  a  punições.  Em  relação  aos  presos,  alguns  agentes 

identificam a diferença entre o vagabundo e o malandro, semelhante a tipologia utilizada por 

Ramalho (1979), como categorias que expressam a forma como se estabelece esta relação: “o 

malandro é esperto, inteligente, não cria problema, sabe falar, sabe pedir, você nunca vai  

encontrar nada na cela de um malandro... O vagabundo é que grita, xinga, dá problema...  

(Diário de Campo: 01/02/12)” 

Um outro agente analisa que, em geral, a forma do preso se relacionar tem a ver também com 

o seu status no crime: “Os assaltantes de banco tratam a gente bem 'Por favor, sr. Agente...'  

Mas os pé-rapado são tudo metido a marrento. (Diário de Campo: 18/07/11)” Em geral, os 

agentes tem menos paciência e tolerância com os presos com as características atribuidas ao 

“vagabundo”. Ou seja, a conduta do preso durante a sua pena, em termos de expressão de 

violência, por exemplo, muitas vezes não tem equivalência com o crime  cometido ou o grau 

de envolvimento dele com o crime. Um agente destaca:  “Os presos são lobos em pele de  

cordeiro, às vezes o cara é bonzinho lá dentro, anda com a bíblia debaixo do braço, mas  

depois é só sair do portão que vira bandido de novo (Diário de Campo: 19/07/11)”.  Nesta 

ocasião, este agente citou o preso que, durante o período de indulto, sequestrou uma médica 

no Iguatemi, depois a estuprou e matou, referindo-se a ele como “uma moça” lá dentro, vivia 

pelos cantos, não dava problema, mas que (na visão dele) era um psicopata.

A partir desta consideração, adaptar-se a rotina da prisão, sem causar problemas, é sinônimo 

de respeito a regras por uma compreensão e reflexão do erro cometido e suas consequências, 

ou significa que o preso já conhece as regras do jogo e as executa de modo a tornar a sua  

permanência ali menos desagradável e mais favorável a seus interesses? Em outras palavras, 

as  adaptações  à  rotina no sistema prisional  e  as estratégias  em busca do controle,  teriam 
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menos a ver com um indicativo da submissão dos presos às regras da prisão estando mais 

relacionado a um modus vivendi em que ambos os lados ora impõem as suas condições, ora 

precisam submeter-se a imposições contrárias, ora ignoram regras burladas. 

É interessante como, para alguns agentes, o tipo de tratamento dispensado ao preso é uma 

reação a forma como o preso se reporta a si, o que interfere inclusive na concessão de direitos, 

como demonstra a fala de alguns agentes durante a pesquisa de campo:

“Aqui é uma troca. Quem me trata bem, eu trato bem. Quem me trata  
mal eu dificulto também.(Diário de Campo: 18/07/11)” 

“Se  me  trazia  problemas,  quando  pede  alguma  coisa  eu  deixo  
esperando um pouquinho...(Diário de Campo: 18/07/11)” 

Duas agentes femininas, por sua vez, relataram uma outra forma de relação com os presos, a 

partir da compreensão do sofrimento advindo do aprisionamento e da reflexão de que tratar 

bem o preso é também uma forma de cuidar de si, de manter o controle frente a possibilidade 

de “acertos de conta” futuros, por exemplo.  Uma agente diz que muitos dos seus colegas 

consideram como falta de respeito tudo o que vem do preso, mas que ela tenta entender a 

situação daquelas pessoas e “leva mais na esportiva”:

Por exemplo, tem uma presa gritando na grade eu digo: vou pegar um  
extintor e te melar toda de cal! Elas se acabam de rir! E falam, dona  
x é maluca! Vejo como humanas. Quando é para colocar dentro da  
cela e a presa não quer, ao invés de me estressar eu pergunto: não é  
melhor entrar pelo bem? Ou quer pelo mal? Tranquilo, eu não acho  
que isso é desrespeito. Eu mesma não suportaria ficar presa, preferia  
morrer! Mas trabalhar aqui eu gosto, eu adoro! Acho que tenho uma  
missão, não estou aqui por acaso. Tem agente que se estressa com  
tudo,  tudo  quer  mandar  pra  tranca.  Ai,  as  presas  se  estressam 
também e fica uma confusão. Eu só mando pra tranca em último caso,  
só se passar dos limites. Eu tenho 21 anos no sistema e até hoje não  
acho normal bater um cadeado. Eu sou humana mas tem momentos  
que  tem que dar  limite,  dar  tranca.  É como criança,  tem que dar  
limite,  não pode deixar  a  porta  aberta  se  não ele  sai.  (Diário  de 
Campo: 03/05/11)

A percepção  que  se  tem do  crime,  do  preso  e  da  condição  de  aprisionamento,  exercem 

influência sobre o tipo de relação estabelecida, a forma de resolver situações conflitivas e de 

exercer o poder e o controle sobre a ação dos presos. Entender o trabalho como uma missão, 

em geral associa-se a atitudes de compreensão do preso como alguém que está numa condição 

desprivilegiada, desassistida e que pode ser ajudado a sair do crime, sendo visto como alguém 

que, apesar de precisar de alguns limites, também é reconhecido na sua “humanidade”. Por 
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outro lado, existe a percepção de que os presos são merecedores do sofrimento ocasionado 

pela prisão e devem ser punidos sempre que cometerem algo considerado desrespeitoso ou 

alguma irregularidade, uma vez que, pelos atos cometidos, são destituídos de sua condição de 

“humanos”:  “Antes  de  ser  agente  eu  trabalhava  todo  engravatado  no  Bradesco.  Agora  

imagine, ir trabalhar em cadeia? Eu trabalhava com gente, agora trabalho com monstro...  

Porque eles  são monstros...  tem um ou outro  que se  salva,  mas a  maioria...  (Diário  de  

Campo: 01/02/12)”.  Dentre  os  respondentes,  o  ditado “bandido bom é bandido morto”  é 

válido para 17,60% (n=41) que concordam plenamente e 23,18% (n=54) que concordam em 

parte.  Além disso, 41,03% (n=96)  dos entrevistados concordam, ao menos em parte,  que 

“uma vez bandido, sempre bandido”. 

A  percepção  dos  agentes  sobre  os  presos  influencia  diretamente  também  em  aspectos 

específicos da rotina, uma vez que, por exemplo, para participar das atividades laborativas ou 

educacionais, atividades consideradas como promotoras de benefícios para os presos e nas 

quais existe uma possibilidade de maior acesso destes a outros locais dentro das unidades, 

exigindo  deslocamento  e  certa  autonomia,  muitas  vezes  depende-se  da  escolha  e/ou 

autorização  da  equipe  de  segurança,  mediante  considerações  acerca  da  conduta  do  preso, 

como forma de minimizar as possibilidades de ocorrências indevidas. 

Diante de tantas contradições, relações de desconfiança, violências, a agressividade sempre 

presente, em ato ou potência, uma das exigências informais no exercício da função implica 

em controlar as próprias emoções, assim como identificado por Crawley (2011), a fim de não 

transparecer algo inadequado, que possa fragilizar a relação com o preso,  “Eu olho no olho  

mesmo, o tempo inteiro, ele nunca pode achar que eu estou com medo.” Nas palavras de um 

outro agente: “Quem trabalha um lugar desses, não pode ter medo. Eu não sei se as pessoas  

aprendem a não ter medo, acho que é uma coisa inata. E não pode demonstrar. Desde que  

cheguei sou assim.” (Diário de Campo: 26/01/12)

Para um agente, esta atitude é sim algo aprendido:  “Trabalhando aqui você aprende a ser  

frio, a ver as coisas e não demonstrar, não sentir. Aprendi a ser malandro, a ter malícia, a  

não me preocupar com quem me olha atravessado. Aqui são 300 te olhando atravessado.”  

(Diário de Campo: 26/07/11). 
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Lidar com as emoções significa, ainda, conseguir manter a racionalidade na relação 

com o interno, frente a tomada de decisões. Um agente se referindo a presos do regime 

semi-aberto, citou: “Aqui você não pode agir com emoção, agir com o coração... Se não  

chega a época de natal o preso vem te pedir para sair, para ficar com a família dele e o  

coração mole vai dizer que vai? Não pode...” (Diário de Campo: 21/01/12)

Estas situações refletem o quanto a relação cotidiana nas prisões estudadas baseia-se, muitas 

vezes, sobretudo em questões subjetivas e relacionais, mais do que em critérios objetivos e 

técnicos.  Ao  mesmo  tempo,  surge  o  questionamento:  que  condições  técnicas,  que  apoio 

institucional  seria  necessário  para  minimizar  as  relações  baseadas  em  pessoalismos, 

permeadas por questões emocionais tão latentes?

b) Conflitos entre presos

A ausência de equipamentos e de formações específicas,  como uso progressivo da 

força, intervenção em situações de conflito, muitas vezes interfere, por exemplo, nas 

possibilidades de atuação e controle de situações que aconteçam entre os presos ou 

destes com os agentes: 

Não interferiria se visse um preso agredindo o outro porque temos  
que  preservar  a  nossa  integridade física.  Não temos  preparo,  não  
temos tonfa, para competir com um cara que fica o dia malhando,  
com idade bem mais jovem... Até porque, pode ser uma armadilha...
(Diário de Campo: 10/02/12)

Entretanto, não é apenas a falta de treinamento que influencia na ação de um agente frente ao 

conflito entre presos. É possível haver situações em que estas ocorrências, ou seja, ocasiões 

em  que  determinados  presos  sofram  agressões  vindas  de  outros  presos,  provoquem 

indiferença ou até certa satisfação para alguns agentes, a depender de quem esteja envolvido 

no  conflito.  Diante  de  autores  de  crimes  repudiados  socialmente,  como  o  estupro,  por 

exemplo,  para  16,96%  (n= 26)  dos respondentes,  é  correto que eles  sejam estuprados na 

prisão.  Um  agente  relatou:  “A  gente  avisa  pros  outros:  esse  é  estuprador;  gosta  de  

criancinhas; estuprou senhora de 90 anos... e eles mesmos dão um jeito (Diário de Campo:  

18/07/11)”. Um outro agente ponderou, com certa indiferença: “se o preso tiver com uma 
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arma, perdi nada lá...” (Diário de Campo: 19/07/11).  Uma agente feminina, por sua vez, 

indicou que as vezes dá vontade de deixar elas lá brigando, mas conclui afirmando que faria 

alguma coisa. Que jamais entraria no meio pra apartar, mas voltaria para chamar um colega 

(homem) ou a polícia. 

Um agente fez uma análise um pouco mais tática da situação, para avaliar como ele reagiria 

frente a uma situação de agressão por parte de presos:

Em relação  ao  “que  ele  faria  se  visse  um preso  agredindo  outro  
preso/um funcionário?”, ele respondeu que depende da situação em 
relação a sua própria segurança. Que vai depender de se o preso está  
armado ou não, com que tipo de arma, ou faca etc, se ele está sozinho  
ou se tem outros agentes juntos, se é um preso ou vários, se está no  
pátio ou em outro local... Ou seja, vai depender das condições que ele  
tem  na  situação  para  agir  com  segurança.  (Diário  de  Campo:  
19/04/11)

Apesar disso, 

Tabela 17. Ação dos agentes frente a conflitos dos presos.

______________________________________________________
% n

_________________________________________________________________
Interferiria de alguma forma      65% 156          
Interferiria a depender do caso 32,08% 77
Não interfriria 2,92% 7
_______________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Um dos agentes mencionou que se visse algum preso agredindo outro, interferiria de alguma 

forma, apitando, dando um sinal pelo menos. Mas ele ressaltou que, para além das situações 

visíveis, muitas coisas acontecem dentro da cela e os agentes não ficam sabendo.

Em relação a um interno agredir outro, ele disse que o interno acha  
que se ele tiver um comportamento tranquilo, pacífico, ele usa isso  
como argumento  para  conseguir  benefício.  Ou  seja,  o  agente  não  
pode  ver...  O  interno  cometer  uma  briga  lá  dentro  ou  perto  do  
cadeado,  a  visão dele  é  diferente.  A depender  do agente  ele  vai  e  
chama o interno. Se for uma questão de morte, o agente apita mesmo!  
Primeiro, socorro à vítima, depois, identificação do agressor, que é  
imediatamente  conduzido  ao  castigo.  Retira  a  vítima  do  pátio,  
encaminha  para  o  PSP.  Se  o  chefe  de  equipe  avaliar  que  aquela  
agressão não vai  causar  risco  ao agressor  ele  volta,  se  for,  ele  é  
conduzido à base do 4.  Condução à delegacia  do agredido,  corpo  
delito, queixa. Tem melhorado muito porque os delegados tem vindo  
aqui fazer as oitivas. O agente já tem o tato, ele percebe quando é  
uma situação que pode ser generalizada ou quando é uma situação  
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pontual.  Se ele  for querer fazer uma rebelião,  pode ser em dia de  
visita,  vão ter  moedas de troca.  O interno nunca briga em dia  de  
visita. Já é um código deles. O agente já deve ter essa malícia. Deixa  
ele  ai,  chama  os  farda  azul  para  retira-lo.  (Diário  de  Campo,  
12/08/11)

c)  “Fazer Jogo” - Estabelecendo relações ilícitas com os presos

Uma das condições mais recorrentes na visão sobre os agentes penitenciários,  identificada 

inclusive nas falas e registros nos questionários dos agentes, refere-se a suspeita de corrupção 

generalizada. A condição de agente como ladrão, espancador, fazedor de jogo, corruptível, se 

faz presente nas rodas de conversas e de amigos. Um agente fala que é frequente as pessoas 

perguntarem como é que entra drogas, facas, na cadeia. E ele responde: “Você tem noção de  

quantas pessoas entram sem revista, por lei? Pastoral, conselho comunitário, tem a PM que  

fica na guarita e não sabemos o que tem lá em cima. Às vezes algumas coisas caem do céu...  

(Questionário 138)” A proximidade com os presos, de alguma forma, igualaria as condições 

entre eles na forma como uma agente percebe a visão da sociedade: “[para a sociedade] Preso 

e agente, tudo é a mesma coisa (Questionário 59)”.

O estabelecimento de relações ilícitas com os presos, através do “afrouxamento” de regras ou 

da facilitação da entrada de itens proibidos em troca de dinheiro, constitui um dos pontos de 

tensão mais complexos na dinâmica pela busca do controle nas unidades prisionais. Dentre os 

que  responderam ao  survey,  31,80% dos  agentes  afirmaram já  ter  recebido  assédios  dos 

internos para “fazer jogo”, sendo que destes 27,27% (n=65) afirmaram que isso aconteceu 

ocasionalmente e 4,60% (n=11) disse receber propostas com frequência. 

Tudo tem um preço para entrar: faca, arma, celular, fuga... Trata-se de um dos aspectos que 

contribuem para o estigma da corrupção construído em torno do agente e consiste num dos 

fatores que promovem a insegurança da instituição a partir do empoderamento de presos, seja 

na relação com outros presos, seja na relação com os agentes, pela concessão de privilégios, 

pela facilitação de fugas, pela obtenção de ilícitos que os municiam no comércio intramuros 

de drogas e outros bens e que contribuem para a tomada de poder através do uso de armas e 

facas, por exemplo, utilizadas para a resolução de conflitos internos ou em motins e rebeliões 

que podem colocar todos em risco. 
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Muitos agentes fizeram questão de salientar o que eles consideram um equívoco comum na 

sociedade civil, quando da atribuição da responsabilidade deste tipo de negociação apenas aos 

agentes em sua relação com os presos e aos baixos salários. Para muitos dos agentes, este 

comportamento estaria muito mais associado a questões morais e éticas, do que a questões 

profissionais ou de valorização, como pode ser identificado na tabela abaixo e no depoimento 

a seguir: “Aqui tem pai de família mas também tem agente que já era mau caráter de fora. Ai  

quando chega aqui, continua no esquema...” (Depoimento de Agente: 26/07/11). 

Tabela 18. O que leva um agente a receber propina?

      %   n
___________________________________________________
Medo, risco de vida 4,20% 10
Tirar vantagem, fazer um extra 23,11% 55
Falta de valorização da carreira 14,29% 34
Baixos salários 6,30% 15
Falta de vergonha na cara 52,10% 124

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Além disso, muitos agentes ressaltam a autoria deste tipo de ação a outras ocupações que têm 

acesso ao preso:

“Já vi advogado trazer cocaína no sapato. Vinha com um sapato  
igual ao do preso e trocava o sapato com ele. Não to dizendo que não 
tem agente penitenciário que também faz isso. Como também tem 
assistente social que mantinha relacionamento sexual com o preso  
dentro da sala dela. Já vi juíza que mandava despachante vir aqui  
pedir 50 mil, no outro dia o alvará do cara tava aqui. Vai dizer que  
juíza ainda precisa de dinheiro? (Diário de Campo: 17/08/11)

Agentes  referiram-se,  ainda,  a  atos  corruptíveis  a  partir  da  PM, responsáveis  pela  guarda 

externa das unidades prisionais, geralmente localizadas em torres superiores com visibilidade 

para o pátio:  “Pistola da PM já foi encontrada no pátio, jogam faca, cocaína... O pessoal  

acha que só agente trabalha no presídio! (Depoimento de Agente: 17/08/11)”.

Existe a percepção de que o preso reconhece os agentes que tem mais propensão a aceitar 

estabelecer este tipo de negociação, a partir da observação de pequenos gestos, comentários e 

jeito de ser dos agentes. Ou seja, o preso sabe “quem é quem. Só se você for frágil de atitude.  

Para mim eles dizem: o sr. é osso duro de roer. (Depoimento de Agente: 09/02/12)” e, em 
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geral, analisam o agente, seu perfil, seus comentários, suas vestimentas, em busca de algum 

sinal de fragilidade do agente que possa ser o início de uma negociação: 

“A gente vigia eles mas eles vigiam muito mais a gente! Eles prestam  
atenção se algum agente comenta que está com uma dívida, agiota,  
um problema na família, ai, eles oferecem pra deixar entrar alguma  
coisa em troca de uma “ponta”. Ai, a continuação depois depende da  
sua conduta,  você tem que dar um limite,  repreender na hora, dar  
uma punição.” (Depoimento de Agente: 03/05/11)

A fala de um outro agente complementa:

“Eles pré-selecionam. Eles tem o perfil  do agente corrompível.  Eu  
nunca fui assediado numa questão dessas. Não me pergunte o que é,  
mas  quando  eles  dão  o  bote  é  na  pessoa  certa.  O  cara  tava  se  
vestindo incompatível com o salário... 'Joga o barro' para ver se cola.  
(Entrevista 3: 19/04/11)” 

Pequenos indícios são observados pelos presos e utilizados, muitas vezes de forma sutil, até 

que se identifique com quem se pode fazer jogo e se a situação é propícia: “No início, quando 

o agente é novo, os presos não chegam não... ficam observando... depois é que eles vêem  

quem pode fazer jogo... (Depoimento de Agente: 20/01/12)”; “Eles trabalham muito em cima  

do psicológico.  Eles observam tudo, se você tem carro, qual é o carro... (Depoimento de  

Agente: 26/01/12)”, e sondam através de diálogo com os agentes: ”Que é que você tem? Tá  

devendo? Qualquer coisa tamos aí. (Entrevista 3: 19/04/11)” Em geral, estas negociações se 

estabelecem a partir de coisas simples, e então, “quando você tiver na mão dele, ele pede o  

que quer. (Depoimento de Agente: 09/02/12)”

A reação do agente frente a comentários desta natureza é que marca, ou não, os limites da 

relação. Alguns desconversam, outros impõem limites claros e punições: “'Uma vez um preso 

falou: Oh Sr. Fulano, vc gosta muito de shopping.' 'Por que?' 'Vejo que você anda com calça,  

camisa da Zoomp.'  'Não,  não é  original  não...'  (Depoimento  de Agente:  26/01/12)”.  Já  a 

reação de um agente após ter recebido uma proposta foi esperar até o fechamento das celas, 

para impor a punição: “Quando fechar, 15 dias no castigo (Entrevista 3: 19/04/11)”.  Um 

outro agente, considerou uma ofensa inadmissível a oferta de um preso, diante da qual ele 

afirmou: “Quebrei ele todo no pau. Ele achar que pode me comprar? Como assim? Isso é o  

maior  desrespeito  de  todos!  No  outro  dia  me  deram  uma  licença  prêmio  de  um  mês.  

(Entrevista 7: 18/01/12)” 
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Manter-se  firme  diante  dos  assédios  constitui-se  numa  das  condições  necessárias  à 

manutenção do respeito na relação com os presos e com os demais agentes, inclusive porque, 

se  o  agente  em algum momento  já  aceitou  e  depois  decide  recusar,  pode  ser  coagido  a 

continuar,  o que provoca uma relação de submissão ao preso ou, no mínimo,  interfere na 

relação de autoridade com este. Nas palavras de um agente: 

“O preso sente pela atitude do agente. Você não pode nunca aceitar  
nada de um preso, se aceitar um pouquinho, já era. Um fala pro outro  
que com você tem jogo, e ai já foi. Numa situação mesmo que vários  
agentes  foram  dar  um  'corretivo'  num  preso  que  tinha  dado  um  
'vacilo', chegou um agente que já tinha 'feito jogo' com ele. O preso  
não  reclama  de  castigo  quando  ele  tá  errado,  mas  ele  falou  pro  
agente 'você não me bate não, você já  pegou no meu dinheiro...'”  
(Depoimento de Agente: 19/01/11)

Questionados sobre o que fariam caso vissem um colega recebendo propina:

Tabela 19. O que faria se visse um colega recebendo propina?

_________________________________________________________________
      %   n

_________________________________________________________________
Denunciaria o colega 34,18% 81
Conversaria com o colega para que ele não fizesse mais isso 30,38% 72
Fingiria não ter visto 16,03% 38
Conversaria com o colega para também receber propina 1,27% 3
 Não sabe avaliar esta questão 17,72% 42
______________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Para um agente, “Denunciar (Bocar), implica exposição. (Depoimento de Agente: 09/02/12).” 

Para outro, “se você denuncia, é problema, se não denuncia, você tá ilegal também... Porque  

alguém pode ter visto que você viu e se você não fizer nada, você pode ser denunciado  

também.  (Depoimento  de  Agente:  15/06/11).”  Esta  situação  repercute  num sentimento  de 

impotência,  uma vez  que  se  trata  de  uma situação  que  põe  todos  em risco,  assim como 

identificado por Kauffman (1988), mas em que não se identificam muitas alternativas para 

lidar com a situação, especialmente pela dificuldade de constituir provas e pela morosidade da 

Justiça.  Um dos agentes  “disse que ninguém dá conselho para outro agente,  e que, se a  

situação não for tão grave, a maioria finge não ter visto pois a própria Secretaria não dá  

respaldo  (Diário  de  campo:  29/04/11)”.  Com isso,  alguns  indicaram que  a  mudança  de 

unidade  constitui  a  providência  mais  recorrente  nos  casos  de  suspeita  de  corrupção  de 

agentes: “O dificil é provar, como é que prova? Ai transfere, coloca no HCT (“quero ver ele  
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vender  droga,  fazer  jogo  com  maluco!”),  nos  piores  lugares...  (Depoimento  de  Agente:  

01/02/12).”

d) Concessões

Existem  condições  não  legais,  mas  aceitáveis  e  negociadas  na  prisão  pela  própria 

administração. Um dos exemplos, presente em várias unidades, são as cantinas, com freezers  

e  vários  alimentos  e  bebidas,  dentre  outros  produtos,  disponibilizados  para  a  venda  para 

presos, visitas e, esporadicamente até agentes. Numa das unidades, um agente explicou que há 

27 anos atrás, ao entrar, já havia uma cantina dentro do pátio mas, esporadicamente, haviam 

problemas: “o 'dono da cantina' era roubado, colocavam um pano na cabeça dele, segurava  

como se  fosse  enforcar,  quando  soltava  já  tinham levado  tudo  (Depoimento  de  Agente:  

20/01/12)”. 

Perguntei como se dava isso, de tornar-se o dono da cantina. “Para ser dono de cantina? Tem 

que ter capital né? Mas os critérios de escolha... ninguém nunca pediu a minha opinião sobre  

isso, prefiro não falar sobre.(Depoimento de Agente: 20/01/12)”

Disse que o antigo dono permaneceu por 10 anos e que o atual pagou 50 mil pela cantina.  

Disse que o lucro é grande. Ele então ponderou sobre essa concessão do Estado, dizendo que 

é  proibido  o  comércio  de  qualquer  coisa  dentro  de  instituições  públicas,  por  servidores 

públicos, por exemplo, que eles podem responder a processos administrativos caso façam algo 

desta  natureza,  mas  para  o  preso  é  totalmente  liberado.  Falou  que  tem alguns  PMs,  por 

exemplo,  que vendem utensílios necessários a profissão que não são disponibilizados para 

todos,  como  algemas,  por  exemplo,  mas  é  proibido:“Por  que  não  proíbem  a  cantina?” 

(Depoimento de Agente: 23/01/12). Para um agente:“O Estado não se importa com o agente.  

Negocia com o preso porque isso aqui é uma bomba relógio. Faz negociações, dá regalias,  

para manter a cadeia calma. (Depoimento de Agente: 19/01/12)”

Em relação  a  outras  formas  de  entrada  de  alimentos  e  pertences,  recentemente  houve  a 

tentativa de uma das Unidades, recém construida, de impedir a entrada de qualquer pertence, 

entretanto,  isso  provocou  situações  complexas  que  sairam do  controle  dos  agentes: “Na 

Cadeia Pública  não entrava nada. Comida só a que a unidade dava.  Secavam casca de  

banana na lâmpada, eles pegavam a seda que eles conseguiam, e fumavam... Os presos se  
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revoltaram com isso e armaram pros agentes. Agentes tiveram que se defender. (Depoimento  

de Agente: 26/01/12)”  Nesta ocasião, marcada por um confronto entre presos e agentes, as 

visitas foram orientadas pelos presos a informar uma juíza do ocorrido e todos os agentes 

daquela unidade foram acusados de crime de tortura. “Eles acusaram até agentes que não  

estavam lá no dia. Acho que não vai dar em nada. Nenhum dos presos vai querer depor. Mas  

ninguém, em momento algum, procurou saber por que foi, como foi. Esse é o problema dos  

Direitos Humanos. (Depoimento de Agente: 26/01/12)” 

e) Relação dos agentes com outros agentes

Na relação entre agentes, saber que existem colegas que fazem jogo com preso, implica numa 

relação  de  desconfiança,  que  denuncia  e  potencializa  situações  de  conflito  dentro  desta 

categoria profissiona. Um  agente ressalta que é preciso acreditar no que se vê e não no que 

ouve, uma vez que por vezes, podem ser criadas intrigas inverossímeis entre agentes que não 

tem boas relações: “Marca o cara de fazedor de jogo e o cara fica mal visto. Mas na frente  

todo  mundo  se  chama  de  meu  amigo  (Depoimento  de  Agente:  26/01/12)”.  A  partir  dos 

questionários, identificou-se que:

Tabela 20. Relação e confiança entre agentes.

________________________________________________________
     %   n

________________________________________________________
Confia pouco 55,65% 128
Não confia 12,17% 28
Confia 30,42% 70
Confia muito 1,74% 4

Agentes são colegas, não amigos 49,13% 113
Saímos juntos e conversamos muito 24,35% 56
Frequentam minha casa, são próximos 3,91% 9
Gosto de manter certa distância. 22,61% 52

____________________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

A relação entre os agentes, seja a partir dos dados dos questionários, seja a partir dos relatos e 

situações vividas, apontam para uma relação onde há um predomínio maior de desconfiança e 

menos  de  cumplicidade  e  parceria,  diferente  do  que  havia  sido  identificado  em  outros 

estudos.. Em geral, estes quando ocorrem, estão relacionados a agentes de um mesmo plantão 

ou que iniciaram a carreira no mesmo período.  Um dos agentes compara a relação existente 
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entre os presos com a relação entre agentes: “Essa é a grande diferença de nós para eles: nós  

somos um bando, um bando de profissionais jogados pela Secretaria. Eles são um grupo. 

(Depoimento de Agente: 23/01/12)”

Apesar disso, 87,87% (n=210) dos agentes disseram que interfeririam de alguma forma caso 

vissem um preso agredindo um funcionário, comportamento identificado por Kauffman como 

sinal de solidariedade entre agentes,  10,88% (n=26) interfeririam dependendo da situação e 

1,26% (n=3) não interfeririam.

Existem agentes que atribuem a própria categoria muitos dos problemas da cadeia:

“É o  agente  que  deixa  entrar  droga,  arma...  tinha que  terceirizar  
tudo, porque se alguém fizesse alguma coisa de errado era demitido.  
Do jeito que tá, o ultimo agente que foi exonerado faz 12 anos... e  
porque já tinha muitos processos administrativos, mas os outros são  
apenas transferidos para outras unidades, ou seja, um dia voltarão a  
se encontrar... Desse jeito, até inibe a denúncia, pois se sabe que nada  
vai acontecer. (Depoimento de Agente: 20/07/11)”

Mas, assim como identificado por Kauffman (1988), existe uma diferença entre os agentes 

antigos  e  os  recém-chegados:  a  depender  da  atribuição,  muitos  dos  agentes  mais  antigos 

mandam os mais novos realizarem as atividades, o que causa desconforto nos mais novos: 

após o fechamento das celas de uma das unidades, um agente comentou: “Você viu como é  

né? Vai anotar no seu relatório? Agora coloque também aqueles que ficam ali no meio sem  

fazer  nada...  (era  um  agente  novo,  referindo-se  aos  mais  antigos)  (Diário  de  Campo:  

20/01/12)”

Presenciei uma outra situação que se remete a esta relação: 

“Vai lá abrir a rampa (Depoimento de Agente: 20/01/12)” 

“Por que ele não pode pegar a chave e abrir? Ele num tá lá? Só  
porque a gente é novato eles colocam todo o serviço que eles não  
querem fazer, para gente fazer. Eu faço até certo ponto...(Depoimento  
de Agente: 20/01/12)” 

Um outro agente presente na situação, complementou:

“Mas é assim mesmo, outro dia eu fui fazer uma escolta no HGE, lá  
não tinha lugar para ficar, pedi para uma agente levar meu carro lá e  
ela voltava com a viatura, para eu poder dormir no carro, o outro  
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disse  que  ela  não  ia  não,  que  eu  tinha  que  me  fuder  mesmo...  
(Depoimento de Agente: 20/01/12)”

Dentre as nuances da relação entre  os agentes,  existe ainda briga pelo poder,  relações de 

camaradagem  ao  mesmo  tempo  permeadas  por  brincadeiras  que  podem ser  consideradas 

desrespeitosas. Um dos agentes falou que já foi vítima de muitas brincadeiras e desrespeito de 

colegas, afirmando que tem vergonha de como os agentes se tratam em qualquer lugar, na 

frente  das  pessoas,  do  tipo  de  brincadeira,  xingamentos.  Disse  que  é  uma  questão  de 

educação, e que as pessoas nem percebem que é um desrespeito. Um outro agente se refere a 

este como um outro hábito comum entre agentes e relaciona-o à forma de agir dos presos: 

“eles ficam fazendo brincadeiras, pirraçando o colega até ele se irritar... igual faz o preso. E  

ai, começa a fofoca, um chega dizendo que o outro tá fazendo jogo, depois esse mesmo chega  

dizendo  que  o  outro  tá  fazendo  jogo...  Vai  criando  discórdia.  (Depoimento  de  Agente:  

26/08/12)”

Em relação  a  diferenças  sócio-culturais,  um agente  relata:  “Os  colegas  tem  preconceito  

quando você começa a estudar. Você passa a pensar e passa a se ausentar, e os colegas não  

entendem. Começa a chacotar. Você passa a ser mais fiscalizado: Universitário escrevendo  

dessa forma?” (Depoimento de Agente: 09/02/12)

Outro agente se referiu aos outros como família, “aqui é família, mesmo se o cara tiver se  

metido  numa  situação  errada,  se  tiver  precisando  de  você,  é  família...  (Depoimento  de  

Agente: 18/01/12)”. Mas, existe ainda a concepção de que na relação com os outros agentes, 

você é “sempre suspeito”  (Diário de Campo: 19/04/11): “Eu quero acreditar nas pessoas,  

mas aqui é muita falsidade. Ficam especulando que você faz jogo, e pela frente lhe chamam  

de amigo. Isso é muito complicado. (Depoimento de Agente: 26/01/12)”

Um agente penitenciário que atua em um dos setores administrativos de uma unidade, disse 

que,  pros  outros  agentes  que  trabalham  na  “base”,  no  “pátio”,  quem  trabalha  no 

administrativo não é mais agente. “Quer dizer, quando é pra ter benefício,  fazer plantão,  

hora extra, não é agente. Mas quando é para fazer alguma atividade que eles não gostam de  

fazer, entrar no pátio com alguma visita, por exemplo, ai eles dizem: 'por que você não vai  

lá? Você não é agente?'” (Entrevista 2: 19/04/11)
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A  relação  com  os  profissionais  REDA  enquanto  uma  condição  insegura  para  o  sistema 

penitenciário, foi abordada a partir da consideração de que o vínculo profissional frágil destes, 

facilitaria as relações ilícitas com os internos: “não tem um compromisso. Se o cara me tenta  

cooptar,  eu como efetivo,  vou sair a bem do serviço público.  O REDA sai com a 'bunda  

limpinha'.  O cara que deu uma fuga,  REDA,  hoje  tá  trabalhando na rua.  (Entrevista  3:  

19/04/11)”  Um outro agente pondera que estes atos não são cometidos exclusivamente por 

funcionários  neste  regime,  mas  que  o  sentimento  de  responsabilidade  de  alguém  nestas 

condições de trabalho tenderia a ser diferenciada: “não tá nem ai, vai ficar 2 anos, às vezes  

mais 2 e depois vai sair... (Depoimento de Agente: 19/07/11)”. Dentre os participantes, 69,4%

(n=168) são contrários a este tipo de regime contratual para esta categoria profissional. 

Para os agentes REDA, o sentimento de fragilidade estaria presente sob um outro aspecto: 

para a instituição, o seu vínculo é temporário, mas para o preso com quem ele se relacionou 

durante o tempo em que ocupou a função, ele será para sempre agente. Isso promove um 

sentimento de insegurança frente a possibilidade de sofrer algum tipo de violência após o 

término do período da função, uma vez que não contará mais com a assistência do Estado.

Um outro ponto de fragilidade na relação entre os agentes foi abordado: a relação com agentes 

que apresentam boas condições econômicas ou condições sócio-culturais diferenciadas. O fato 

de  alguns agentes  adquirirem determinados  bens,  como carro,  por  exemplo,  muitas  vezes 

repercute em insinuações de que o dinheiro ou os bens foram adquiridos de forma ilícita: 

“onde  ele  conseguiu  esse  dinheiro?  (Diário  de  Campo:  07/07/11)”.  Um dos  agentes,  ao 

analisar a questão, identificou que, a inabilidade de muitos agentes em lidar com o seu próprio 

dinheiro, o que se reflete no endividamento e problemas com bebidas (na sua opinião comuns 

entre os agentes),  reduziria a sua compreensão sobre a vida econômica bem sucedida dos 

demais  a  possibilidades  ilícitas,  desconsiderando  a  vida  prévia,  condições  familiares  ou 

conquistas  a  partir  de  outras  ocupações,  por  exemplo.  Um outro  agente  disse  que  sofre 

“Preconceito por ser branco, os colegas, falam 'ai, faz silencio que o branco tá dormindo'...  

'Olha o carro...' É o mesmo salário, mas você saber como gastar, não fica fazendo farra...  

Você sente que tem alguma diferença... (Entrevista 6: 01.02.12)”

Um dos gestores de uma das unidades disse que, na sua opinião, existem três tipos de agente: 

os  que  fazem  “corpo-mole”,  ou  seja,  que  não  se  envolvem  nas  atividades,  não  tem 
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preocupação com o que acontecem lá, aproveitam as oportunidades para não trabalhar; os que 

manipulam os outros;  e os responsáveis,  que querem fazer o seu trabalho.  Perguntei qual 

desses tipos ele acha que predomina. Ele disse que o que predomina não é em questão de 

quantidade, mas o que termina tendo mais poder são os que manipulam, pois dominam os 

demais. Pelo menos quando estão presentes, dificilmente são contrariados. 

Conversando com os agentes que entraram no concurso recentemente, eles me disseram que 

algumas coisas estão mudando no comportamento dos agentes, e justificam isso pela gestão 

de um diretor militar aliada a chegada de novos agentes em maior quantidade que os antigos: 

“Você precisava ver o cara que ficava na portaria! Tinha um cara que  
ficava  na  portaria  com o  cabelo  desse  tamanho,  a  roupa  toda  de  
qualquer jeito, chupando cana e jogando o bagaço no chão. Ai veio  
um novo diretor e a gente, que era em maior numero que os efetivos, e  
começamos a nos colocar de uma maneira diferente, andando mais  
arrumado... O major diretor, passou a exigir roupa arrumada, limpa,  
postura,  educação...  E  a  gente  também,  que  chegou  com  outra  
postura, ai eles tiveram que mudar... porque ia ter escolta, quando o  
diretor via como estava, dizia que não ia... Tirou o cara da portaria,  
foi mudando... (Depoimento de Agente: 20/01/12)”

f) Equipe Dirigente

O corpo diretor de uma unidade prisional é composto diretamente por aqueles que ocupam os 

cargos de gestão, incluindo os empresários no caso de unidades em co-gestão, os técnicos, os 

policiais, os agentes penitenciários e, indiretamente, considera-se, ainda os superintendentes e 

outros  gestores  da  Secretaria  de  Administração  Penitenciária,  uma vez  que,  no Brasil,  as 

unidades prisionais são parte da estrutura do Estado. Entretanto,  ao mesmo tempo em que 

fazem parte do corpo diretivo, a proximidade e a frequência do contato com os presos, bem 

como as atribuições que lhes são próprias, diferencia consideravelmente estes profissionais 

dos outros presentes neste contexto.

A natureza da relação entre estas diversas instâncias profissionais pode tomar delineamentos 

peculiares  na  rotina  de  uma  unidade  prisional:  ao  tempo  em  que  são  tecnicamente 

complementares,  a dimensão do desenvolvimento não sistêmico das atividades, sobressaiu. 

Desafios  presentes  nas  tomadas  de  decisão,  na  relação  entre  a  segurança  e  as  atividades 

educacionais, laborativas e médicas, entre gestão e agentes penitenciários, dos agentes entre 
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si. Nesse jogo de relações, diversas expressões de disputa de poder, exigência de direitos e 

noções diferenciadas do cumprimentos do dever.

O modelo de gestão, o perfil daquele que está à frente de uma unidade, o modo como este se 

relaciona com os presos e a administação penitenciária, exerce uma grande influencia sobre a 

rotina profissional dos agentes, especialmente a partir da relação estabelecida com os internos. 

Segundo uma das agentes,  no Conjunto Penal Feminino, no tempo de uma certa diretora, 

“eram as presas que mandavam, pois ela não as contrariava de forma alguma”. Sempre que 

uma  autoridade  ia  visitar  a  unidade  “a  diretora  ia  conversar  com  as  lideranças,  as  

'mangangonas' para pedir que elas controlasse as presas para não fazer barulho etc. Mas até  

xingavam as autoridades (Entrevista 4: 05/05/11)”. 

Essas negociações,  na sua percepção,  minavam a autoridade  das agentes.  Quando alguma 

agente era agredida por uma presa, não era permitido prestar queixa, pois a diretora entendia 

que “se a presa agiu assim é porque a agente fez alguma coisa antes. Ou seja, dava toda a  

'moral' às presas, e nenhuma moral para os agentes. (Depoimento de Agente: 05/05/11) Em 

contrapartida, ela avalia a gestão de uma outra diretora como benéfica, dizendo que “agora a  

cadeia  está  em  ordem  (Entrevista  4:  05/05/11)”,  por  haver  respeito  e  escuta  diante  de 

situações que exigem tomada de decisão por parte dos agentes. 

Existe uma relação complexa entre os agentes e a gestão. O sentimento de que os agentes é 

que “seguram a cadeia”, enquanto que o diretor só “segura o seu cargo”, foi apontado por 

muitos agentes, o que se reflete no nível de confiança entre estes:

Tabela 21. Confiança dos agentes na equipe dirigente

________________________________________________________
     %   n

________________________________________________________
Confia pouco 44,10% 101
Não confia 10,92% 25
Confia 37,12% 85
Confia muito 7,86% 18

____________________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Decisões  consideradas  equivocadas,  a  crescente  militarização  dos  diretores  de  prisões,  a 

distância destes com os agentes, seriam alguns dos entraves nesta relação:
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Ser agente é muita frustração, você vê muita coisa errada, muita coisa  
que  podia  ser  diferente,  muitas  decisões  erradas  da  diretoria,  
superintendência, Secretaria... Chega o povo todo de paletó achando  
que  sabe  resolver  coisa  de  cadeia  e  só  toma  a  decisão  errada...  
(Depoimento de Agente: 18/01/12)

A  formação  escolar,  pela  formação,  tinha  que  ser  médio.  Para  
valorização  da  categoria,  superior.  Já  o  diretor  tinha  que  ter  
conhecimento  na  prática  mais  conhecimento  teórico.  Só  que  tem  
colocado PM ou PC para ser diretor, isso é um desmerecimento do  
agente, de muitos que mereciam estar como diretores. (Depoimento de  
Agente: 26.01.12) 

Ninguém pergunta pro agente, estou aqui há 21 anos, nessa mesma  
cadeia... disso aqui eu entendo. Mas vem o povo de fora achando que  
sabe mandar aqui. As vezes aparecem umas solicitações absurdas: há  
pouco tempo surgiu uma operação durante a noite: atender 40 presos  
na central médica. É inviável! Mas a gente faz? Faz, tem que fazer,  
mas eu falo, falo mesmo, já disse que eu sou problemático... a médica  
tava  sem aparecer  na  Central  Médica,  ai  teve  algum problema na  
Secretaria, mandaram ela vir, ela veio de noite e a gente teve que ir...  
porque ligaram da Secretaria... Mas não pode dizer que não dá? Que  
é inviável? (Depoimento de Agente: 18/01/12)

Você já viu algum agente penitenciário a frente de um batalhão da  
PM? E por que acham que um capitão da PM entende de prisão? Por  
que coloca eles para virem dirigir presídio? A carreira do agente não  
é uma carreira que permite progressão, até você se tornar diretor por  
mérito. Tem até agente que agora é diretor, mas não é por mérito... é  
por política. (Depoimento de Agente: 21/01/12)

Por outro lado, nos últimos anos em Salvador a gestão das prisões também foi marcada por 

algo inédito neste município, como citado no depoimento acima: a ocupação de cargos de 

gestão por agentes penitenciários. O interessante é que, o que poderia ser visto como uma 

conquista da categoria, para alguns recebe o caráter de privilégio por quem era do sindicato 

ou por quem é  amigo do rei, questionando-se, inclusive, as decisões que são tomadas por 

obediência  à  ordens  superiores  que não podem ser  questionadas  para que não se perca o 

cargo:  “cargo  tem  que  calar  a  boca  e  obedecer,  por  isso  eu  nunca  quis  cargo.  Sou  

problemático mesmo!” (Depoimento de Agente: 18/01/12)

Castro (1991) avalia a condição de agentes assumindo a gestão das unidades como algo que 

possibilita um exercício do poder bem característico, a partir dos conhecimentos da rotina e 

das pessoas, desenvolvidos a partir da vivência prévia:
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Nas prisões é bastante frequente que os diretores que fazem parte da 
equipe dirigente tenham começado sua carreira na instituição penal 
como agentes penitenciários, o que corresponde aos antigos guardas 
de presídio. No decorrer do tempo prosseguem seus estudos e sendo 
bacharéis  em  Direito  acabam  guindados  a  um  dos  postos  da 
administração da prisão. Isso propicia uma situação que, em termos do 
exercício do poder, é bastante peculiar. Tendo exercido a função de 
agentes de segurança detêm um monopólio de saber sobre a clientela 
do  presídio,  o  que  faz  com  que  o  exerçam  de  forma  bastante 
específica, pois é no âmbito de atuação do agente de segurança que o 
braço do Estado alcança o preso. Os próprios sentenciados afirmam 
que sem ser o preso não há quem conheça mais a prisão do que o 
agente de segurança. Assim, a administração do presídio nas mãos de 
antigos  agentes  possibilita  um  exercício  maior  do  controle.  Isso 
porque, construindo essa experiência enquanto agentes, são portadores 
de um saber do cotidiano do presídio e da vida do preso no que existe 
de mais capilar. (…) Assim, a miuçalha subterrânea do presídio, que 
qualquer  diretor  desconheceria,  lhes  é  muito  familiar.  Além disso, 
mantêm relações de amizade com os agentes mais antigos que são os 
que detêm mais poder. Desta forma, têm a possibilidade de exercer a 
dominação de maneira muito mais eficaz. (CASTRO, 1991, p.61)

Muitos agentes reconhecem esta como uma situação muito pertinente, mas de alguma forma, 

percebi que havia uma expectativa de que tudo fosse diferente, que as condições de trabalho, 

as  necessidades  de  cada  um,  fossem  consideradas.  Quando  isto  não  acontece,  isso  se 

transforma numa insatisfação às vezes até maior. Um agente, a quem perguntei se ele via 

diferença  agora  que  existem  agentes  ocupando  cargos  importantes,  ele  disse  “não  vejo 

diferença  nenhuma,  não vejo  melhora nenhuma (Depoimento  de  Agente:  29/07/11)”. Ele 

disse que depois que assumem um cargo, a manutenção disso é o que passa a importar, uma 

vez que haveria uma modificação no padrão de vida:  “o cara adquire dívidas, padrão de  

vida,  baseada no novo salário,  então vai fazer de tudo para não perder (Depoimento de  

Agente: 29/07/11)”. Ao mesmo tempo ele disse que quando é alguém de fora, é problema 

porque não entende de cadeia. 

Para  alguns  agentes,  o  lugar  de  poder  não  compensa  o  sacrifício,  explicitando  que, 

monetariamente, existem outras formas de ter uma ampliação de renda sem correspondencia 

no aumento do grau de responsabilidade: “O pessoal pega cargo para ganhar R$163 a mais  

no salário. Eu tiro meio turno para um colega que trabalha e só chega mais tarde, e ele me  

paga R$230.  Vale muito mais a pena e não tem o stress  de ser gestor.  (Depoimento  de  

Agente: 23/01/12)”
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A relação entre agentes e policiais é complexa. Os policiais militares (PM) são responsáveis 

pela proteção das fronteiras externas das prisões e pela condução de presos. Entretanto, trata-

se de uma relação marcada mais pela ausência de contato e disputa de poder, do que pela 

complementaridade. Pelas condições sociais da profissão, muitas vezes os agentes sentem que 

os PM se consideram superiores.  Além disso, como já foi indicado anteriormente,  muitos 

agentes discordam que policiais assumam cargos de gestão. Os agentes sinalizam que, houve 

uma época em que era considerado um castigo para os PMs virem trabalhar na prisão. Mas 

que:

“Hoje eles gostam, é muito mais tranquilo ficar aqui do que ficar na  
ofensiva lá fora. Lá fora ele corre muito mais risco de ser morto ou de  
se  envolver  em alguma coisa  que  vá  dificultar  a  progressão  dele.  
Como  é  só  por  tempo  e  pela  ficha,  aqui  ele  fica  sem  nenhuma  
ocorrência,  o  tempo  passa,  e  pronto.  (Depoimento  de  Agente:  
21/01/12)”

O que causa um grande sentimento de injustiça entre eles é o fato de muitas das atribuições 

assumidas  pelos  agentes  serem  de  responsabilidade  dos  policiais,  que  tem  recursos  e 

treinamentos, mas que não assumem todas as funções, como escolta, por exemplo. Numa das 

unidades, um agente disse que a área externa onde os policiais deveriam ficar foi considerada 

pelo Capitão  como uma área de risco e  que,  portanto,  “seus homens” não iriam ficar  lá: 

“Agora, se é uma área de risco para eles, que tem porte de arma, treinamento, imagine pro  

agente? E é o agente que fica! Tem 4 agentes nos postos externos. (Depoimento de Agente:  

26/01/12)”

Outro  agente  sinaliza  uma  ação  que  deveria  ser  integrada,  mas  que  ambas  as  partes  se 

eximem, em alguma medida, de suas responsabilidades: 

A gente monitora aqui do monitor, vê o que acontece na área externa,  
mas se acontecer alguma coisa, eu mesmo não vou lá. Uma fuga por  
exemplo, parte da culpa vai ser nossa, mas a parte maior vai ser do  
policial que estava lá fora, ou deveria estar e não fez nada. P: vocês  
tem algum tipo de comunicação com os PMs? Comunicação? Que  
comunicação? (muchocho) Outro dia apareceu uma sucuri aqui de  
5m. E não é a primeira nem vai ser a última! Deve ser a sexta, a  
oitava...  uma vez  os  presos  viram uma e  puxaram para dentro da  
cadeia... elas vem atrás de rato... Essa mata fechada ai, um absurdo!  
A segurança daqui é uma vergonha. Eu me recuso a ir. Porque não é  
minha atribuição. (Depoimento de Agente: 26.01.12)”
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g) Direitos Humanos e controle

Frente  a  situações  de  desordem,  ou  seja,  situações  em  que  os  presos  burlam  regras  da 

instituição ou que contrariam o código de conduta com os agentes, as punições podem variar 

de repreensões verbais e registro de ocorrência, uso de violência física ou tranca na cela de 

castigo por um dado período de tempo. 

Os agentes ponderam que, “tá vindo cada vez mais presos mais perigosos... e ao invés de ser  

mais duro, tá afrouxando pro bandido... (Depoimento de Agente: 18/07/11)”. A utilização da 

agressão física,  para muitos agentes  é justificada por ser um “corretivo” que faz parte  da 

linguagem que o preso entende. Para 53,28% (n=122) dos respondentes,  bater em alguém é 

uma atitude aceitável, dependendo da situação. Um dos agentes fala que bater não pode ser 

por prazer, mas por defesa as vezes é necessário. Alguns agentes expressaram a utilização da 

força  física  contra  os  internos,  por  vezes  de forma intencional,  por  vezes  como reação a 

alguma atitude inaceitável por parte do preso. Ao comentar a situação de uma colega que foi 

mordida por uma presa, uma agente expressou: “Se eu tivesse na hora, eu metia o pau sem 

pensar, só ia pensar depois. (Depoimento de Agente: 05/05/11)” 

Um  outro  avalia  a  utilização  da  agressão  física  no  contexto  atual  brasileiro  como  algo 

controverso,  em que este é um tipo de ato proibido em determinadas  situações,  como no 

interior das prisões e, recentemente, nas famílias, mas que segue como uma atitude utilizada 

pelo Governo, através das instituições policiais, por exemplo.  “Eu não posso bater no meu  

filho, mas a RONDESP pode invadir a casa das pessoas e sair metralhando e matando só  

porque acha que é vagabundo. Por que a palmada não é educativa, é proibida, mas o Estado  

pode se utilizar desses artifícios? (Depoimento de Agente: 21/01/12)”

Desde que as Comissões de Direitos Humanos passaram a intervir  mais nas situações das 

prisões, a forma de agir do agente penitenciário tem sofrido algumas modificações: 

“Na  época  que  eu  entrei  mesmo,  era  normal  torturar  preso,  ter  
punição,  retaliação.  Era  'camburão  e  pau'.  Acho  que  os  Direitos  
Humanos  são  importantes,  porque  foi  mudando  essas  coisas.  O  
agente  tem que  saber  que  não  é  juiz  nem carrasco.  A  gente  não  
prende, não pune, não solta. A gente apenas representa o estado no  
confinamento.(Depoimento de Agente: 29/04/11)”
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Com o tempo, os próprios presos aprenderam a regular a ação dos agentes através da denúncia 

de abusos. A possibilidade de ser enquadrado no crime de tortura, tem reduzido em muito a 

ação física dos agentes, que afirmam que agora a sua arma é a caneta e o apito. 

“Hoje o agente se preocupa. Eles deram mais direito pro preso do que  
para gente. Antes a gente agia, trabalhava com a violência. Hoje a  
gente trabalha com a inteligência. Se eu visse um preso agredindo um  
funcionário, eu quebrava ele no pau. Hoje o apito seria a única forma.  
(Depoimento de Agente: 28/08/11)”

Entretanto, muitos agentes discordam da ação dos Direitos Humanos, sob a justificativa de 

que  houve um empoderamento  dos  presos,  que  tem cada  vez  mais  direitos  garantidos,  e 

nenhum dever, nenhuma obrigação: “Para cada direito um dever. Se você dá muito direito e  

pouco dever, fica capenga. Tem que ter também um endurecimento. É como uma criança. Eu  

tenho  uma  filha  de  4  anos.  Quando  ela  faz  malcriação,  tem  que  colocar  de  castigo.  

(Depoimento de Agente: 17/08/11)” Um outro agente complementa:

Depois que esse tal de Direitos Humanos entrou na cadeia, o crime  
piorou. Você é a favor do espancamento? Não. Sou de um tempo em  
que  o  preso  dizia  me dê  um pau,  mas  não  coloque  nada em meu  
prontuário.  Hoje  os  Direitos  Humanos  não  permitem  que  a  gente  
toque um dedo num preso. Hoje o agente perdeu o respeito. Estamos  
pagando  um  preço  muito  grande  porque  não  podemos  bater.  Na  
verdade eu sou a favor. Hoje o guarda não faz mais porque tem medo.  
O preso liga daqui de dentro pro Ministério Público e denuncia. O  
procedimento  tá  certíssimo.  Quem  vai  sofrer  isso?  Vocês.  Há  os  
exageros? Sim, que seja punido.  O preso só reclama quando ele  é  
injustiçado. (Entrevista 3: 19/04/11)

Vivenciar a prisão como agente coloca esses sujeitos num lugar em que, ao mesmo tempo, 

eles  fazem parte  da equipe dirigente da instituição,  mas a proximidade com os presos os 

fazem ter que lidar e resolver situações pelo “código da cela”. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que a ordem da cadeia é mantida por estes profissionais, esporadicamente através de ações 

não permitidas,  os mesmos são individualmente  responsabilizados,  de tempos em tempos, 

pelas agressões que cometem. A desconsideração pelas condições que resultam neste tipo de 

atitude, provoca revolta nos agentes frente a a atuação dos Direitos Humanos, o que reflete em 

73,30%  (n=162) que afirmam não confiar nos operadores dos Direitos Humanos:

Antes eu acreditava muito nesse negócio de Direitos Humanos. Hoje  
eu fico pensando, será que eu me embruteci? Mas é que você passa a  
ver  as  coisas  de outra forma...  Eu acho que o preso merece  seus  
direitos,  tem que ser  garantidos,  mas e  os deveres? Ai  entra aqui  
criança, já nasce de pai preso, você vê essas crianças com 7 anos no  
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tráfico, vai fazer o quê? Reduzir a maioridade penal?(Depoimento de  
Agente: 26/08/11)

Um agente disse que não confia de jeito nenhum nos operadores de direitos humanos, pois 

quando eles chegam lá acreditam em tudo o que os presos dizem e não analisam o contexto, 

“que a gente trata mal, bate, tortura, derruba de lá em cima aqui embaixo. Eles chegam  

tratando  os  agentes  mal,  como  se  fossem  todos  torturadores.  (Depoimento  de  Agente:  

05/05/11)” Outro agente reclamou bastante da comissão de Direitos Humanos, questionando, 

inclusive:  “Direitos  Humanos ou perseguição?  (Depoimento  de  Agente:  03/05/11)”  Citou 

uma situação em que a comissão já chegou na unidade achando que eles são torturadores, 

perguntando: “Quem aqui dá tranca? Quem tortura? (Depoimento de Agente: 03/05/11)” Em 

seguida, citou uma entrevista com alguém dos direitos humanos, em que perguntaram sobre 

os direitos humanos para os agentes e foi dito que agente não precisa de direitos humanos, 

precisa  fazer  o  trabalho  direito.  Disse  que  eles  criam  uma  utopia  dos  próprios  Direitos 

Humanos, considerando esses direitos apenas pela falta de assistência que os presos tiveram 

ao longo da vida e no período da prisão, mas desconsideram que eles fizeram mesmo alguma 

coisa de errado antes de serem presos e, muitas vezes, durante o cumprimento de sua pena. E, 

na sua opinião, fica parecendo que quem fez algo de errado foram apenas os agentes. 

A dimensão do risco presente na função dos agentes, é um dos fatores que se acredita ser 

desconsiderada quando da análise de situações de violência envolvendo presos e agentes:

Hoje  em dia a cadeia  tá  boa.  Os vereadores  eram os  primeiros  a  
chegar aqui e logo depois pediam as cabeças dos agentes. Quando  
teve um motim na cadeia pública, os agentes estão sofrendo processo  
judicial por crime de tortura. E crime de tortura é crime hediondo!  
Como vai  ficar esse cara? Existem situações na cadeia que foge à  
ética normal das pessoas,  é sua vida em risco. Ai,  vem os direitos  
humanos cheios de técnicas, de leis, e chegam metendo os pés pelas  
mãos. Tem que ser analisado item por item, não chegar perguntando  
quem é o torturador. Todo mundo tem direito a Direitos Humanos. Na  
detenção a gente vê um colega todo amarrado, sujo de óleo, e o preso  
dizendo: 'vou queimar ele!' Aquele cara tá ferrado. Quando a gente  
consegue recuperar ele... Ai vem os Direitos Humanos... Vou fazer o  
que com esses caras? Vou quebrar no pau. Não sabem o que é cadeia.  
(…) Todo dia olho no olho e o cara dizendo: me aguarde quando  
sair... No outro dia o cara sai, sabe seu plantão. A possibilidade de  
saber que eu posso dar e tomar é uma, mas se eu só posso tomar...  
(Entrevista 3: 19/04/11)”
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Como já pontuado por Moraes (2005), os agentes também reivindicam para si um olhar que 

enxergue a sua condição e os cuidados necessários para a sua própria condição de segurança, 

saúde física e mental.
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CAPÍTULO IV.

PERCEPÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA PRISÃO
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4. Efeitos da Prisão: vida pessoal e social

Na verdade, todo esse mar de confusões não é gratuito. Não decorre  
apenas da ausência de recursos humanos qualificados ou da falta de  
métodos  racionais  de  trabalho,  embora  tais  aspectos  possam 
contribuir  em muito  para  esse  conjunto  de irregularidades.  Essas  
confusões parecem dispor de uma intencionalidade. A prisão, como 
outras instituições de controle repressivo da ordem pública,  não é  
transparente, sendo pouco acessível à visibilidade externa, a não ser  
em  pequenos  momentos  e  situações,  como  sejam  cerimônias  
institucionais e rebeliões carcerárias. A intransparência manifesta-se  
de  modo  ambíguo:  alguns  ângulos  da  vida  carcerária  merecem  
publicidade, como os serviços de escolarização e profissionalização  
que,  conquanto  precários  e  insuficientes  (Cf.  Adorno,  1991d),  se  
prestam a difundir uma imagem rósea da instituição penal, como se  
ela estivesse realmente recuperando seus tutelados. Outros ângulos  
não merecem o mesmo tratamento: os espancamentos, torturas, maus  
tratos,  violência  sexual,  a  qualidade  da  alimentação,  a  baixa  
habitabilidade das celas, tudo isso esta envolto em névoas. Portanto,  
os  documentos  parecem seguir  essa lógica  de claro-escuro:  põem  
ênfase em certos traços de comportamento, ao mesmo tempo em que  
obscurecem outros. No limite, esse embaralhamento entre o visível e  
o invisível, entre dizível e o silêncio, entre aquilo que se sabe e aquilo  
que circula, entre o “real “ e a “fantasia” fazem com que qualquer  
situação  seja  passível  de  manipulação  favorável  ou  desfavorável.  
Nesse quadro, ninguém tem efetivo domínio sobre qualquer coisa;  
tudo é instável e qualquer um pode ser presa fácil de outrém. Não  
sem motivos, qualquer uma das partes — preso, guarda ou dirigente  
—  pode,  a  qualquer  tempo,  desestabilizar  o  poder  institucional,  
rompendo  o  arranjo  transitório  momentâneo,  ainda  que  as  
oportunidades para fazê-lo não sejam tão frequentes e os custos de  
tal investida sojam bastante elevados, com consequências e reações  
imprevisíveis. (ADORNO, 1991, p.17)

Todos  os  esforços  realizados  em  busca  da  ordem,  as  emoções  que  não  podem  ser 

pronunciadas,  a concentração de sentimentos  e relações  de desconfiança,  de manipulação, 

como citado  nos  capítulos  anteriores,  não  passam ilesos,  particularmente  para  os  agentes 

penitenciários. Conforme identificado no capítulo teórico, são inúmeras as consequências que 

esta profissão pode trazer para a saúde física e psicossocial destes sujeitos. Algumas delas, 

são passíveis de reconhecimento explícito e foram facilmente identificadas pelos participantes 

da pesquisa. Outras, não tem necessariamente consequências objetivas, mas influenciam na 

subjetividade, nas crenças, na visão de mundo e no jeito de ser dessas pessoas. No início, a 

pesquisa se chamou “O que vivem, pensam e sentem os agentes penitenciários?” Ao ouvir 

esse título,  um agente falou: “Você nunca vai saber.  Só se você viver isso aqui.  É tanto  
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absurdo que a gente vive aqui, que papel nenhum vai conseguir descrever tudo.(Depoimento  

de Agente: 21/01/12)” Mas, através da escuta atenta, aos ditos e não ditos e dos registros nos 

instrumentos de pesquisa, ou seja, dentre o que foi possível de ser acessado, identificou-se 

algumas condições dentre estes aspectos, que sofreram interferência devido à vivência nesta 

profissão, que serão apresentadas a seguir.

a) Prisionização: 

O conceito de prisionização foi cunhado inicialmente por Clemmer, em 1940, para indicar o 

processo através do qual os presos absorvem, em diferentes graus, as maneiras, costumes e 

cultura  da  prisão durante  o tempo em que estão  presos.  Similarmente,  um dos primeiros 

efeitos identificados, especialmente pelos agentes mais antigos, é a incorporação do “jeito de 

cadeia”,  presente  no  vocabulário,  jeito  de  falar,  de  vestir,  de  relacionar-se.  Uma  das 

participantes rememora essa mudança na sua vida, a partir desse convívio:

Ai meu vocabulário mudou! Primeira vez que eu cheguei em casa eu  
falei:  Ah! minha mãe, vou dar um baculejo no meu guarda-roupa!  
Minha mãe: Minha filha! O que é isso? …. Ai já fui mudando o meu  
vocabulário,  o  contato  com o  agente...  Então,  Essa transformação  
você também passa, o funcionário também passa, apesar da minha  
distância com eles! Mas o convívio em refeitório, porque a gente só  
via  o  colega  no  refeitório,  terminava  adquirindo  também  o  
vocabulário deles. Até porque tinha os internos da área livre. Depois  
que as coisas começaram a mudar, as transformações tal  tal  tal  e  
graças  a  Deus  chegamos  na  modernidade.  (…)  Você  tem  que  
aprender a nova linguagem daqui, o que é 'boi', o que é 'comarca', o  
que  é  'tiricktac'...  Não  é  mais  'tiricktac',  na  minha  época  era  
'tiricktac', hoje é diane... Então muda. É a divisória que eles colocam.  
'Passar  o  portão'  é  você  sair.  E  você  fala  naturalmente.  Você  já  
absorve no convívio.(Entrevista 1: 19/04/11)”

Uma agente identifica que isso vem sendo transformado:  “Antes era difícil  diferenciar os  

colegas dos presos. Hoje em dia você já ve mudanças no modo de vestir, de falar, tá mais  

profissional, mais separado (Depoimento de Agente: 14/06/11)”.  Outro agente ressalta que 

esse processo não aconteceu consigo:  “Eu não me institucionalizei. Mas às vezes a mesma  

coisa acontece com o guarda: linguagem, vem alcoolismo, droga, corrupção... (Entrevista 3:  

19/04/11)”
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Moraes (2005) acredita que é impossível, apesar de todos os riscos, sejam de ordem física, 

psíquica ou moral, o agente “não 'se misturar', porque as fronteiras entre presos e agentes  

são frágeis  ou  movediças,  seja  para  controlar  os  presos,  seja  porque simplesmente  são  

partes  dos  processos  de interação presentes  em toda em qualquer  instituição ou espaço  

social (MORAES, 2005, p.96)”. O que o autor destaca é que, por mais que se acredite estar 

realizando  suas  atribuições  profissionais  mais  eficazmente,  a  incorporação do “código da 

cela”  o  afasta  cada  vez  mais  dos  valores  da  sociedade  livre.  Condição  esta  igualmente 

identificada por Goffman (1999), Kauffman (1988) e Crawley (2011).

b) Preconceitos e estigmas

Como considerado por praticamente todos os estudos anteriormente referidos sobre o agente 

penitenciário, uma situação sob a qual os agentes tem pouco ou nenhum controle, expressa-se 

nas relações sociais: entre os entrevistados, 47,21% (n=110) afirmaram já ter sofrido algum 

tipo de preconceito por trabalhar no sistema prisional. Lourenço (2012) analisa:

Embora o estigma do trabalho carcerário possa não necessariamente 
marcar o corpo físico, ele invariavelmente afeta a vida dos indivíduos 
no que se refere às suas possibilidades de interação social,  impondo 
padrões  próprios  de comportamento  e  sociabilidade.  A categoria  de 
agente penitenciário é sociologicamente tida como desacreditável.  É 
dizer que no momento em que o agente passa a ser reconhecido como 
tal ele também passa a portar o estigma. (LOURENÇO, 2012, p.101)

Questionados sobre como os agentes consideram que são vistos pela sociedade, obtivemos os 

seguintes dados:

Tabela 22. Como os agentes consideram que são vistos pela sociedade.

_______________________________________________________________
% n

_______________________________________________________________
Como Corrupto 27,85% 66
Com Indiferença 37,97% 90
Como trabalhador da Segurança Pública 34,18% 81

_______________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Um dos agentes, ao responder essa questão, disse: “a sociedade não nos vê. Não é uma coisa  

nem a outra (Depoimento de Agente: 05/05/11)”. Ao mesmo tempo, esse agente falou que as 

coisas  têm melhorado: “agora tem agente  como superintendente,  como diretor,  isso  não  

existia  antes  (Depoimento  de  Agente:  05/05/11)”.  O  sentimento  mais  presente  é  de  ser 

percebido com indiferença. Um outro agente afirmou que, ao começar a trabalhar no sistema, 
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há 15 anos, era visto com medo e desconfiança. Mas agora, as pessoas já não expressam nem 

atitude negativa nem positiva. Apesar disso, ainda existe significativamente a sensação de ser 

visto como bandido, corrupto e mais de um terço da amostra acredita ser percebido enquanto 

trabalhador da segurança pública. O estigma, já apontado por Goffman (1988) como a relação 

de atribuir antecipadamente a alguém uma condição desqualificada, depreciativa, apenas pelo 

seu pertencimento a uma dada condição/relação social, foi reconhecido na ocupação de agente 

penitenciário  por  Silveira  (2009)  como  fruto  especialmente  da  sua  proximidade  com  os 

presos:

Daí  o  fato  de  a  condição  fronteiriça  vivenciada  pelos  agentes 
penitenciários  torná-los  desacreditáveis  em  alguns  contextos  extra-
muros, nos quais, trazer a público sua condição de custodiador pode 
torná-los  depositários  de  um  estigma,  num  movimento  de 
deslocamento  do estigma que originariamente  cerca  os  presidiários. 
(SILVEIRA, 2009, p.8)

As respostas obtidas  na descrição dos preconceitos  já  vivenciados pelos participantes,  em 

decorrência da profissão, foram categorizadas e apresentaram as seguintes porcentagens:

Tabela 23. Preconceitos sofridos pelos Agentes Penitenciários de Salvador-BA.

CATEGORIA DESCRIÇÃO PORCENTAGEM n

Corrupção situações de convívio social em que os agentes são taxados de 
corruptos, criminosos, “fazedor de jogo”

27,00% 29

Convívio social relatos de tratamento hostil, com desprezo ou indiferença em 
diversos contextos sociais

18,69% 20

Preconceito  
institucional

situações  em  que  os  agentes  sentem-se  tratados  com 
desrespeito  ou  descaso  por  órgãos  ou  representantes  do 
governo

17,76% 19

Desqualificação  
da profissão

situações em que a profissão é considerada como uma função 
negativa ou inferior

14,00% 15

Agressividade e  
truculência

situações  de  convívio  social  em  que  os  agentes  são 
classificados como violentos, truculentos

11,21% 12

Medo situações que envolveram receio de pessoas conviverem com 
o agente devido à sua profissão

8,41% 9

Grau de 
instrução e  
finanças

agentes que se sentiram descriminados por outros agentes por 
sua condição financeira e de escolaridade.

2,80% 3

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

O conhecimento enviesado da profissão, este estigma que reforça apenas o lado negativo da 

profissão, repercute não apenas no convívio social dos agentes, que os faz ser mal vistos na 
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sociedade,  na  faculdade,  por  colegas,  em  lojas,  por  familiares,  conforme  relatado  pelos 

agentes  como,  ainda,  essa  percepção  social  do  agente  enquanto  criminoso  é  partilhada 

inclusive pelos membros das instituições responsáveis pela administração penitenciária. Nesse 

caso, o preconceito pode ser encontrado desde a falta de valorização e assistência - “Começa 

pela nossa Secretaria que não trata o agente como cidadão, como profissional, nem como  

funcionário (Questionário 74)”;  “O superintendente disse ao agente penitenciário que nós  

éramos  um  mal  necessário  (Questionário  33)”  -,   tratamento  inadequado  ao  servidor  - 

“sistema governamental que iguala o agente ao preso (Questionário 02)”, desinteresse em 

ofertar condições de trabalho inclusive previstas por lei – porte de arma, por exemplo -, até 

pela relação com outros colegas de profissão que ascenderam na carreira, conforme relatado 

por alguns agentes. Além disso, eles relataram preconceitos por parte da Polícia Militar, por 

exemplo,  corporação  que  também  tem responsabilidades  sobre  a  segurança  das  unidades 

prisionais:  “[preconceito]  por  parte  dos  prepostos  da  PM,  que  deviam  fazer  escolta  e  

custódia, porém são os agentes que o fazem e ainda são estigmatizados de 'babá' de preso  

(Questionário 60)”.

Em relação à truculência, uma agente reportou uma situação em que foi fazer uma doação de 

sangue e a recepcionista achava que “toda agente era grosseira (Questionário 23)”. Ser visto 

como  truculento,  que  só  sabe  torturar  preso,  estaria  presente  devido  a  uma  associação 

recorrente desses profissionais com o carrasco, agressor, carcereiro, corrupto, e, na opinião de 

alguns agentes, isso se dá principalmente por quem defende os direitos dos internos. 

Relacionado  ao  medo,  um  agente  relatou  no  questionário  que  geralmente  as  pessoas  se 

assustam, ficam com receio ao saber que são agentes penitenciários. Alguns relataram terem 

descontinuado relações  amorosas  devido à  profissão,  um deles,  por  exemplo,  falou que a 

“paquera” o considerou uma pessoa violenta ao saber que ele trabalhava na prisão. Ele disse 

ainda, que antes fazia questão de falar que era agente penitenciário, afirmar a sua profissão, 

mas que hoje ele prefere evitar,  afirmando apenas que é funcionário público, atitude esta, 

adotada por muitos dos agentes entrevistados.

Apesar disso, alguns agentes recém-chegados, muitos dos quais universitários e provenientes 

de  famílias  de  classe  média,  afirmam que,  até  o  dado  momento,  não  sofreram situações 

preconceituosas  e que a sua rede de relações  considera a sua profissão como um serviço 
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público, sem maiores estigmas. Ao refletir sobre o perfil dos agentes, um dos participantes 

considerou: “Tá entrando muita gente com nível superior, isso é bom para categoria, porque  

vai  valorizando  a  classe,  as  pessoas  vão  vendo  diferente...  (Depoimento  de  Agente:  

26/01/12)”. Um dos agentes, na função há dois meses, estudante de engenharia, classe média, 

ou  seja,  parte  deste  “novo perfil”  de agente,  reforça  esta  percepção.  Perguntei  o  que  ele 

achava de ser agente e ele respondeu: “Bom né? Ter cargo público é sempre bom. É só ter um 

bom preparo mental.  Fico  aqui  até  passar  em outros  concursos.(Depoimento  de Agente:  

19/01/11)”  Ele  relatou  que,  por  ser  de  classe  média,  as  pessoas  olham  para  ele  como 

trabalhador da segurança pública, mas que existe o estereótipo de corrupto.

Este  reconhecimento  social  a  partir  de  um  estigma  pode  trazer  consequências  para  a 

identidade dos agentes, dada a centralidade do trabalho na identificação de si e do outro nas 

relações sociais:

Entende-se, portanto, ser o trabalho uma referência fundamental para o 
indivíduo,  dando suporte  tanto  para  a  construçao de sua  identidade 
social – a qual está deveras imbrincada à identidade pessoal – quanto 
para  sua  forma  de  inserção  no  meio  social.  Sendo  que,  qualquer 
ruptura  que  venha  a  ocorrer  na  esfera  do  trabalho  acaba  por 
manifestar-se  na  fragilização  da  identidade,  mesmo  porque,  ao 
referimo-nos a “identidade social” referimo-nos àquilo que permite aos 
sujeitos  perceberem  e  expressarem  “mudanças”  e  “permanências”. 
(SILVEIRA, 2009, p.3)

c) Vitimização

Ao mesmo tempo em que é percebida como uma função com uma rotina marcada por muita 

repetição e ócio: os dias são muito parecidos, as atribuições em geral permanecem as mesmas, 

como identificado  anteriormente,  a  função  é  marcada  por  uma tensão  e  estado  de  alerta 

permanentes, pela possibilidade sempre eminente seja de uma situação de violência que os 

vitimize, em que seja necessário agir como mediador de um conflito ou, ainda, que eles atuem 

em situação de agressor. Além disso, diferentes percepções sobre tomadas de decisão que 

afetem diretamente no seu dia a dia, desrespeito e humilhação vindo de colegas ou superiores, 

também fazem parte da rotina, como pode ser identificado na tabela abaixo:
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Tabela 24. Tipo de Violência Sofrida enquanto Agente Penitenciário

Tipo de Violência Sofrida enquanto Agente  % N n

Ameaça de morte por internos 48,29% 234 113

Ameaça de violência física pelos internos 39,91% 233 93

Direitos trabalhistas desrespeitados 33,19% 232 77

Humilhado/desrespeitado pelo superior 26,29% 232 61

Humilhado/desrespeitado pelo colega 23,50% 234 55

Privado de assistência médica e odontológica 20,94% 234 49

Acusado injustamente de praticar ato ilícito 19,74% 233 46

Direito de defesa negado 16,31% 233 38

Humilhado/desrespeitado por alguém de posição inferior 10,26% 234 24

Violência física pela polícia 9,96% 231 23

Ameça de violência física ou de morte por um colega 9,96% 231 23

Torturado 5,24% 229 12

Violência física por internos durante o serviço 15,88% 233 37

Violência física por internos durante a folga 4,72% 233 11

Violência física por um colega 4,33% 231 10

Baleado durante o período de folga 2,61% 230 6

Assédio sexual 2,16% 231 5

Baleado em serviço 1,29% 232 3

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

As ameaças, vitimização mais comumente vivenciada pelos agentes, seja de morte, seja de 

violência física, constitui-se como algo extremamente presente na rotina, a ponto de alguns 

agentes dizerem que  se alguém disser que nunca recebeu uma ameaça, está mentindo. Em 

pesquisa realizada por Lourenço (2012) com agentes penitenciários em Minas Gerais, obteve-

se um percentual muito similar ao índice de respostas obtidos nesta pesquisa para o crime 

sofrido de ameaça de morte: dentre os entrevistados, 49,5% afirmaram ter recebido ameaça de 

morte em Minas Gerais e, como identifica-se na tabela acima, em Salvador este percentual foi 

de 48,29%. 

Apesar de ser uma profissão permeada por situações de violência, existe uma naturalização 

disso:  “são  coisas  de  cadeia”  que,  para  alguns,  simbolicamente,  não  são  consideradas 

situações que afetam sua saúde psicológica ou física. “Deixo os problemas daqui aqui e os de  

casa em casa” foi uma frase que  ouvi de muitos agentes. Alguns, até como estratégia de lidar 

com essa realidade, já tratavam isso com naturalidade, diziam “Ameaça de morte são tantas  
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que a gente começa a achar normal (Diário de Campo: 12/08/11)”  ou “Ameaça de morte,  

você não pode levar a sério (Diário de Campo: 29/04/11)”. 

Passei a ouvir isso tão repetidamente, que ao questionar sobre este aspecto, inclui a pergunta 

“E você se sente realmente ameaçado?” Alguns respondiam negativamente a isto, mas outros 

diziam que não se pode desconsiderar o que um preso diz, é sempre um risco. Um agente, ao 

falar da ameaça de violência física, disse que “é sempre uma tentativa de lhe amedrontar, é  

um jogo psicológico, 'trabalhar sua mente' (Depoimento de Agente: 09/02/12)”.

Uma outra agente, contou um pouco do que já passou e apontou outras estratégias para lidar 

com a violência, quais sejam: mudança de hábitos a partir da alteração de meio de transporte e 

a religião.  Nas palavras da agente:  “Visita já me bateu na rua, preso já tentou entrar na  

minha casa,  já  recebi  muita  ameaça de  morte...  Mas  continuo  andando de  ônibus.  Tem  

colega aqui que precisou comprar carro (Depoimento de Agente: 28/08/11)”. Perguntei a que 

ela atribuía a forma como lida com isso, e ela respondeu: “eu sou cristã, eu creio que Deus  

me protege. Não sou de me acovardar (Depoimento de Agente: 28/08/11)”.

A impossibilidade de expressar plenamente as emoções com aqueles que as provocam e a 

frequência de situações que induzem a tensão e ao estresse, podem interferir nas condições 

emocionais dos agentes inclusive fora da unidade: “Aqui não pode mostrar. Você guarda isso  

o  dia  todo,  ai  chegava  em  casa  nervoso  e  não  sabia  porque  (Depoimento  de  Agente:  

26/07/11)”.  Tal  condição  foi  igualmente  identificada  por  Castro  e  Silva  (2008),  que 

identificou a  transposição  do alvo  do estresse vivido pelos  agentes  para  sua relação com 

familiares, amigos e até colegas de trabalho. 

Em outra etapa do questionário, aberta, os agentes identificavam se haviam sofrido algum 

problema de ordem física,  emocional  ou familiar,  em função do trabalho na prisão, como 

identificado por  autores  como Lourenço (2010),  Reichert  et  al (2007),  Fernandes  (2002); 

Diuana et al (2008), La Taille (2008). Dentre os problemas físicos, identificados por 45,86% 

(n=111)  dos  participantes, destacam-se  os  problemas  de  coluna,  hipertensão  e  problemas 

cardíacos, micoses e outros problemas de pele, enxaquecas, problemas respiratórios, viroses, 

problemas gástricos – com destaque para má alimentação e problemas relacionados ao sono 

(também identificados enquanto problemas emocionais). 
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A  proximidade  com  os  presos  em  ambiente  fechado,  facilita  a  transmissão  de  doenças 

infectocontagiosas. Em certa ocasião, no Conjunto Penal Feminino, os agentes estavam um 

pouco irritados, pois havia duas presas com suspeita de Meningite e Tuberculose e não tinham 

sido disponibilizadas as vacinas gratuitamente. Cada um teria que pagar R$50 pela vacina.

A influência do trabalho no sono, foi identificada a partir de várias perspectivas, identificadas 

na tabela abaixo:

Tabela 25. Incidência de problemas relacionados ao sono.
__________________________________________________________________

Não aconteceu Aconteceu pouco    Aconteceu muito
     % n            % n   %   n

____________________________________________________________________________
Dificuldade de dormir 33,47% 80       33,05%  79 33,47%   80
Acordar no meio da noite 32,35% 77       39,92% 95 27,73%    66
Sonhar com situações do trabalho 18,49% 44       58,40% 139 23,11%    55

_______________________________________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

As dificuldades para dormir foram relatadas especialmente pela falta de condições adequadas 

no local de trabalho, durante os períodos de vigília à noite e a necessidade de estar sempre 

alerta: “Para dormir aqui é horrível – cheio de poeira, ataca a alergia, tem que acordar se  

tiver qualquer coisa... preso passando mal, qualquer barulho todo mundo tem que acordar,  

tem  que  levar  pro  Roberto  Santos.  Na  Central  médica  quase  nunca  tem  médico  de  

madrugada...  (Depoimento  de  Agente:  18/07/11)”,  uma  outra  agente  completa: “Não 

suportava o plantão de 2 às 4h, no meio da noite... O agente é dependente de psicotrópicos,  

alcoolismo...  (Depoimento  de  Agente:  28/08/11)”  Um  dos  agentes  da  UED  disse  que  a 

Unidade foi planejada para plantões de 12h e que, portanto, não foi projetado um alojamento 

para  os  guardas  que,  na  ocasião  da  pesquisa,  dormiam  em  cima  das  mesas.  Um  dos 

entrevistados disse já ter tido muito problema para dormir, principalmente quando trabalhava 

na PLB e via muitas  mortes horríveis.  Outro agente,  com menos tempo na função, disse: 

“Tive  dificuldade  em dormir  no  início,  você  sair  de  sua família  para dormir  na  cadeia,  

demora para se adaptar. É um choque cultural mesmo. (Depoimento de Agente: 09/02/12)”

Além disso, a inconstância no sono devido à ansiedade e a sonhos relativos a vivências do 

trabalho ou a pesadelos, também foram identificadas:

“Não tenho sono constante, sempre acordo. No passado, tive muito  
pesadelo. aqui coloco um walkman para não ter um sono profundo,  
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qualquer coisa a gente tem que estar alerta. (Depoimento de Agente:  
10/02/12)”

“No início eu sonhava com situações de violência. Quando você vê  
um preso matar outro, quando vê uma cabeça decaptada e o corpo  
andando  assim....  Mas  depois  você  se  acostuma.(Depoimento  de  
Agente: 25/08/11)” 

Dentre os participantes, 46,7% (n=113),  relataram problemas de ordem emocional, dentre eles: 

estresse, depressão, ansiedade, pânico, crise nervosa, “cabeça cheia”, medo proveniente de 

situações enquanto refém, revolta e traumas diversos por situações vividas: “Todo dia eu saio  

daqui com dor de cabeça, mesmo que não tenha acontecido nada... (Depoimento de Agente:  

18/07/11)”  Um  dos  participantes  falou  que  muitos  agentes  tem  problemas  psicológicos, 

especialmente  aqueles  que  já  passaram por  alguma situação  na  cadeia,  de  ser  refém,  ser 

agredido, etc. Citou o caso de um agente que, desde que foi refém, nunca mais ficou bem, mas 

que a Secretaria obriga eles a voltarem de qualquer jeito, sem dar nenhum suporte, nenhuma 

ajuda. Na percepção de um agente, existiria um tempo restrito para manter-se saudável nesta 

profissão:  “O  prazo  de  agente  é  10  anos.  Depois  começa  a  surtar,  a  ver  coisas...  

(Depoimento de Agente:  20/01/12)” Para aqueles  que já tem muito tempo na profissão, o 

desejo de se aposentar é comum: “ficam contando o tempo que falta, mas ai não dá mais pra  

viver,  com  65  anos  tendo  passado  30,  35  anos  na  cadeia...  (Depoimento  de  Agente:  

19/07/11)”. 

A tensão aparece  não só na relação com os presos,  mas também com outros agentes  e a 

administração. A prisão é um lugar de segredos, de não ditos, existem coisas que não devem 

ser  compartilhadas  com  quem  não  é  do  contexto.  Em  certa  ocasião,  em  que  eu  estava 

conversando com um agente, a um certo momento senti que ele foi ficando tenso, olhando 

para os lados e, em seguida, falou: 

“Olha, eu vou parar de falar com você porque estou percebendo que  
tem gente que tá olhando e já ficam especulando coisas. E tem esse  
vidro ai na frente, que você sabe que é a coordenação de segurança.  
E se te perguntarem do que a gente tava conversando, você fala que  
eram coisas da faculdade, que eu também faço faculdade de ciências  
humanas. E não é bom você ficar muito séria não, é bom dar risada,  
para não parecer que estamos falando de assuntos sérios.  Aqui na  
cadeia, tudo que você for falar, principalmente lá dentro, você tem  
que falar com a mão na boca, assim ó. Porque aqui tem leitores de  
lábios, tem vários que fazem leitura de lábios, então você sempre tem  
que falar com a mão na boca.(Depoimento de Agente: 23/01/12)”
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Os  dados  obtidos  no  SRQ,  também  apontam  para  questões  de  ordem  emocional  e 

psicossomática:

Tabela 26. Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20).

Sintomas Item do SRQ-20 Afirmativas % N n

Humor 
Depressivo/  

Ansioso

1. Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? 47,83% 230 110

2. Assusta-se com facilidade? 30,74% 231 71

3. Sente-se triste ultimamente? 27,47% 233 64

4. Você chora mais do que de costume? 8,58% 233 20

Sintomas 
Somáticos

5. Tem dores de cabeça frequentemente? 27,59% 233 64

6. Você dorme mal? 47,01% 234 110

7. Você sente desconforto estomacal? 38,53% 231 89

8. Você tem má digestão? 30,04% 233 70

9. Você tem falta de apetite? 19,83% 232 46

10. Tem tremores nas mãos? 12,17% 230 28

Decréscimo de 
Energia Vital

11. Você se cansa com facilidade? 27,16% 232 63

12. Tem dificuldade em tomar decisão? 12,23% 229 28

13. Tem dificuldade em ter satisfação em suas tarefas  
diárias?

28,02% 232 65

14. O seu trabalho traz sofrimento? 29,18% 233 68

15. Sente-se cansado o tempo todo? 17,67% 232 41

16. Tem dificuldade de pensar claramente? 13,12% 221 29

Pensamentos  
Depressivos

17. Sente-se incapaz de desempenhar papel útil em sua vida? 11,26% 231 26

18. Tem perdido o interesse pelas coisas? 16,45% 231 38

19. Tem pensado em dar fim à sua vida? 2,62% 229 6

20. Sente-se inútil em sua vida? 8,70% 230 20

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano.

Dentre os entrevistados, 21,25% responderam não a todas essas questões; 27,92% respondeu 

sim a até 3 perguntas; 25% responderam sim de 4 a 6 perguntas, 14,58% responderam sim a 

mais de 7; 11, 25% responderam sim a mais de 11 dessas perguntas. Segundo os critérios da 

OMS para análise desta escala, significa que existem indícios de Transtornos Psiquiátricos 

Menores, quando se responde ‘sim’ a mais de quatro perguntas. No caso da amostra, isso 

corresponde então a 50,83% dos agentes. 

Em pesquisa similar realizada por Coelho (2012) no ano de 2006, com 259 presos de uma 

unidade prisional de regime semi-aberto em Salvador, foi identificado que 12,4% dos detentos 

revelaram dados compatíveis  com transtornos psiquiátricos  menores.  Ou seja,  um número 
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significativamente inferior a proporção de agentes que apresentaram estes índices na atual 

pesquisa. 

As quatro primeiras perguntas relacionam-se a sintomas de humor depressivo-ansioso, tendo 

apresentado  percentuais  expressivos  especialmente  em relação  ao  sentimento  de  tensão  e 

aproximadamente um terço dos agentes relatam assustar-se com facilidade. As questões de 5 à 

10 relacionam-se à sintomas somáticos. Nesse contexto, quase 50% da amostra afirma dormir 

mal e aproximadamente 40% sentem desconforto estomacal. Da 11 à 16 pergunta, referem-se 

ao Decréscimo de energia vital, com destaque para o sofrimento em decorrência do trabalho 

que corresponde a 29,18% dos entrevistados e dificuldades em ter satisfação com suas tarefas 

diárias que corresponde a 28,02%. As quatro últimas questões dizem respeito a Pensamentos  

depressivos. Este foi o grupo de perguntas com menor expressividade dentre os pesquisados, 

tendo como percentual superior a 18a questão, em que 16,45% dos participantes declararam 

estar perdendo o interesse pelas coisas. 

d) Família

Problemas familiares  em decorrência  da profissão foram relatados por  30,10%  dos agentes. 

Foram identificados problemas relacionados à não aceitação do emprego por parte da família; 

inúmeros  conflitos  e brigas com cônjuge e filhos,  alguns resultando em separações;  além 

disso, agentes relatam uma intensificação da agressividade; falta de tempo para estar com a 

família e afastamento de alguns familiares: “A gente fica estressado, tenso e não percebe...  

Eu era muito agressivo com meu filho e minha ex-mulher. Não de bater, mas era muito pavio  

curto. P: E quando você se deu conta disso? Com a separação... (Entrevista 8: 26/01/12)”.  

Outro agente explicita de forma ainda mais intensa:

Tenho medo pela minha família. A gente tenta demonstrar que está  
tranquilo, mas não tá. Agente com mais de 15 anos de carreira, todos  
tem  problemas  psicológicos.  Problemas  sérios  de  alcoolismo,  
problema  de  agressão  familiar.  Eu  fiquei  6  meses  afastado  pra  
tratamento  psiquiátrico.  São  João,  bomba,  até  hoje  me  assusta.  
Ninguém se interessa por isso aqui. A PLB hoje tá na paz, tá, por  
causa dos agentes, da gestão. Atendimento às famílias, aos internos,  
ter  franqueza  com  os  internos,  visitantes,  agentes.(Entrevista  7:  
12/08/11)
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Um agente reflete sobre a falta de cuidado generalizada no sistema penitenciário, seja com o 

preso, seja com o agente, e como isso interefere na relação entre profissionais no sistema, por 

exemplo: 

“Não tem atendimento psicológico para todos os presos. Ai, teve uma  
reunião semana passada com o diretor.  A psicóloga disse que era  
maltratada pelos agentes, não tava podendo realizar o seu trabalho.  
Mas o guarda também tá precisando de tratamento! Como é que eu  
estou doente, estou vendo o preso ser tratado, até inconscientemente  
a gente termina reagindo. Atenda o agente um dia e no outro dia o  
preso, que o agente lhe atende”. (Entrevista 3: 19/04/11)

Não houve uma investigação precisa acerca da incidência do alcoolismo nesta população, 

apenas buscou-se a percepção destes acerca da relação entre a profissão e o uso de álcool e 

outras drogas. Dentre os entrevistados, 

Tabela 27. Percepção do uso de álcool entre profissionais da segurança pública.
______________________________________________________________

 % n           
___________________________________________________________________________

       Uso do álcool e drogas é mais frequente entre policiais e 37,34% 87 
    profissionais da segurança que em outras profissões

Uso do álcool e drogas é igualmente frequente entre policiais 27,47% 64
    e profissionais da segurança que em outras profissões

 Uso do álcool e drogas é menos frequente entre policiais e 10,73%  25
     profissionais da segurança que em outras profissões

  Não tenho condições de avaliar esta questão 24,46% 57
_______________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Um dos agentes diz que o alcoolismo é maior entre os agentes por uma associação de fatores: 

“É maior entre os agentes por vários motivos, desde a facilidade, o  
acesso, a questão do estresse (é a segunda profissão mais estressante  
do mundo), não tem como controlar as pessoas que não tiveram uma  
boa base, cai de paraquedas no sistema penitenciário. É pior do que  
qualquer  outra  coisa,  é  fraqueza  mesmo,  farelo.” (Entrevista  3:  
19/04/11)

Ainda assim, era comum durante a aplicação dos questionários que algum agente se referisse 

a um ou mais colegas que chegavam para trabalhar alcoolizados, ou daqueles que se afastaram 

por um tempo devido a problemas com bebida:  “o uso de álcool e drogas entre os agentes  

muitas vezes acontece por conta de problema em casa, no trabalho, 'mente fraca'...  (Diário 
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de Campo: 03/05/11)” Um outro agente agrega o uso de álcool como “válvula de escape” 

aceitável dentro dos valores machistas: 

Acho que é pior para os homens, essa coisa de machismo, de ter que  
mostrar  que  é  forte...  Aì  muitos  vão  pro  álcool,  como  válvula  de  
escape pra poder enfrentar. Tinha que ter apoio, depois que aposenta,  
ai é que não tem nada mesmo... Teve um colega que ficou 2 anos de  
licença e morreu de depressão. O Estado não dá nada. (Diário de  
Campo: 08/06/11)

Outros autores destacam como “os códigos de virilidade e necessária demonstração de que 

são fortes e 'aguentam qualquer parada', bem como o medo da estigmatização advinda de sua 

possível classificação como nervoso, falam primeiro e mais alto” (MORAES, 2005, p.226-

227). Silveira (2009, p.9) complementa: “Em suma, como nos disse um agente penitenciário, 

'cadeia é coisa pra homem' e qualquer demonstração de fraqueza pode vir a ferir o referido 

código de virilidade” e, muitas vezes em função disso, muitos agentes não buscam ajuda.

e) Lazer

A convivência cotidiana com os que estão presos, sem ter uma pena e sim por ser profissional 

do sistema, agregada à condição de responsável por manter a ordem e o controle na unidade 

prisional,  constituindo-se  formalmente  enquanto  um  opositor  e  podendo  ser  visto  como 

inimigo pelos presos, pode impactar nos momentos e experiências de liberdade, como o lazer.

Para 59,8% (n=122) dos agentes entrevistados, a rotina sofreu alteração  em decorrência da 

profissão: “Eu não frequento certos lugares, mudo de caminho, evito lugares onde o índice de  

crimes é mais acentuado, tive que mudar o local do 'baba', onde fui nascido e criado, porque  

era frequentado por pessoas que eu encontrava aqui... (Diário de Campo: 09.02.12)” Alguns 

outros  agentes  também  relataram situações  em que  encontraram presos  ou  ex-presos  em 

lugares públicos e a sensação de vulnerabilidade que isto provoca: 

Já sofri  duas tentativas  de morte.  O único lazer que eu tinha era  
praia, um dia um bandido me viu, ligou aqui para dentro para pedir  
autorização  para  me  matar,  eu,  minha  mulher  e  meu  filho.  Ando  
armado o tempo todo. Qualquer barulho eu acordo. Festa de largo?  
Nem pensar.  Festa só em casa de parente.  Descobriu que você é  
policial, mete bala. Não conseguem diferenciar, acham que a gente é  
policial.  Tem a PEC – polícia  penal.  O próprio governo não nos  
enxerga como polícia. Mas a nossa função é de polícia, de segurança  
pública:  a  gente  faz  investigação,  escolta,  revista.  Tudo  ligado  à  
segurança pública.  (Diário de Campo: 10/02/12)
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Uma vez eu tava em Arembepe, vi um cara me olhando assim, depois  
lembrei que era um preso de outro pavilhão... Quando olhei de novo 
ele já não tava mais lá... (Diário de Campo: 26/07/11)

Eu não saio por ai, Pelourinho (é onde tem mais ladrão!), barzinho,  
festa, Iguatemi... depois de 22h, 23h 'cê é doido!' A violência hoje tá  
em qualquer lugar! Churrasco? Faço na minha casa mesmo, melhor  
ficar em casa. Outro dia eu tava na Renner e vi de longe um ladrão...  
Me piquei! Ele pode roubar a loja, mas a mim não. Me piquei na  
mesma hora! Eu nunca gostei de ficar em bar, essas coisas. Você 
podendo ir pra linha verde, vai pra essas praias daqui? Podendo ir  
pra restaurante, vai ficar em boteco? As pessoas mudam, o ambiente é  
melhor, tem segurança. Gasta mais mas é melhor. (Diário de Campo:  
18/07/11)

f) Realização e Valorização

O grau de realização e valorização profissional são indicadores que permitem analisar como o 

agente se sente em relação a sua profissão e o quanto socialmente existe um reconhecimento 

desta. Um agente disse que dá uma tristeza grande se esforçar e não ter nenhum resultado no 

trabalho, que só algumas vezes encontrou preso na rua trabalhando e se sentiu bem. Dentre as 

respostas obtidas, a média do sentimento de valorização encontra-se em 4,74, numa escala de 

0  a  10.  Além disso,  13,48% (n=31)  dos  agentes  localizaram seu  grau  de  valorização  no 

mínimo da escala, ou seja, identificaram em 0 a valorização que recebem pelo seu trabalho. 

Por  outro  lado,  6,96% (n=16)  dos  participantes  afirmaram  sentir-se  tão  valorizados,  que 

indicaram o grau 10 na escala. Um dado relevante que se conecta a este é que, dentre os 

participantes,  64,73% (n=145) consideram que há muito  desperdício dos potenciais de cada 

profissional  e  isso influencia  no funcionamento  das  unidades  prisionais.  Um aspecto  que 

demonstra  a  insatisfação  foi  identificado  quando  60,78%  (n=125)  dos  participantes 

responderam que já pensaram em mudar de emprego.

Categorizando  as  respostas  obtidas  em  termos  de  Pouco  Valorizado  (considerando  as 

respostas de 0, 1, 2 e 3), Valorização Razoável (4, 5, 6), e Muito Valorizado (7, 8, 9 e 10), 

temos as seguintes porcentagens: 
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Tabela 28. Sentimento de Valorização entre os Agentes Penitenciários de Salvador-BA.

__________________________________________
Categoria Percentual n

___________________________________________________
Pouco Valorizado 31,30% 72
Valorização Razoável 40,87% 94
Muito Valorizado 27,83% 64

____________________________________________________
Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Em relação a quanto se sentem realizados em suas profissões, a média de respostas girou em 

torno de 5,96. Seguindo os mesmos critérios acima, considerando Pouco Realizado (respostas 

de 0 a 3), Realização Razoável (4, 5, 6), e Muito Realizado (7, 8, 9 e 10), obtivemos os 

seguintes resultados: 

Tabela 29. Sentimento de Realização entre os Agentes Penitenciários de Salvador-BA. 
_________________________________________

Categoria Percentual n
________________________________________________

Pouco Realizado 17,18% 39
Realização Razoável 37,89% 86

     Muito Realizado      44,93%      102
_________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Ou seja, o sentimento de realização com a própria profissão é superior ao grau de valorização 

recebido  pelo  exercício  de  sua  função.  A  falta  de  reconhecimento  do  agente  enquanto 

importante função da segurança pública, foi destacada por outro agente: “a nossa função é de  

polícia,  de  segurança  pública:  a  gente  faz  investigação,  escolta,  revista.  Tudo  ligado  à  

segurança pública.  Só o nosso espaço de atuação que é interno, mas as vezes é externo  

também: levar no hospital, transferir de unidade... Mas não tem nenhum reconhecimento”.  

Ainda  em  relação  a  estes  aspectos,  outro  agente  complementa:  “O  agente  não  tem 

reconhecimento nenhum. Você faz 101% todo dia. No dia que faz 100% e alguma coisa dá  

errado, alguém vem reclamar e coloca a culpa toda em você (Diário de Campo: 10/02/12)”. 

A ideia de que a profissão só é conhecida e divulgada no momento em que alguma coisa sai 

do controle é considerada extremamente injusta, considerando que em todo o tempo restante 

são esses profissionais que estão cuidando da parcela da população que todos querem para 

longe de si. 
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Algumas atribuições diferenciadas também são vistas como impeditivas de uma valorização 

efetiva,  como a  situação das  agentes  femininas  nas  unidades  masculinas.  Em geral,  estas 

agentes tem a função preponderante de fazer revista íntima e dos pertences, obedecendo a um 

horário de plantão diferenciado. Segundo duas agentes, isto é identificado como fator que leva 

a exclusão destas na consideração por progressão salarial:

“Não recebemos gratificação 'porque a gente não faz nada'. O nosso  
foco é  a visita.  Revistar  300 mulheres  é  não fazer  nada...  A visita  
entrou, acabou nosso trabalho. Quando chega a hora da avaliação,  
eles não acham justo que a gente receba. Eles não olham o trabalho  
que a gente faz, olha só as horas. Eles não acham justo que a gente  
tire  a  vaga  de  um  homem.  Já  demos  queixa  disso  no  Ministério  
Público. A colega se aposentou com 34 anos no Sistema e classe 1.”  
(Diário de Campo: 28/08/11)

4.2 O que devem passar aqueles que cometeram crimes? Percepções sobre o controle e a 

manutenção da ordem nas prisões

O aumento da violência e a necessidade de punição tem sido temas recorrentes nos noticiários 

e nas vidas dos cidadãos na contemporaneidade. Estratégias alternativas e/ou informais de 

segurança são criadas e dissemina-se o pânico na mídia quando da ocorrência de algum ato 

considerado “bárbaro”, “desumano”. Nesta seção, será identificada a percepção da violência e 

de  que punições  seriam adequadas  para  aqueles  que  cometem determinados  delitos,  bem 

como considerações sobre atividades de ressocialização e a relação entre prisão e diminuição 

da violência, na visão do agente penitenciário. 

Tendo em vista  que a  existência  dessa profissão está  diretamente  relacionada  à  violência 

urbana e a esta forma específica de controle social, a prisão, e por todas as idiossincrasias que 

as permeiam, buscou-se conhecer alguns aspectos de como a violência se presentifica na vida 

e no cotidiano dos participantes da pesquisa, seja na sua relação com os presos, os demais 

profissionais e superiores hierárquicos, seja no meio onde reside. Além disso, considerando a 

sua vivência cotidiana com autores de delitos, buscou-se identificar que punições estes atores 

consideram que seriam adequadas para os crimes de estupro, assassinato, assalto e roubo de 

dinheiro público. 
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Apesar da violência estar presente de forma tão significativa na vida desses sujeitos, segundo 

os agentes não há uma atenção efetiva dos órgãos responsáveis para esta necessidade. Não se 

identificou nenhuma iniciativa que considere as precárias condições de trabalho, treinamento 

e segurança com as quais os agentes convivem diariamente, nem sequer a complexidade de 

códigos  de  ação,  formais  e  informais,  que  perpassam  as  relações  dentro  das  unidades 

prisionais. 

Estuprador sofrer estupro na cadeia, polícia bater para que presos confessem crimes, bater em 

alguém que infringe algum código, são situações consideradas erradas por grande parcela dos 

entrevistados, mas que, na percepção de alguns, se constituem como atitudes corretas. Chama 

a  atenção  na  tabela  abaixo,  o  fato  de  53,51% dos  entrevistados  considerar  que bater  em 

alguém não é algo necessariamente errado, o que demonstra o uso cultural  da força física 

enquanto técnica punitiva. Para os participantes, a avaliação desta atitude enquanto certa ou 

errada está sujeita ao contexto da situação em que ocorre. 

Tabela 30. Percepção do uso da violência física entre os Agentes Penitenciários de Salvador-BA.

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Em relação a punição mais adequada aos crimes, as percepções variam conforme a tabela 29, 

abaixo. Nos casos de estupro, agentes sinalizaram a possibilidade de amputação, castração 

química  também  foi  proposta  como  uma  penalidade  para  este  caso,  e  um  dos  agentes 
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Uma pessoa condenada por estupro ser estuprada na cadeia é:
n

1 Certo 10,87% 25
2 Certo na maioria das vezes 6,09% 14
3 Errado na maioria das vezes 10,87% 25
4 Sempre errado 72,17% 166

A polícia bater nos presos para eles confessarem os crimes é:
n

1 Certo 1,29% 3
2 Certo na maioria das vezes 12,93% 30
3 Errado na maioria das vezes 19,40% 45
4 Sempre errado 66,38% 154

Qual é a sua posição sobre bater em alguém?
n

1 Depende da situação 53,28% 122
2 Sempre errado 46,49% 107



observou  que  os  casos  de  estupro  deveriam cumprir  o  tempo  total  de  pena  atribuído  na 

condenação, sem direito a progressão de regime nem remissão de pena. 

Tabela 31. Penalidades sugeridas pelos agentes penitenciários para os autores de delitos.

Estupro
N=239

Homicídio
N=236

Assalto
N=239

Roubo Dinheiro 
Público
N=238

Só deve ser punido se 
fizer de novo/ não deve 
ser punido

- - 1,67% 4 0,42% 1

Prestando serviços à 
população

3,77% 9 1,27% 3 8,37% 20 5,88% 14

Até 5 anos de prisão 1,26% 3 0,85% 2 17,99% 43 5,46% 13

De 5 a 10 anos de prisão 13,81% 33 4,66% 11 27,62% 66 11,76% 28

De 10 a 30 anos de 
prisão

32,64% 78 41,95% 99 20,50% 49 32,35% 77

Prisão Perpétua 20,92% 50 20,76% 49 5,86% 14 19,75% 47

Pena de Morte 11,72% 28 11,44% 27 1,26% 3 10,08% 24

Outra 15,90% 38 19,07% 45 16,74% 40 14,29% 34

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Apesar de a prisão perpétua e a pena de morte não serem punições legais em nosso país, elas 

são percebidas como alternativas pertinentes para uma porcentagem dentre os pesquisados. 

Muitos agentes  fizeram ponderação acerca  da punição para os que cometeram homicídio, 

afirmando que esta deve estar condicionada a como se deu o fato, podendo haver atenuantes 

em caso de legítima defesa, por exemplo. Mais de um agente citou o caso de uma mãe que 

matou e esquartejou o filho, situação utilizada como exemplo de casos em que valeria a prisão 

perpétua ou a pena de morte. Um dos entrevistados acrescentou a possibilidade de que aquele 

que cometeu assassinato deve, além de cumprir a pena que lhe for determinada, ser obrigado a 

realizar trabalho para ajudar a família da vítima. Um dos agentes propôs, ainda, que no caso 

de roubo de dinheiro público o condenado deveria ser obrigado a devolver todo o dinheiro, ir 

para a fila do SUS, colocar seus filhos em escola pública e passar um ano recebendo apenas 

salário mínimo.

Algo que causa desesperança e acomodação frente a profissão, diz respeito ao sentimento de 

impossibilidade de mudar a realidade do seu objeto de trabalho: o crime e o preso. Um dos 

agentes pontua: 
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“O  bom  de  ser  agente  era  você  ver  meia  dúzia  de  ex-preso  
trabalhando, com família e vida digna... Mas quando você vê isso?  
Antes eu me estressava muito, porque eu achava que podia fazer muita  
coisa. Hoje faço a minha parte, o meu feijão com arroz, e fico mais  
tranquilo... (Diário de Campo: 18/01/12)”

Dentre os participantes: 

Tabela 32. Percepção sobre a eficácia do Sistema Penitenciário.

  ____________________________________________________________________________________

% n
____________________________________________________________________________________
Pensam que o sistema penitenciário no Brasil não consegue realizar o        46,64% 111
trabalho necessário no trato dos internos, pelas inúmeras deficiências que possui; 

Pensam que o sistema penitenciário termina produzindo efeitos piores para a       34,03% 81
segurança pública, pelas condições precárias em que em geral opera;

Acreditam que o sistema realiza, mesmo diante das dificuldades, o trabalho       14,29% 34 
necessário no trato dos internos, contribuindo com a segurança pública.

Pensam que a prisão realiza o trabalho que lhe é destinado.           3% 8

Não tem opinião sobre o assunto        1,68% 4
___________________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Complementarmente a isto, questionados se a prisão diminui a criminalidade, pouco mais da 

metade dos participantes acredita que esta correlação é possível: 

Tabela 33. Percepção sobre a redução da criminalidade a partir da pena de prisão. 

____________________________________________________________________________________
% n

____________________________________________________________________________________
Acreditam que a prisão diminui a criminalidade 16,23% 37 

Acham que em alguns casos a prisão diminui a criminalidade 35,09% 80 

Acreditam que dificilmente a prisão diminui a criminalidade 28,5%  65 

Não consideram que a prisão contribua para a diminuição do crime. 20,18% 46  

___________________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Um dos agentes avalia:

Sabe qual é o problema disso aqui? Junta todo mundo... Quando o  
cara sai, quer colocar pulseira eletrônica.  O problema não está na  
saída, está na entrada. O erro do Estado é não cuidar do cara quando  

157



ele  entra  no  sistema,  nem  antes,  ai  vai  querer  colocar  pulseira  
eletrônica  depois.  Se ficasse separado quando entrasse:  Primários;  
Reincidentes; Condenados; Provisórios, ai dava para ser diferente. E  
se cumprisse a lei,  todas as  leis  nacionais  e  internacionais  para o  
serviço penitenciário, ai ia dar certo. Mas como é que pode? Gastam  
milhões,  essa UED mesmo custou 25 milhões,  numa coisa que não  
cumpre com a sua finalidade? E ninguém se importa com isso? Só se  
importa quando tem um problema, ai vem o partido contrário colocar  
na mídia que é culpa do governo...(Diário de Campo: 21/01/12) 

Dentre as condições  que influenciam diretamente  no cotidiano das unidades  prisionais  na 

percepção dos agentes, destacam-se: 

Tabela 34. Fatores que influenciam no cotidiano das Unidades Prisionais.

_______________________________________________________________________________________
         Nenhuma           Pouca       Alguma       Muita 
         influência         influência     influência    influência

______________________________________________________________________________________
%         n        %          n       %            n      %          n 

Facções criminosas (N=226) 2,21% 5 7,08% 16 14,16% 32 76,55% 173

Contingente de profissionais (N=237) 1,27% 3 21,52% 51 7,59% 18 69,62% 165

Verbas para equipamentos e armas (N=227) 12,78% 29 9,25% 21 11,01% 25 66,96% 152

Espetacularização da violência (N=227) 10,13% 23 14,98% 34 16,30% 37 58,59% 132

Formação e treinamento (N=230) 10,00% 23 15,22% 35 10,00% 23 64,79% 149

Confiança  da  população  nas  instituições  de  
segurança pública (N=229)

14,41% 33 23,14% 53 27,95% 64 34,50% 79

Leis penais adequadas (N=223) 8,97% 20 21,08% 47 18,83% 42 51,12% 114

Corrupção (N=219) 8,86% 19 18,26 40 21,92% 48 51,14% 112

Integração  das  politicas  de  seg  com  outras  
politicas (N=226 )

12,83% 29 23,01 52 17,26% 39 46,90% 106

Participação  da  sociedade  nas  politicas  de  
reintegração do egresso (N=228)

20,18% 46 25,44% 58 15,35% 35 39,04 89

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Os  principais  problemas  identificados  pelos  agentes  em  relação  ao  sistema  penitenciário 

baiano  referem-se  a  problemas  na  infraestrutura,  tais  como  falta  de  condições  físicas 

adequadas, falta de gerenciamento, manutenção e conservação, falta de equipamentos, falta de 

apoio do governo para exercer as atividades, não tem estrutura, não tem água, não tem carros 

em bom estado nem em número suficiente... Os baixos salários também são apontados pelos 

participantes, bem como a falta de agentes e de condições de trabalho. Acrescenta-se, ainda, a 

falta de segurança, o descaso, a superlotação, o descrédito da sociedade, injustiças, falta de 
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políticas para o sistema penitenciário e de políticas de ressocialização e trabalho para o preso, 

falta de boa vontade. Além disso, destaca-se a morosidade do poder Judiciário, a distância 

entre quem dirige (sem compromisso com a questão) e quem faz, a corrupção. Um agente fala 

que  não  há  preocupação  com o  sistema  pois  ele  só  atende  a   “Pobre,  preto,  miserável  

(Questionário 41)”. Como descrito no relato acima, a não separação dos internos pelos atos 

cometidos, e entre primários e reincidentes, também compõe um problema grave no sistema 

penitenciário, na visão dos agentes. Outros consideram que o principal problema se dá ao dar 

regalias a bandidos, pela impunidade, e existência de drogas e facções criminosas. Apenas um 

agente falou que um grande problema é a falta de profissionalismo do agente. 

A solução é apontada a partir da construção de novas unidades, mais escolas, investimento na 

estrutura e no pessoal, oportunizar o ser humano com ocupação de trabalho e estudo, capacitar 

os  agentes  e  melhoria  salarial,  ambiente  melhor  de  trabalho.  Um  agente  considera  ser 

necessário  mudar  tudo,  dos  governantes  aos  agentes  – “já  tá  todo  mundo  passado  

(Questionário 47)”.  Destaca-se a  necessidade  de realização de  concurso público,  melhor 

atuação da Secretaria, refazer a política do sistema, mais celeridade nos processos, criação de 

mais Varas de Execuções Penais e de Penas Alternativas, e separação dos internos de acordo 

com o crime cometido. 

Muitas das melhorias adviriam ainda, na percepção de alguns, a partir de valores e atitudes, 

tais como: vontade das autoridades, responsabilidade, credibilidade, honestidade, seriedade, 

atenção, caráter, vergonha na cara, agilidade,  respeito, compromisso, vontade de trabalhar. 

Alguns agentes acreditam no endurecimento e mudanças das leis, com mais punição. Um 

agente fala que a solução seria a distribuição de renda e revolução socialista; outro propõe um 

debate com ideias envolvendo vários setores da sociedade para discutir o sistema prisional; 

um  agente  salienta  a  importância  da  imprensa,  que  fala  da  segurança  pública  mas  não 

questiona a existência das prisões, a população teria que pressionar.

Considerando  a  função  ressocializadora  da  prisão,  53,59% (n=127)  dos  participantes 

afirmaram  não  acreditar  na  ressocialização.  Apesar  disso,  58,46%  (n=130)  afirmaram 

conhecer iniciativas de ressocialização.
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Tabela 35. Nível de aceitação das iniciativas de ressocialização.

____________________________________________________________________________________
%         n

____________________________________________________________________________________
Sempre a favor das iniciativas voltadas para a ressocialização 53,36%       127 

A favor, dependendo do caso 39,50%        94

Contra, na maioria das vezes 5,88%        14

Sempre contra essas ações. 1,26%        3

 ___________________________________________________________________________________

Fonte: Batendo a tranca: perfil dos servidores do sistema penitenciário baiano. 

Para 48,30% (n=114),  o agente é muito responsável pela ressocialização do interno, mas isto 

não estaria relacionado necessariamente a sua participação em atividades destinadas para tal e 

sim devido à proximidade com os internos, em que o convívio, a relação, os conselhos, se 

dariam nesta  direção.  Um dos  agentes,  referindo-se  a  participação  de  outros  técnicos  na 

ressocialização,  avalia  que  os assistentes  sociais  e  psicólogos  não tem nada a  ver  com a 

ressocialização, porque não tem a ver com a falta de assistência, mas de não ter opção de sair 

do crime. Trata-se de um conceito e de uma prática permeada por muitas contradições, como 

reflete um agente:

Ressocialização: já começa pelo nome: você vai socializar quem não  
fez parte da sociedade? Hoje você tem uma mescla, pessoas que fazem  
parte da sociedade, ou pessoas que trabalham para essas pessoas, e  
que não fizeram parte da sociedade. Eu acho meio utópico essa coisa  
de ressocialização. Quem vai sustentá-lo lá fora? Quem vai ampara-
lo? Qual é a empresa que vai dar trabalho? A procura é maior que a  
oferta...No  correio  trabalhava  121.  Mas  matador  de  aluguel,  
traficante nem ladrão não vão, porque isso é da índole. (Diário de  
Campo: 26/01/12)

Ressocialização  é  muita  gente  preocupada  em  se  promover  
politicamente.  SOS  presídio...  Que  tem  tem,  mas  90%  é  pra  se  
promover. A pastoral carcerária quer é se promover. A população  
não gosta de preso, a verdade é essa. Ninguém vem aqui porque acha  
bonito não, é  porque tem algum interesse.  É por  isso que eu não  
acredito  na  ressocialização.  Com essa  crueza  assim você  não vai  
ouvir.  É  cheiro,  como  se  diz  aqui  na  cadeia.  Como  é  que  faz  
manifestação  contra  a  violência  mandando  prender  um e  outro  e  
depois  vem  na  prisão  fazer  ressocialização?  (Diário  de  Campo:  
17/08/11)

Eu quero é que ele fique preso 200 anos. Ele tem que ficar preso. A  
punição tem que aumentar. Prisão perpétua mesmo, para homicídio,  
assalto a mão armada... (Diário de Campo: 17/08/11)
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A distância do mundo prisional da população, também é identificada como fator de descrença 

na mudança do quadro das prisões:

Confiança na população a gente precisa ter, mas é muito pouco. A  
resposta não vem, a insegurança toma conta. Há uma descrença. A 
sociedade é indiferente ao ambiente prisional. Mas você se preocupa  
com a delegacia, se tem policial na rua... Só se preocupa quando sai  
na  televisão  que  fugiram  50  presos,  ou  saidinha  bancária...  
(Entrevista 3: 19/04/11)

Uma  das  avaliações  sobre  a  participação  da  sociedade  é  que,  a  ressocialização,  com  a 

possibilidade de emprego, apoio da família, só vai existir se tiver participação da sociedade. 

Mas, como a participação da sociedade é quase inexistente, a sua influencia é negativa. 

Participação  da  sociedade  nas  políticas  de  reintegração...  Se  a  
sociedade  é  a  família  do  preso,  ele  tem  interesse.  Mas  se  é  o  
empresário ou outras pessoas, tem medo. Quem devia dar emprego  
era o governo, que é neutro. A sociedade tem seus medos, tem esse  
direito. (Diário de Campo: 28/08/11)

Um agente acrescenta que é necessário uma mudança não apenas na participação junto aos 

egressos do sistema, mas na atuação de diversas instâncias que tem relação com a justiça: 

“Veja os advogados. Não são sociedade? Mas não averiguam nada da vida do cara, de onde  

vem o  dinheiro  que  tá  pagando a  ele...  Tá  bom para quem? Pro advogado!  (Diário  de  

Campo: 26/01/12)”

A convivência  direta  e indireta  com situações  de corrupção,  tem levado alguns agentes  a 

refletirem sobre valores:  

Hoje o cara é preso por pensão alimentícia. Isso só vai piorar. Se 100  
presos, hoje vejo 1 ou 2 recuperados. A sociedade coloca o homem  
para ser ressocializado, mas não é. Hoje a marginalidade da rua tá  
sendo dominada pela marginalidade aqui  de dentro.  Nós perdemos  
nossos valores hoje. De 3 jovens, 2 são viciados em drogas lícitas ou  
ilícitas. (…) Kelly Ciclone, as menininhas todas querem ser iguais a  
ela. (Diário de Campo: 28/08/11)

Estamos  caminhando  para  fazer  justiça  com  as  próprias  mãos.  
Descrença no poder judicial e policial. Eu to percebendo que o crime  
compensa. Eu não vou mudar minha opinião. Mas o cara vai preso,  
cumpre  uma  semana,  3  meses  e  o  dinheiro  continua  na  conta.  
Ninguém investiga para saber de onde vem o dinheiro do ladrão. Vai  
chegar um ponto que as pessoas não vão acreditar mais. Roubo de  
dinheiro público: esse é o verdadeiro homicida: desvia o alimento, a  
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assistência das pessoas para riquezas pessoais. (Diário de Campo:  
09/02/12)

Que cadeia boa! Aqui eu tenho comida, dormida, assisto TV e minha  
mulher ainda vem transar comigo de vez em quando... É tudo fácil, o  
preso não tem que fazer nada. Devia ter que produzir. Na Flórida tem  
uma prisão que os presos andam com aquela bolinha de ferro no pé.  
Não tem negócio  de alojamento  não,  é  acampamento.  Ai  aprende.  
(Diário de Campo: 26/01/12)

Um dos agentes disse que um dos problemas do sistema é que se prende pra depois averiguar. 

Na sua opinião, deveriam ser consideradas todas as alternativas antes de prender, mas que só 

pensam em jogar num depósito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Agentes são representantes  do Estado, mas não se sentem reconhecidos  e valorizados por 

estes. São parte da prisão, mas não cometeram crimes. É interessante como quanto mais se 

assume e se vive este papel social, mais ele consolida este não-lugar: não é preso mas sabe 

/vive toda a cadeia, é livre, mas esta liberdade é condicionada a sua vivência na prisão. 

Optei por fazer um relato da forma como percebi o ponto de vista do agente. Obviamente, 

trata-se de  uma versão da  história,  em relação a  todas  as  possibilidades  de análise  desse 

sistema,  inclusive  porque  muitas  ações  e  informações  permanecem  não-ditas.  Considerei 

importante  marcar  exatamente  o  que  entendi  como  ponto  de  vista  partilhado  por  esta 

categoria,  apresentando os pontos que mais chamaram a atenção pela ressonância entre os 

entrevistados do que eles vivem, sentem e pensam em relação a profissão. Além disso, são 

tantos os significados e as particularidades das pessoas que exercem esta função, que não 

considerei pertinente a formulação de categorias para defini-los. 

A busca pela ordem, sua responsabilidade primeira, os coloca diante da resolução de conflitos 

e de faltas estruturais, sociais, relacionais. Os dados encontrados apontam para a necessidade 

de  se  buscar  uma compreensão  sistêmica  da  dinâmica  estabelecida  entre  agentes,  presos, 

direção da unidade prisional, contemplando ainda as condições físicas e estruturais do sistema 

penitenciário e a visão social sobre este, para que se possa compreender o crime e a pena na 

visão  dos  agentes  penitenciários  e  a  violência  existente  dentro  e  fora  das  prisões.  Assim 

também considera Chies (2001 apud SILVEIRA, 2009): 

nada se poderá conseguir num ambiente carcerário sem que se atue na 
compreensão total  da  complexidade  de  suas  estruturas,  processos  e 
dinâmicas, enquanto elementos de um sistema social peculiar, do qual 
os funcionários de presídio compõem um grupo integrante que está a 
exigir  a  atenção de um olhar  científico  sobre os  vínculos  que seus 
membros possuem e estabelecem com tal sistema. (CHIES, 2001, p.25 
apud SILVEIRA, 2009, p.6)

Um dos aspectos indispensáveis na análise destas relações,  refere-se às questões de poder 

entre a instituição e os agentes e entre estes e os presos. Os agentes são responsáveis pela 

segurança  da  prisão  e  estão  presentes  em  basicamente  todos  os  aspectos  da  rotina 

penitenciária,  entretanto,  eles ocupam a base da hierarquia da equipe dirigente (COELHO, 

1987): um dos agentes identificou que abaixo deles, só os motoristas.  Ou seja, ao mesmo 
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tempo em que eles dizem “somos nós que seguramos a cadeia”, eles estão submetidos a toda 

uma hierarquia que define em grande medida, ao menos formalmente, a sua atuação. No trato 

informal e cotidiano com o interno é que se localiza,  pois, a sua possibilidade de exercer 

autonomia  e  autoridade  que,  por  diversos  motivos  considerados  ao  longo  deste  estudo, 

colaboram para que exista sempre a possibilidade desta ser permeada pela violência, enquanto 

autor  ou  enquanto  vítima.  Outra  possibilidade,  é  na  regulação  do  seu  envolvimento 

ocupacional, todas as possibilidades de adaptação das normas para aquilo que convém e que, 

muitas das vezes, conta com a conivência dos demais colegas e gestores.

Outro aspecto característico é a proximidade entre presos e agentes que, pela predominância 

da convivência em detrimento da técnica e pela distância real e simbólica que a prisão se 

encontra da sociedade livre, passam a compartilhar códigos, linguagens, emoções e atitudes 

típicas  desse  contexto.  Verificou-se,  pois,  como  há  um  contínuo  processo  de 

aproximação/afastamento entre os agentes e os presos, que colaboram para o ciclo infindável 

de ambiguidades nesta relação. Ao mesmo tempo que o agente quer se diferenciar do interno, 

conforme descrito em outras sessões desse escrito, eles podem vir a reivindicar condições 

similares à dos presos, como no que se refere a atenção dos Direitos Humanos, por exemplo. 

Destacou-se que a vivência em instituições  prisionais na condição de agente em busca da 

manutenção da ordem, traz consequências físicas, sociais e psicológicas, como o estresse, a 

insônia,  hipertensão, e problemas familiares,  por exemplo.  Entretanto,  além de não se ter, 

segundo os agentes,  a oferta  de programas destinados aos cuidados com a saúde física  e 

mental dos agentes, a questão do poder volta a se afirmar: mesmo sofrendo essas mazelas, 

muitos dos agentes se negam a admitir que precisam ou que se submetem a algum tipo de 

tratamento  ou  acompanhamento,  para  que  não  sejam  estigmatizados  como  frágeis  pelos 

presos ou pelos próprios colegas de profissão. Assumir uma condição de fragilidade poderia 

colocar em risco a sua autoridade no sistema.  (SILVEIRA, 2009)

A proximidade com os presos pode trazer, ainda, outras consequências. O fato de os agentes 

serem  os  representantes  do  Estado  mais  presentes  cotidianamente  junto  aos  presos,  os 

transforma  em  principal  alvo  de  sua  revolta  (GOFFMAN,  1999),  estando  expostos 

cotidianamente a possibilidade de algum tipo de violência infringido por eles, especialmente 

quando algum direito não é atendido. O que os agentes destacam é que estes direitos muitas 
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vezes são desassistidos pelo próprio Estado, mas as consequências, quando de uma rebelião, 

por  exemplo,  geralmente  são  atribuídas  a  ineficiência  deles.  Como destaca  Nedel  (2010, 

p.57): “a negligência e o descaso do Estado em relação ao preso repercute diretamente nas 

condições de trabalho dos Agentes Penitenciários, que desenvolvem estratégias de trabalho a 

fim de poderem manter o estabelecimento penal sob ordem”.

Percebe-se que as relações  dentro do sistema penitenciário  vão muito além de uma visão 

maniqueísta de “bem e mal”. Ao mesmo tempo em que os presos cometeram crimes, seriam 

eles  por  isso  merecedores  de  sofrerem  mazelas  múltiplas  durante  o  encarceramento?  A 

despeito das considerações legais e de direitos humanos, que delimitam as possibilidades de 

atuação dos operadores do sistema penitenciário em relação a imposição de poder e força 

física sobre os presos, é possível que a ordem e a segurança, inclusive deles próprios, seja 

mantida sem o uso de força física? Na ausência de treinamento e acompanhamento eficaz por 

parte do Estado das condições das unidades prisionais, quem deve ser responsabilizado por 

atos violentos que lá ocorram? Como encontrar respostas para estas perguntas? 

A  precariedade  da  infraestrutura,  considerando  a  falta  de  gerenciamento,  manutenção  e 

conservação do espaço prisional, a necessidade de concurso público para sanar a carência de 

pessoal  e  uma  oferta  ampliada  de  oportunidades  de  trabalho  para  os  presos  foram 

identificados  como  as  principais  necessidades  do  sistema  prisional  baiano  atualmente.  O 

Sistema Penitenciário é percebido como falido, carente de tudo, vítima de descaso, de falta de 

investimentos  e  de  politicas  públicas,  com  problemas  de  superlotação  e  que  tem  suas 

condições pioradas devido a morosidade do poder judiciário, que tem apenas uma Vara de 

Execuções Penais em Salvador, por exemplo.

Os  agentes  afirmam  que  falta  interesse  público,  vontade  e  investimentos  para  que  estes 

problemas possam ser minimizados, mas que o fato de “preso não dá voto” e a população 

também “não se importar com o que acontece na cadeia, desde que o bandido esteja preso” 

isso é muitas vezes desconsiderado e a “ordem” da cadeia permanece como responsabilidade 

do  agente  e  da  direção  da  unidade.  Essas  condições  contribuem  para  a  descrença  na 

possibilidade do Sistema Penitenciário realizar o trabalho necessário no trato dos internos, 

pelas inúmeras deficiências que possui. Há um reconhecimento de que, em alguma medida, há 

um esforço do governo para a diminuição da violência, mas alguns desacreditam totalmente 
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ou consideram que dificilmente a prisão contribui para a diminuição da criminalidade, apesar 

de ainda existirem alguns agentes penitenciários que creem nessa possibilidade.

Dada a carência de estudos sobre esta população, especialmente na cidade de Salvador, este 

estudo  adquiriu  um  caráter  mais  exploratório,  possibilitando  o  conhecimento  e 

reconhecimento  de aspectos  diversos  da dinâmica  vivenciada  pelos  agentes  penitenciários 

nesta  cidade,  não tendo sido possível tecer  considerações  verticais  sobre muitos  aspectos. 

Acredito, entretanto, que questões aqui consideradas, propiciadas acima de tudo pela escuta às 

principais  demandas  expressas  por  esses  profissionais,  possibilitou  lançar  luz  sobre  esta 

categoria profissional, tão intrinsecamente relacionada à lógica de punição e controle da nossa 

sociedade, bem como às hipocrisias e máscaras que mantém o funcionamento desse sistema. 

As consequências são tão reais  e profundas para aqueles que vivenciam estes aspectos de 

forma condensada,  cotidiana  e,  muitas  vezes,  quase hermética,  com muros reais  e  muros 

interiores,  que se constroem ao longo da vivência nesse contexto.  Espero que este estudo 

possa contribuir na reflexão acadêmica e social sobre o contexto prisional e seus impactos.
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reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, e dá providências correlatas” 

______________. Edital de abertura de inscrições e instruções especiais no. 012/2007 para a 
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Complementar nº 898, de 13 de julho de 2001, e a Lei Complementar nº 959, de 13 de 
setembro de 2004”.

______________. Decreto nº 54.505, de 1º de julho de 2009. “Altera e acrescenta dispositivos 
no Decreto nº 50.820, de 23 de maio de 2006, que regulamenta a promoção de que trata a Lei 
Complementar nº 959, de 13 de setembro de 2004, alterada pela Lei Complementar nº 1.060, 
de 23 de setembro de 2008”. 

______________. Decreto nº 54.668, de 11 de agosto de 2009. “Cria e organiza unidades de 
portaria e de inclusão nos estabelecimentos penais que especifica, da Secretaria da 
Administração Penitenciária, e dá providências correlatas”. 

______________. Lei nº 13.919, de 22 de dezembro de 2009. “Cria cargos no Quadro da 
Secretaria da Administração Penitenciária”. 

______________. Lei complementar nº 1.116, de 27 de maio de 2010. “Dispõe sobre a 
absorção de gratificação para os integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária 
e da reclassificação da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, na forma que 
especifica, e dá outras providências correlatas”.

SERGIPE (Estado). Lei n° 4.380/2001. “Altera para cargos de provimento efetivo Guarda de 
Segurança do Sistema Prisional, cargos de igual provimento de Agente Segurança 
Penitenciária criados pela Lei 4.349, de 05 de janeiro de 2001.”

______________.  Lei n° 4.349/2001. “Cria o cargo de Agente de Segurança Penitenciária.” 

______________.  Lei complementar nº 72 de 03 de julho de 2002. “Dispõe sobre Carreiras 
dos Servidores Públicos Civis do Sistema de Segurança Prisional, da Administração Direta do 
Poder Executivo do Estado de Sergipe, e dá providências correlatas.” 

______________.  Lei n° 4.760/2003. “Cria o cargo de Guarda de Sistema Prisional.” 

______________.  Lei nº 6.146 de 04 de junho de 2007. “Dispõe sobre a revisão anual da 
remuneração dos cargos efetivos ou dos empregos, que especifica, dos servidores públicos 
civis e dos servidores públicos militares, ativos e inativos, bem como dos valores de cargos 
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em comissão e funções de confiança, do Poder Executivo Estadual - Administrações Direta, 
Autárquica e Fundacional, e dá providências correlatas.” 

______________. Lei Complementar nº 166/2009. “Proíbe a cessão dos servidores do cargo 
de Guarda do Sistema Prisional e incorpora ao Vencimento Básico dos servidores da Carreira 
do Sistema Prisional a Gratificação de Atividade Funcional e a Gratificação de Atividade 
Penitenciária.”

______________. Lei Complementar n° 187/2010. “Dispõe sobre a remuneração, com 
reajuste do vencimento básico (altera os anexos I e II da LC n° 166)” 

TOCANTINS (Estado). Lei n°1.545, de 30 de dezembro de 2004. “Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis e adota outras providências.” 

______________.  Lei n° 1.805, de 4 de julho de 2007. “Altera a Lei 1.545, de 30 de 
dezembro de 2004, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais 
Civis, e adota outras 
Providências”.

______________.  Lei complementar no 57, de 14 de julho de 2009. Publicado no Diário 
Oficial n° 2.933. “Organiza o Conselho Penitenciário do Estado do Tocantins.” 

______________. Lei complementar no 64, de 11 de fevereiro de 2010. Publicado no Diário 
Oficial no 3.077, “Altera a Lei Complementar 57, de 14 de julho de 2009, que organiza o 
Conselho Penitenciário do Estado do Tocantins, na parte que especifica”. 

______________.  Lei no 2.295, de 11 de março de 2010. Publicado no Diário Oficial no 
3.095 Altera a Lei 1.654, de 6 de janeiro de 2006, “dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Civis 
do Estado do Tocantins”. 

______________. Lei no 1.654, de 6 de janeiro de 2006. Publicado no Diário Oficial no 2.080 
“Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Tocantins”. 

______________.  Lei no 1.545, de 30 de dezembro de 2004. Publicado no Diário Oficial no 
1.832. “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis e adota 
outras providências.” 
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APÊNDICE B - LINGUAGEM DE CADEIA

Glossário retirado de “A Mácula do Crime”, de Everaldo Carvalho (1998), obra de ficção 

deste  agente penitenciário baiano.  Algumas palavras  ou expressões,  identificadas  com um 

asterisco, foram acrescentadas à lista inicial.

Abafado: Nervoso, falta de serenidade.

Aluguel: Tirar sarro.

Andar na mão: Andar totalmente desarmado.

Apertar: Pressionar outrem para obter informação desejada; Ato de enrolar cigarro de 

maconha.

Ataque soviético: Investida de um bando, armado dos pés a cabeça, contra uma ou mais 

pessoas.

Baculejo: Revista minuciosa.

Bagulho: Tanto pode ser maconha, como qualquer pertence sem muita importância.

Bainha: Sujeito encarregado de conduzir a faca do xerife.

Banca: Mesa de jogo de azar.

Barril de Pólvora: Subentende-se que a qualquer momento pode explodir.

Batidão: Corrente grossa para ornar pescoço.

Batifum: Zoeira, confusão.

Batismo: Ritual de boas-vindas aos estupradores.

*Beijo, me liga: concluiu transação comercial ou quando estão saindo

Bendengo: Cilada.

Biribada: Paulada. 

Boi:Vaso sanitário, banheiro.

Braba: Grande sacanagem contra outrem.

*Cabeça cheia: Quando se está nervoso, com muitos problemas, preocupado.

Cabuloso: Tenebroso, assustador, tanto na aparência quanto nas atitudes.

Cadeeiro: Adjetivo aos que tiveram diversas estadias na cadeia.

*Cadeia vai virar: Situação em que os presos assumem temporariamente o controle das 

prisões, como em motins ou rebeliões. 

Cafofo: Esconderijo.

Caguete: Delator.



*Cair: Ir preso.

Cara homem: Cabra macho.

Careta:Cigarro comum.

*Carteiro: apenas  um por  pavilhão,  é  o  preso  que  leva  informação,  correspondência,  de 

dentro para fora e de fora para dentro;  faz também a comunicação entre  os agentes  e os 

internos. Quando precisa chamar um interno para ser atendido por alguma das assistências, ou 

qualquer outro motivo, ele identifica a cela e chama o preso. 

Casa de caboco:Armadilha do tipo tocaia, emboscada.

*Cheiro: “Conversa fiada”, dizer algo inverídico para ver se o outro acredita. 

Chucho: Faca improvisada, geralmente feita com ferros serrados de portões ou grades.

Cobrar pau: Cobrar pedágio ou proteção.

Comarca: Cama de concreto.

Comédia: Sujeito que é constantemente ridicularizado.

Comer banana: Se deixar ser ludibriado.

Confere: Conferência dos internos, feita cela a cela e mediante chamada nominal e contagem.

Cubículo: Forma desprezível de se referenciar à cela.

Dar cheiro: Levar na conversa.

De jogo: Corruptível.

Enfoguetar: Envolver alguém que nada tem a ver com o problema (delito).

Enquadrar: Deter, mediante violência ou forte ameaça, quase sempre para fins de assalto.

Escovar: Espancar.

Faca Federal:Faca original, não improvisada.

Farda azul:Faxineiro do presídio.

Fariseu: Desafortunado, integrante da ralé.

Farracho: Similar a chucho, estilete.

Fininho de cadeia: Minúsculo cigarro de maconha.

Franchone: O marido do gay.

*Frente de cadeia: liderança do pavilhão.

Fuleiro: O feitor de ato covarde.

Fuleragem: Ato covarde.

HC: Abreviatura de habeas corpus, na gíria significa passar a mão pela cabeça, perdoar.

*Já é, fechou lá: acordo, ideia

Jóquei: Pombo-correio de gang.



Ladainha: Conversa mole para ludibriar outrem.

Latró:Abreviatura carinhosa de “latrocida”.

Lengada: Quantidade determinada de pessoas em fila.

*Leva e traz: no dia de visita só ele dos presos tem autorização para se aproximar da cantina.

Maria louca: Mistura feita a base de arroz, cebola, batata e feijão, todos crus. Tais 

ingredientes quando colocados para fermentar, misturados em água, liberam o álcool contido 

em suas propriedades, gerando assim uma bebida alcóolica.

Mente fraca: Pessoa volúvel.

Miguelagem: Falsidade.

Migueloso: Falso.

Montado: Armado.

Mula: A mulher da carga, a transportadora da droga.

Mundão: O mundo exterior, o lado de fora do presídio.

Pacaia: Fumo industrializado, de não tão boa qualidade.

Pagar pau: Pagar o pedágio ou proteção.

Pala: Mostrar sutilmente, com ou sem intenção.

Parada: Acontecimento.

Partir avuado: Debandar.

Passar batido: Deixar de notar um fato claramente explícito a sua frente.

Paxara: O primeira classe, indivíduo de boa condição financeira.

Portar: Estar armado.

Prezado: Forma cortês dos internos se referirem aos agentes.

Puetar: Se acovardar.

Quebra: Quando um dos participantes do jogo perde tudo, não tendo mais como apostar.

Roda de bacará: Espécie de jogo de cartas.

Rodo: “Passar o rodo” - Matar.

Seguro: Galeria no pavimento superior isolada das demais, refúgio dos internos que por 

algum motivo fugiram do convívio no pátio. O chamado “refúgio dos covardes”.

Servir na bandeja: Matar na intenção de afrontar outrem.

*Soldado: presos que estão o tempo inteiro de prontidão para proteger os frentes de cadeia. 

Teresa: Corda usada para auxiliar na fuga, geralmente feita com lençóis.

Tirick-tac: Tenda feita de leçóis, armada em redor do pátio e utilizada pelos internos para 

encontros íntimos com seus familiares.



*Trabalhar a mente: Quando alguém fala coisas para outrem a fim de deixá-lo tenso.

Tranca: “na tranca” é a citação para quem está trancafiado na cela.

X9: Informante.

Xaveco: Intriga.

Xavequeiro: Quem faz o xaveco.

Xerife:Lider, chefão. 
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APÊNDICE C - Notícias sobre Agentes Penitenciários  (jan/2008 a mar/12)

RESULTADOS DA BUSCA POR “AGENTE PENITENCIÁRIO”
NOTICIAS DO JORNAL CORREIO DA BAHIA

Data Notícia Conteúdo reduzido

agentes acusados, mas foi outro agente que fez a denúncia

18/02/11

Atualizado em – 
24.02.2012 - 21H18

Vídeo mostra detentos sendo 
torturados no Espírito Santo, 
diz TJ

Atualizado em – 
26.12.2011 - 16H07

Secretaria vai instaurar 
sindicância para apurar fuga 
em presidio de Simões Filho

O órgão confirmou a fuga dos presos através de uma corda, mas destaca que ao contrário do 
que foi dito anteriormente por uma fonte do Correio24horas os policiais militares e agentes 
penitenciários faziam o monitoramento regular da unidade. 

Atualizado em – 
26.12.2011 - 11H16

Com cordas artesanais, 
presos fogem do Conjunto 
Penal de Simões Filho

Os detentos não tiveram dificuldade para pular o muro do presídio utilizando uma corda feita 
artesanalmente com lençois, conhecida como Tereza, de acordo com informações de um agente 
penitenciário que não quis se identificar em entrevista ao Correio24horas. Ainda segundo ele, 
não tinha policiais militares no presídio durante a madrugada, o que também teria facilitado a 
fuga dos presos. 

Atualizado em – 
08.12.2011 - 16H13

Três pessoas são presas por 
tentar ajudar preso a fugir em 
São Desidério

Outro homem entrou na sala e atirou contra o carcereiro, mas não o atingiu. (…) o delegado 
afirmou que o agente penitenciário que fica na delegacia de São Desidério não é policial e não 
tem preparo para a atividade de agente carcerário. Segundo ele, só e1istem mais dois policiais 
que trabalham na delegacia em horário administrativo. Ainda segundo o delegado Carlos, o 
agente que foi alvo da situação dos bandidos vai desistir do emprego após esse atentado

Atualizado em – 
08.12.2011 - 15H30

Dez presos fogem de 
delegacia de Cruz das Almas ao perceber a ação dos presos o agente penitenciário pediu reforço aos colegas que estavam 

de folga e da Polícia Militar para conter a ação.

Atualizado em – 
01.12.2011 - 08H46

Secretário, presos e mortos 
estão em lista de aprovados 
em concurso no Espírito 
Santo

O secretário de Justiça do Espírito Santo, presos e até mesmo pessoas que já morreram estão 
entre os classificados para a segunda fase do processo seletivo para vagas de agentes 
penitenciários no Espírito Santo.

Atualizado em – 
06.11.2011 - 19H33

Cinco pessoas são presas e 
oito detidas por fraude a 
concurso no Ceará

Cinco homens foram presos em Fortaleza neste domingo (6) por tentativa de fraude em 
concurso do Governo do Estado para agente penitenciário, de acordo com a Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). 

Atualizado em – 
20.10.2011 - 19H00

Detentos de módulo da 
Lemos Brito passam por 
profila1ia contra meningite, 
diz Seap

Os 300 presos que estavam no mesmo módulo em que um preso foi identificado com meningite 
nesta quinta-feira (20) passaram por quimioprofila1ia na Penitenciária Lemos Brito, segundo 
informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). De acordo 
com a Seap, os agentes penitenciários que tiveram contato com o preso receberam 
medicamento para se autoadministrar. 

Atualizado em – 
08.10.2011 - 21H01

Policial e dois detentos 
morrem durante tentativa de 
fuga em Goiás

Um policial e dois presos morreram em uma tentativa de fuga na Cadeia Pública de Cristalina, 
município goiano a 137 quilômetros (km) do Distrito Federal. O sargento da Polícia Militar Divino 
Albino Batista, que estava de plantão, morreu no local. Um agente penitenciário foi atingido e 
encaminhado ao hospital da cidade.

Atualizado em – 
21.09.2011 - 14H17

Detentos e agente 
penitenciário caem de telhado 
durante tentativa de fuga em 
Lauro de Freitas

Um agente penitenciário teve uma fratura no braço durante a tentativa de fuga de 4 detentos por 
volta das 12h30 desta quarta-feira (21), no Presídio de Lauro de Freitas, na Região 
Metropolitana de Salvador.  De acordo com a assessoria de comunicação da secretária de 
administração penitenciária, os presos aproveitaram o horário de visita no presídio para realizar 
a fuga pelo telhado, que desabou após o agente frustrar a ação do grupo. 

Atualizado em – 
12.08.2011 - 18H52

Agente penitenciário é detido 
em MG suspeito de levar 
drogas para presos

Um agente penitenciário foi preso em flagrante, nesta se1ta-feira (12), suspeito de tentar levar 
drogas e celulares para os detentos do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 
(Ceresp) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No carro do funcionário, que 
trabalha no local, foram apreendidas 600 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína. Além 
disso, foram encontrados oito celulares e dez chips.

Atualizado em – 
23.04.2011 - 20H23

Criança morre após ser 
baleada pelo pai no Triângulo 
Mineiro

Um homem de 36 anos matou a filha, de cinco, e baleou a e1-mulher e uma amiga dela na noite 
desta se1ta-feira (22) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, após o 
atentado, o homem se matou. A PM suspeita que o crime tenha motivação passional. De acordo 
com a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), o homem era agente penitenciário há 
cinco anos. Após o dia de trabalho, ele teria ido à casa da e1-mulher. No local, segundo a PM, a 
e1-companheira teria se trancado no banheiro. Mesmo com a porta fechada, o criminoso atirou 
varias vezes e atingiu a mulher. 

Atualizado em – 
20.03.2011 - 18H35

Jovem de 19 anos é preso em 
Goiás suspeito de ter matado 
a avó

Uma mulher de 61 anos foi assassinada com quatro facadas na madrugada deste domingo (20), 
em Formosa (GO). O principal suspeito do crime é o neto da vítima, um jovem de 19 anos, que 
fugiu após o assassinato, mas acabou preso em flagrante. O acusado está na Casa de Prisão 
Provisória (CPP) de Formosa, isolado dos demais detentos. “Ele está sob proteção, porque a 
população carcerária não aceita crime dessa natureza”, disse o agente penitenciário Marcos 
Pereira dos Santos. 

Atualizado em – 
17.03.2011 - 21H16

Homem que matou enteada é 
condenado a 14 anos de 
prisão

Também foi condenado pelo júri popular o agente penitenciário Antônio Mota dos Santos, que 
assassinou Fredson Souza Brandão, de 16 anos, em Sussuarana. O crime aconteceu em 
janeiro de 1999, depois de uma briga na porta da casa da vítima. Antonio disparou vários tiros 
contra o adolescente.

Atualizado em – 
17.03.2011 - 12H30

Acusados de assassinar 
adolescentes são julgados 
nesta quinta-feira no Fórum 
Ruy Barbosa

Na 1ª Vara Criminal, está sendo julgado o agente penitenciário Antônio Mota dos Santos, que 
assassinou o garoto Fredson Souza Brandão, de 16 anos, no bairro de Sussuarana Velha. O 
crime aconteceu em janeiro de 1999 na localidade conhecida como Bai1a da Paz. A vítima 
estava na porta de casa, quando Antônio apareceu e iniciou uma discussão com o garoto, sem 
nenhuma motivação, segundo testemunhas. Depois, Antonio efetuou uma série de disparos 
contra o garoto, que morreu no local. 

Polícia controla princípio de 
rebelião em Camacan

Do meio dia até as 16h da tarde desta quinta-feira (17), 21 detentos da cadeia de Camacan, a 
526 km de Salvador, iniciaram um princípio de rebelião. Segundo informações da TV Subaé, 
eles colocaram fogo em lençóis, livros e caixas e foi preciso que policiais invadissem as celas 
pra contornar a situação. Ninguém saiu ferido. Os detentos não estão satisfeitos com o cardápio 
servido. Segundo um agente carcerário, eles não querem comer frango, nem peixe. Após o fim 
da rebelião, foi realizada vistoria nas celas onde foram encontrados quatro aparelhos de DVD, 
seis televisores, seis ventiladores, giletes, estiletes e um vergalhão de 80 cm.
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Atualizado em – 
16.02.2011 - 17H40

Sepultado corpo de agente 
penitenciário assassinado 
dentro de ônibus na BR-101

povoado de Ventania, se levantou da cadeira e começou a disparar contra o homem. Após 
assassinar Edilson, ele saiu andando pelo corredor do veículo, com a arma em punho, e pediu 
para o motorista abrir a porta. Edilson trabalhava como agente carcerário na cidade de Santa 
Luzia, localizada a 564 km de Salvador, e tinha ido a Porto Seguro visitar a esposa. Até o 
momento, ninguém foi preso. 

Atualizado em – 
16.02.2011 - 11H04

Agente penitenciário é 
assassinado dentro de 
ônibus na BR 101

Um agente penitenciário foi e1ecutado dentro de um ônibus intermunicipal na noite desta terça-
feira (15) no km 665 da BR 101. A Polícia Civil do município de Itapebi confirmou à TV Santa 
Cruz que Edilson Rodrigues Silva, de 41 anos, estava no veículo da empresa E1presso 
Brasileiro, que fazia a linha Porto Seguro/Canavieiras, quando foi atingido pelos tiros.

Atualizado em – 
06.02.2011 - 16H33

Integrantes da quadrilha que 
assaltou o Banco Central em 
2005 fogem de prisão no 
Ceará

Enquanto um grupo rendeu agentes prisionais no interior do presídio, outros atiraram contra 
polícias militares responsáveis pela segurança e1terna. Um sargento levou um tiro de raspão e 
um agente penitenciário, uma coronhada. De acordo com a secretaria, as buscas aos fugitivos 
continuam hoje (6) e a investigação já foi iniciada. As informações são da Agência Brasil. 

Atualizado em – 
04.01.2011 - 06H16

Concursos previstos para 
2011 devem oferecer 40,2 mil 
vagas

Departamento Penitenciário Nacional - 250 vagas para agente penitenciário (nível médio) - 11 
vagas para especialista em assistência penitenciária (nível superior) - 3 vagas para técnico em 
assistência penitenciária (nível médio/técnico) Salários: R$ 3,2 mil para agente penitenciário, R$ 
4,2 mil para especialista em assistência penitenciária e R$ 2,8 mil para técnico em assistência 
penitenciária 

Atualizado em – 
21.12.2010 - 17H09

Operação na cadeia de 
Jequié apreende celulares, 
armas, televisões e drogas

Uma operação da Polícia Militar apreendeu drogas, armas, celulares e aparelhos eletrônicos no 
Conjunto Penal de Jequié nesta semana, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (21) pelo 
19º Batalhão de Polícia Militar (Jequié). A operação, batizada de "Baculejo", cumpria mandados 
de prisão, busca e apreensão depois que um agente penitenciário foi assassinado e outros dois 
agentes presos acusados de facilitar entrada de drogas e amas na cadeia. Em toda a cadeia 
foram apreendidos 55 chunchos (facas artesanais), 288 ventiladores, 141 aparelhos de TV, 100 
aparelhos de DVD, 67 rádios, 53 carregadores de celular, 32 "petecas" de cocaína, 150 gramas 
de cocaína, 4 "papelotes" de maconha, 20 litros de cachaça de fabricação artesanal, 17 fogoões 
elétricos, 11 churrasqueiras elétricas, 9 chips para celular e 1 liquidificador, além de várias 
mídias de CD e DVD e várias panelas de alumínio. 

Atualizado em – 
17.12.2010 - 19H37

Agentes penitenciários são 
presos por facilitar entrada de 
armas e drogas na cadeia de 
Jequié

Três agentes penitenciários do Conjunto Penal de Jequié foram presos nesta se1ta-feira (17) 
acusados de facilitar a entrada de armas e drogas na cadeia. O diretor do presídio, o advogado 
Deolindo Gomes Neto, também foi conduzido à delegacia por porte ilegal de arma. As 
informações são da TV Bahia. O agente penitenciário Jurandir Santos Santana teve a prisão 
temporária decretada. Já os agentes Antonio Marcos Silva Matos e Nilson Lima Ribeiro tiveram 
as prisões preventivas decretadas. Todos estão presos no Comple1o Policial de Jequié. Durante 
as buscas no Comple1o, a polícia encontrou armas e drogas, além de aparelhos celulares, tudo 
em poder dos presos. Na sala do diretor, foi encontrado um revólver calibre 38 sem registro. O 
diretor não tem autorização para porte de arma. Ele prestou depoimento na delegacia e foi 
liberado após pagar fiança. Ele responderá por porte ilegal de arma. 

Atualizado em – 
16.12.2010 - 17H29

Duas mulheres são presas 
por envolvimento na morte de 
agente penitenciário em 
Jequié

do agente penitenciário Luciano Caribé em Jequié. Segundo informações da polícia, elas 
estavam na casa dos acusados mas conseguiram fugir durante a abordagem policial. Os 
policiais conseguiram prendê-las na casa de Daniela Rodrigues Nogueira, 23 anos, uma 
traficante de drogas da região. O agente penitenciário foi morto nesta manhã por dois homens 
que chegaram em uma moto. De acordo com a polícia, Luciano Caribé foi atingido por dez tiros 
na frente de casa.

Atualizado em – 
16.12.2010 - 16H46

Agente penitenciário é 
assassinado a tiros no 
município de Jequié

O agente penitencário Luciano Caribé foi morto a tiros na porta da própria casa por volta das 8h 
da manhã desta quinta-feira (16) na Rua Agostinho Martins, no bairro da Cai1a D`água, no 
município de Jequié, a 365 km de Salvador, quando chegava de um plantão no prédio. A vítima 
foi morta com mais de dez tiros por um motociclista. 

Atualizado em – 
09.11.2010 - 13H50

Após 27 horas, termina 
rebelião no Presídio de São 
Luís

Terminou, no início da tarde desta terça-feira (9), a rebelião que durou cerca de 27 horas no 
Presídio de São Luís, localizado no Comple1o Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. De 
acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, os cinco agentes penitenciários que 
eram mantidos reféns foram libertados e passam bem. 

Atualizado em – 
09.11.2010 - 07H27

Chega a nove o número de 
mortos em rebelião em São 
Luís

O motim teria tido início depois que presos dominaram um agente penitenciário, que foi baleado. 
O funcionário foi liberado pelos detentos e encaminhado ao hospital. De acordo com a 
Secretaria, cinco agentes penitenciários são mantidos reféns pelos presos. Mais cedo, o 
governo havia informado que somente três agentes estavam no local. 

Atualizado em – 
02.11.2010 - 08H22

Pelo menos oito órgãos 
abrem inscrições para 5,1 mil 
vagas amanhã

Secretaria de Justiça de Rondônia A Secretaria de Justiça de Rondônia abre inscrições nesta 
quarta-feira (3) para 1.852 vagas. Do total, 1,1 mil são para agente penitenciário, 100 vagas 
para socioeducador, ambos de nível médio (masculino e feminino), e 652 para cargos 
administrativos de nível fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 700 a R$ 7,5 mil. 
Para as 1,2 mil vagas de agente penitenciário e socioeducador os candidatos devem ainda ter 
carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 836,84 para socioeducador e de R$ 
996,66 para agente penitenciário. 

Atualizado em – 
13.10.2010 - 17H29

Juíza suspende audiência 
depois que Bruno e mais 2 
passaram mal em MG

O advogado de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, Maurício Souza Pereira, disse que 
seu cliente contou a ele que Bruno toma uma medicação toda noite. Nesta manhã, um agente 
penitenciário teria dado o remédio para Bruno levar para a audiência, caso a sessão se 
estendesse durante a noite desta quarta-feira (14). Ainda de acordo com Macarrão, Bruno teria 
tomado o remédio por uma confusão. A Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais informou 
que, normalmente, um enfermeiro entrega uma dose do medicamento para todo preso que faz 
tratamento. E que não é padrão o adiantamento da próxima dose. A Seds ainda vai se 
pronunciar sobre a declaração do advogado de Macarrão. 

Atualizado em – 
23.09.2010 - 14H49

Agente penitenciário morre 
após tentativa de assalto no 
Rio

Um agente do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio (Desipe), de 39 anos, morreu 
depois de ser baleado, nesta quinta-feira (23), na Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia 
Militar, o agente foi baleado em uma tentativa de assalto, pró1imo a uma agência bancária. 

Atualizado em – 
02.08.2010 - 19H04

Aprovados em concurso de 
agente penitenciário são 
convocados pela SJCDH

comparecer nas pró1imas quarta, quinta e se1ta-feira (4, 5 e 6) das 9h às 17h, na sede da 
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), no auditório Pedro Milton 
(térreo), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para apresentação dos documentos. A 
convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DO) do dia 27 de julho, e além da 
apresentação de documentos, tem informação sobre realização dos e1ames médicos, avaliação 
psicológica e teste de aptidão física. Segundo a Agecom, sete dos candidatos foram 
convocados na edição do DO do dia seguinte, 28 de julho, porque estavam empatados com a 
mesma pontuação, quanto à ordem de classificação.

Atualizado em – 
22.07.2010 - 23H21

Em vídeo gravado no 
presídio, Bruno diz que pensa 
em processar o estado

m vídeo gravado dentro do Comple1o Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem (MG), o 
goleiro Bruno de Souza diz a um agente penitenciário que pensa em processar o estado. As 
imagens foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (22) pelo “Programa do Ratinho”, do SBT. 
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Atualizado em – 
29.06.2010 - 11H32

Resultado final do concurso 
de agente penitenciário é 
divulgado

A Secretaria da Administração (Saeb) publica nesta terça-feira (29) no Diário Oficial do Estado o 
resultado final, com a homologação, do concurso público de agente penitenciário da Secretaria 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). A lista dos aprovados traz o nome dos 
candidatos considerados habilitados. O concurso prevê o preenchimento de 80 vagas. A 
convocação seguirá as regras definidas em edital. Antes de ingressar efetivamente no serviço 
público, os candidatos convocados realizarão e1ames pré-admissionais, a partir dos que estarão 
aptos a participar do curso de formação. Após aprovação no Curso de Formação de Agente 
Penitenciário, os candidatos serão convocados para preencher as vagas disponíveis, segundo a 
ordem de classificação por se1o (masculino ou feminino) e por localidade, de acordo com a 
necessidade estabelecida pela SJCDH e conforme definido pelo candidato no ato da inscrição 
no concurso. As vagas são distribuídas entre os candidatos do se1o masculino (64) e feminino 
(16). Dentre as quais, 36 serão para Salvador e região metropolitana e as demais distribuídas 
entre sete municípios baianos: Esplanada (4), Feira de Santana (8), Ilhéus (3), Jequié (6), Paulo 
Afonso (3), Tei1eira de Freitas (16) e Vitória da Conquista (4). Os candidatos estarão aptos para 
atuar nas unidades prisionais escolhidas no ato da inscrição no concurso, com a remuneração 
inicial de R$ 1.275,84. A carga de trabalho será de 30 horas semanais, podendo ser alterada 
para 40. As informações são da Agecom.

Atualizado em – 
24.06.2010 - 12H58

PF desarticula centrais 
clandestinas de TV a cabo no 
estado do Rio

Na semana passada, os agentes federais fecharam outras três centrais na Bai1ada Fluminense, 
sendo uma em Japeri, uma em Duque de Ca1ias e a outra em Nova Iguaçu, considerada a 
maior empresa de TV a cabo clandestina do estado, com cerca de 30 mil assinantes. Cinco 
pessoas foram presas, entre elas uma é policial militar e outra é e1-agente penitenciário.

Atualizado em – 
24.05.2010 - 17H07

Agente penitenciário é preso 
em flagrante com maconha

Um agente penitenciário foi preso em flagrante na noite de sábado (22) de posse de certa 
quantidade de maconha, segundo informou nesta segunda a Secretaria de Segurança Pública 
(SSP). Moisés Ferreira Macedo, 47 anos, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar 
quando estava no bairro Cabula VI dentro de um Monza. Com ele, estavam quatro meninas com 
idades entre 9 e 13 anos. Moisés foi encaminhado para a Delegacia Especial de Repressão a 
Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca) e de lá para a Delegacia de Tó1icos e 
Entorpecentes. Ele será transferido para o Presídio de Salvador. As quatro meninas, nenhuma 
parente de Moisés, já estão com os pais. Moisés tem mandados de prisão em aberto, além de 
ser alvo de investigação de um inquérito da 11ª Delegacia por atentado violento ao pudor, de 
1995. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Atualizado em – 
19.05.2010 - 19H51

Confira resultado do 
concurso público para agente 
penitenciário

A lista completa com os nomes dos aprovados na primeira etapa do concurso público para o 
cargo de agente penitenciário, da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia 
(SJCDH), já está disponível nos sites do Portal do Servidor e do Diário Oficial do Estado.

Atualizado em – 
15.05.2010 - 17H10

Agente penitenciário é 
assassinado na Grande São 
Paulo

Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite de se1ta-feira (14). A Polícia Civil está 
investigando o caso. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos atiraram no agente 
penitenciário e fugiram.

Atualizado em – 
13.05.2010 - 19H45

Adolescente confessa 
envolvimento em assasinato 
de agente penitenciário

penitenciário Artur José dos Santos da Silva, 42 anos, confessou nesta quinta-feira (13) o 
envolvimento no crime, durante depoimento na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). 
Segundo a delegada Claudenice Cerqueira, o jovem disse em seu depoimento que o crime, no 
dia 23 do mês passado, no Jardim Cruzeiro, foi arquitetado na intenção de roubar o agente. 
Além disso, o menor também confessou ser responsável por quatro homicídios - três em 2009 e 
um na última semana

Atualizado em – 
12.05.2010 - 13H55

Adolescente acusado de 
morte de agente penitenciário 
é apreendido

Comunidade, no bairro do Uruguai, no mês passado, foi apreendido e transferido para a 
Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) nesta quarta-feira (12). Outros participantes do 
crime continuam sendo procurados pela polícia. O agente penitenciário Artur José dos Santos 
da Silva, 42 anos, estava estacionando o carro quando foi surpreendido por dois homens 
armados no dia 23 de abril, ao sair dos festejos em homenagem a São Jorge. Segundo a 
polícia, ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto, os ladrões viram o brasão de agente 
penitenciário preso no retrovisor e atiraram.

Atualizado em – 
23.04.2010 - 11H47

Agente penitenciário morre 
em tentativa de assalto no 
Uruguai

Três tiros atingiram o agente que chegou a ser socorrido por policiais da 17ª Companhia 
Independente da Polícia Militar (CIPM). Ele foi levado para o hospital Agenor Paiva, mas não 
resistiu aos ferimentos e morreu. 

Atualizado em – 
19.04.2010 - 14H45

Concurso para agente 
penitenciário teve abstenção 
de 18,76%

Do total de 6.951 inscritos para o concurso público de agente penitenciário, 1.304 candidatos 
não compareceram aos locais de prova. A prova foi aplicada no domingo (18), pela Secretaria 
da Administração (Saeb). A abstenção foi de 18,76%. 

Atualizado em – 
05.03.2010 - 18H35

Prorrogadas inscrições para 
concurso de agente 
penitenciário da SJCDH

As inscrições para o concurso público de agente penitenciário da Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH) foram prorrogadas até o dia 12 de 
março. A inscrição pode ser feita pela internet. 

Atualizado em – 
02.03.2010 - 11H20

Inscrições para concurso de 
agente penitenciário 
terminam nesta se1ta O valor da inscrição é de R$50.

Atualizado em – 
02.03.2010 - 01H02

Inscrição para concurso para 
agente penitenciário termina 
se1ta

O edital com todas as informações, incluindo o conteúdo programático, pode ser consultado pelo 
site do Portal do Servidor

Atualizado em – 
08.02.2010 - 10H25

Policial e agente 
penitenciário morrem em 
acidente de trânsito

O policial militar Josemário Reis Santos, de 44 anos, e o agente penitenciário, Jeferson dos 
Santos Beça, morreram em um acidente de trânsito que ocorreu por volta das 03 da madrugada 
desta segunda-feira (08), no km 361 da BR 101, no trecho que liga os municípios de Venceslau 
Brás a Gandu, a 295 km de Salvador.

Atualizado em – 
07.02.2010 - 00H04

Oitenta vagas serão abertas 
para agente peninteciário na 
BA

A primeira etapa é composta de 50 questões objetivas e a segunda de uma redação, previstas 
para acontecer dia 18 de abril, em Salvador.

Atualizado em – 
05.02.2010 - 23H17

Inscrição para concurso para 
agente penitenciário começa 
na quarta

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site da Fundação Carlos Chagas até o dia 5 
de março e se cadastrar no concurso. Serão 80 vagas - 64 para homens e 16 paar mulheres. 
Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino médio, não possuir antecedentes policiais ou 
criminais, ter aptidão física e mental para o cargo - comprovada por e1ames médicos, físicos e 
psicológicos. Também é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação, na categoria B, no mínimo. 
O valor da inscrição é de R$ 50.

Atualizado em – 
27.01.2010 - 19H08

SJCDH define concurso para 
80 vagas para cargo de 
agente penitenciário

Em 2007, 191 agentes penitenciários foram contratados, via Regime Especial de Direito 
Administrativo (Reda), por prazo determinado de dois anos, com possibilidade de prorrogação 
por igual período. 

http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/
http://www.egba.ba.gov.br/
http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/
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Atualizado em – 
27.01.2010 - 09H26

Presos chegam a Salvador 
depois de rebelião em 
presídio de Serrinha

Após manterem um agente carcerário como refém durante toda a madrugada de ontem, quatro 
presos do presídio de segurança má1ima de Serrinha foram transferidos para a Unidade 
Especial Disciplinar (UED), em Salvador, no comple1o penitenciário da Mata Escura. O motim 
começou na noite de segunda-feira (25) e os presos se entregaram na manhã de ontem. Eles 
e1igiam a transferência para um estabelecimento sem as rígidas regras de comportamento em 
Serrinha. Apesar de a UED também ser de segurança má1ima e possuir as mesmas regras, na 
capital as visitas de familiares e íntimas ocorrem no pátio do presídio e nas celas, 
respectivamente. Os presos também possuem familiares em Salvador e por isso pediam a 
transferência, que foi autorizada pela Justiça. O agente carcerário não ficou ferido.

Atualizado em – 
26.01.2010 - 19H17

Mulher é assassinada e mãe 
fica ferida em tentativa de 
assalto/ Violência em 
Serrinha

Em Serrinha, 173 km de Salvador, após 16 horas de rebelião, o grupo de quatro presos que fez 
um agente penitenciário refém no presídio de Segurança Má1ima teve sua e1igência atendida e 
foi transferido para o presídio da capital. Os presidiários fizeram o motim porque queriam as 
'regalias' que e1istem em outros presídios, diferente do de Serrinha. 'Aqui a rigidez é muito 
grande e eles disseram que não se sentem a vontade', informou o Major. 
Ainda segundo o PM, os presos só aceitaram entregar o refém com a presença da Pastoral do 
município, por acreditar que com um representante religioso no local os policiais não tentariam 
nada contra eles

Atualizado em – 
26.01.2010 - 13H21

Presos conseguem e1igência 
e libertam refém após 16 
horas

Tudo começou quando os quatro detentos que deveriam ter voltado para as celas ficaram 
escondidos atrás de um lençol que estava estendido em um pavilhão. No momento da 
conferência das celas feita por três agentes penitenciários, os presos surpreenderam 
e ameaçaram eles com um ferro e fizeram um como refém.  As negociações entre policiais e 
presos estava sendo feita com Mauro Sérgio, preso por tráfico em Caetité através do rádio de 
comunicação do agente penitenciários. Os detentos já estão a caminho de Salvador. 

Atualizado em – 
26.01.2010 - 11H15

Presos fazem agente 
penitenciário de refém no 
presídio de Serrinha

As negociações se encerraram às 03h da madrugada de hoje e devem ser retomadas ainda na 
manhã desta terça (26). 'Nós estamos mantendo contato com eles através do rádio de 
comunicação do agente'. Ainda segundo o PM, o refém está bem. 'O próprio agente conversa 
através do rádio e não se quei1a de maus tratos'. 

Atualizado em – 
14.01.2010 - 22H01

Agente penitenciário leva tiro 
acidental durante festa do 
Bonfim

Um agente penitenciário, ainda com a identidade não confirmada, foi baleado no pescoço na 
Bai1a do Bonfim na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 17h. Segundo informações da 3ª 
Delegacia de Polícia (Bonfim), o tiro foi disparado acidentalmente por outro agente penitenciário 
após a festa da Lavagem do Bonfim. Segundo informações da delegada-titular da 3ª DP, Celina 
Fernandes, o agente teria se ferido quando um colega tentou forçar a porta do próprio carro para 
tentar abrir. A arma acabou disparando e atingindo o agente no pescoço. A versão teria 
sido confirmada pela mulher da própria vítima.

Dossiê Ravengar: presos 
pagam R$ 2 mil por proteção 
na cadeia

Os  preços cobrados por Ravengar variam de R$200 a R$2 mil. Segundo um agente carcerário, 
que pediu anonimato, o traficante mantém informantes fora da prisão, para subsidiar a cobrança. 
Eles são responsáveis por “avaliar” as famílias e comprovar se os presos falam a verdade, 
quando por e1emplo, assumem não ter condição de pagar pela “segurança”. “Se o cara for 
pobre, vira soldado dele”, afirmou. Os soldados, na engrenagem do sistema de e1torsão, são 
responsáveis por cobrar pagamento, ameaçar quem não paga e invadir celas em busca de 
alguma forma de recompensa. As cobranças, denuncia o agente, acontecem também nos outros 
pavilhões. “ Na cadeia ninguém manda, nem vive sozinho”. 

Atualizado em – 
10.11.2009 - 19H12

Agente desmaia sobre ombro 
de Beira-Mar durante 
julgamento

Um agente federal penitenciário que fazia a segurança do preso desmaiou, tombando no ombro 
de Beira-Mar. Segundo a Agência Estado, o desmaio aconteceu na hora em que os sete jurados 
prestavam juramento. Por conta da suspensão das transmissões de imagem, a cena não foi 
filmada. O agente do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi substituído. 

Atualizado em – 
05.11.2009 - 01H56

Morre segurança baleado em 
tiroteio dentro de 
supermercado

Morreu por volta das 22h30 desta quarta-feira (4) um dos dois homens baleados em uma troca 
de tiros dentro de um supermercado da rede G Barbosa, no início da noite, na  região de 
Fazenda Grande do Retiro. Cristiano de Jesus Assis, de 23 anos, trabalhava como segurança 
no estabelecimento Segundo informações da 4ª Delegacia (São Caetano), ele não resistiu aos 
ferimentos e morreu no Hospital Ernesto Simões Filho. Cristiano era agente penitenciário. 

Atualizado em – 
05.11.2009 - 00H07

Dois homens são baleados 
em tiroteio dentro de 
supermercado

Barbosa, por volta das 20h15 desta quarta-feira (4), na avenida San Martin, região de Fazenda 
Grande do Retiro. Segundo informações da polícia, os assaltantes teriam iniciado o tiroteio 
contra os seguranças durante uma tentativa de assalto.Segundo informações preliminares do 
Hospital Ernesto Simões Filho, para onde foram encaminhados os feridos, um deles é agente 
penitenciário, e trabalhava como segurança do supermercado. O outro estaria envolvido na 
tentativa de assalto.

Atualizado em – 
07.10.2009 - 07H58

Ravengar vai para a solitária 
após divulgação de estatuto 
do crime

Atualizado em – 
26.09.2009 - 08H34

Megaoperação: Polícia 
prende 14 do bando do 
traficante Perna

Público, 14 mandados de prisão foram cumpridos na se1ta-feira (25) em três estados, entre eles 
a Bahia. Todos os presos pertenciam ao bando de Genilson Lino da Silva, o “Perna”, que 
cumpre pena no presídio federal em Catanduvas (PR).Além deles, foram presos José Rogério 
Pacheco Santos, Fábia Cerqueira Santos e Reinaldo Cezar Santos Conhago, agente 
penitenciário acusado de ter facilitado a fuga do traficante Paulo Fuzil do Comple1o 
Penitenciário de Salvador, em 2008. 

Atualizado em – 
14.09.2009 - 07H37

Agentes penitenciários param 
após morte de colega e 
causam protesto

Em protesto pelo assassinato do agente penitenciário Marival Ferreira Matos, 49 anos, sábado à 
tarde, no bairro de Cidade Nova, colegas de profissão dele suspenderam, no domingo (13) pela 
manhã, a visitação a presos do Comple1o Penitenciário do Estado, e das colônias penais 
Lafayete Coutinho e Simões Filho, situadas, respectivamente, na capital e na região 
metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi tomada em assembleia no Comple1o 
Penitenciário da Mata Escura, no início da manhã de ontem.
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Atualizado em – 
13.09.2009 - 12H33

Agentes penitenciários 
protestam no Comple1o de 
Mata Escura

assassinado com três tiros neste sábado (12). Os agentes impediram a entrada de visitantes e a 
saída dos presos para o pátio.

Cerca de 400 pessoas, aguardam do lado de fora do Comple1o Penitenciário para visitar seus 
parentes presos.Os familiares estão revoltados pela falta de informações sobre a liberação para 
realizar a visita. Os agentes aproveitam para reivindicar plano de carreira, melhoria nas 
condições de trabalho e porte de arma. Não há informação de quando será encerrado o 
protesto.

A categoria se reuniu com o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Nelson 
Pellegrino, e ficou acertado o encerraramento do protesto, mas a visita não foi liberada neste 
domingo. De acordo o secretário, problemas de logística impediam a visitação. Mas a visitação 
continuaria suspensa por conta de falta de tempo para revistar os visitantes.  Por volta das 
13h30 de sábado (12) o agente penitenciário Marival Ferreira Matos, 49 anos, foi assassinado 
com três tiros no final de linha do bairro da Cidade Nova. Os disparos atingiram a cabeça, o 
tóra1 e abdômen da vítima. Matos foi encaminhado, ainda com vida, para o Hospital Ernesto 
Simões Filho, mas não resisitiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, Matos, que trabalhava 
no Comple1o Penitenciário do Estado na Mata Escura,  foi emboscado por três homens num 
veículo de cor prata. 

Atualizado em – 
12.09.2009 – 21H41

Agentes ameaçam parar as 
atividades pela morte de 
colega

O Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, Roquildes Ramos, informou 
que os os agentes penitenciários irão parar as atividades neste domingo (13), em solidariedade 
a morte do agente penitenciário Marival Ferreira Matos, de 49 anos, que foi assassinado com 
três tiros no final de linha do bairro da Cidade Nova, na tarde deste sábado (12).

Atualizado em – 
12.09.2009 - 18H31

Agente penitenciário é morto 
com três tiros no bairro da 
Cidade Nova

Por volta das 13h30 deste sábado (12) o agente penitenciário Marival Ferreira Matos, 49 anos, 
foi assassinado com três tiros no final de linha do bairro da Cidade Nova. Os disparos atingiram 
a cabeça, o tóra1 e abdômen da vítima.

Atualizado em – 
10.09.2009 - 08H21

Unidade para presos mais 
perigosos é QG do crime 
organizado

Quando foi inaugurada, em agosto de 2005, a Unidade Especial Disciplinar (UED) era o inferno 
para a bandidagem encarcerada na Bahia. Hoje, a história é outra. O lugar virou o quartel-
general da Comissão da Paz (CP), facção do crime organizado cujos líderes ordenaram a série 
de ataques que há quatro dias aterroriza a cidade. 

Atualizado em – 
09.09.2009 - 09H02

Integrantes de facção 
criminosa ordenaram os 
ataques a PMs

O serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública interceptou ligações telefônicas de 
dois líderes da Comissão da Paz (CP) que estão presos na UED, ordenando que integrantes da 
quadri lha atacassem policiais. A ordem foi dada por Campanha pouco antes de ele ser 
transferido, garante o policial que não quis revelar o nome. “Vocês já sabem o que fazer”, teria 
dito o bandido para um companheiro de cela, momentos antes de ser levado para o presídio de 
Campo Grande. As escutas telefônicas feitas pela SSP com autorização judicial flagraram os 
bandidos organizando as armas e os carros que seriam utilizados nos ataques. 

Atualizado em – 
17.08.2009 - 16H17

Preso é morto após roubar 
arma de agente penitenciário 
em Alagoas

Um detento morreu após ser baleado quando tentava fugir do Presídio Cyridião Durval, em 
Maceió, na manhã desta segunda-feira (17). O detento teria roubado a pistola do agente 
penitenciário que o escoltava e atirou contra um outro funcionário da unidade. De acordo com 
informações da Intendência Geral do Sistema Prisional de Alagoas, os guardas e1ternos do 
presídio revidaram e acertaram o preso com dois tiros. A administração do presídio informou que 
o preso começou a atirar para todos os lados e um dos disparos acertou outro agente 
penitenciário, que não fazia o trabalho de escolta. O agente penitenciário foi internado no 
Hospital Geral do Estado, onde permanece internado, mas não corre risco de morrer.

A tentativa de fuga ocorreu no setor administrativo do presídio, quando o preso voltava de uma 
consulta a um psicólogo e seguia para a cela do isolamento. 

Atualizado em – 
07.08.2009 - 10H39

PF prende homem que 
gravava relações se1uais 
com as namoradas

O e1-agente penitenciário Alessandro Bezerra, era procurado pela Policia Federal acusado de 
gravar em DVD relações sexuais dele com as namoradas, sem que elas soubessem, foi preso 
na tarde de ontem (07) quando tentava tirar um passaporte no Shopping Barra, em Salvador. 

Atualizado em – 
21.06.2009 - 16H29

Agentes encontram 
motosserra em última vistoria 
na Lemos Brito

Entre facas, celulares, munição, serrotes, maconha e dinheiro, os agentes que realizaram a 
última vistoria na Penitenciária Lemos Brito encontraram uma motosserra dentro de uma das 
celas na vistoria feita na última quinta-feira (18). “Uma motosserra não entra no presídio sem 
que haja algum tipo de facilitação”, considerou o secretário estadual de Justiça, Nelson 
Pellegrino, que assumiu o cargo há cerca de dois meses. Pellegrino admite que o sistema pode 
apresentar problemas de corrupção. “Se me perguntarem se tem problema de corrupção, eu 
respondo que pode e1istir, mas nós vamos enfrentar. Queremos criar uma unidade de 
inteligência prisional e uma corregedoria no âmbito da secretaria. Corrupção tem em todo lugar. 
A grande questão é como se lida com isso e nós não vamos ser tolerantes”, disse o secretário. 

Atualizado em – 
18.06.2009 - 16H16

Tentativa de rebelião no 
Comple1o Feminino é 
controlada

na Bai1a do Fiscal, fizeram uma tentativa de rebelião no início da manhã desta quinta-feira (18). 
Segundo informações da assessoria da Secretaria de Justiça, a suspeita é de que alguma 
pessoa teria arremessado cerca de 30 gramas de maconha do lado de fora para dentro do 
Comple1o. Quando os pacientes foram pegar a droga, um agente viu e informou a diretoria do 
Hospital. Assim que uma guarnição foi apreender a maconha, os pacientes se rebelaram. Um 
policial militar ainda foi agredido com socos e pontapés, mas a situação já foi controlada pelos 
agentes penitenciários.

Atualizado em – 
25.05.2009 - 11H53

Veja os 10 bandidos mais 
procurados pela polícia no 
estado

Chacina Também remanescente do bando de “Pitty”, Luís Chagas da Silva, 31, conhecido 
como‘Já’, ocupa o segundo lugar da lista. Ele, que responde processos por tráfico de drogas, 
assalto e homicídio, escapou do Presídio Salvador (antiga Casa de Detenção), juntamente com 
“Pitty”, em 26 de junho de 2007. Na ocasião, eles e outros cinco detentos teriam escapado por 
um buraco no muro durante o banho de sol. O curioso é que nenhum agente carcerário 
percebeu sequer a abertura no muro. 

Atualizado em – 
16.04.2009 - 19H29

MP denuncia quadrilha de 
narcotráfico chefiada por 
'Perna'

O segundo núcleo criminoso apontado pelos promotores do Gaeco era formado pelo agente 
penitenciário Antônio Fernando da Silva Barros e mais Robson Almeida Santos, Marcelo da 
Silva Santos, André Sales Souza, Rodson de Jesus Gomes, Fábio Luís da Silva e Marcelo 
Diego do Carmo Sales, responsáveis por ceder suas contas bancárias para que nelas fossem 
depositadas os valores recebidos dos estelionatos e e1torsões, em troca de um percentual do 
lucro auferido com os delitos. 

Atualizado em – 
27.01.2009 - 22H27

Wagner propõe reajuste de 
5,9% para servidores 
públicos

O governador Jaques Wagner enviou à Assembléia Legislativa um projeto de lei em que 
autoriza o aumento de 5,9% no salário de todos os servidores públicos do estado no início da 
noite desta terça-feira (27). Segundo informações da TV Bahia, o reajuste salarial deve ser 
votado pelos deputados estaduais em Convocação E1traordinária, já que não constava na pauta 
inicial de votação sobre as mudanças no funcionalismo público baiano. Entre os projetos em 
votação, estão as propostas para as carreiras de delegado e agente penitenciário;
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Atualizado em – 
19.01.2009 - 13H29

Projetos geram mudanças 
para 120 mil servidores

Dentro dessa perspectiva, foram enviados para o Legislativo nove projetos. Entre eles, estão as 
propostas para as carreiras de delegado e agente penitenciário; defensor público; professor 
universitário e professor do ensino fundamental e médio; além do grupo ocupacional de técnico 
administrativo, que engloba profissionais de nível superior.

Atualizado em – 
29.12.2008 - 14H58

Tumulto marca penúltimo dia 
de atendimento no Detran-BA

Muitas pessoas chegaram a dormir na fila. O agente penitenciário, Luciano Santana, foi o 
primeiro a chegar na sede do órgão em Salvador, na avenida ACM. Ele chegou às 20h de 
domingo (28) para tentar adquirir o documento antes da mudança das regras. 

Atualizado em – 
08.12.2008 - 13H44

Termina rebelião no Pavilhão 
2 da Penitenciária Lemos 
Brito

Cerca de 180 reféns foram liberados por volta das 14h desta segunda-feira do Pavilhão 2 da 
Penitenciária Lemos Brito.  Os detentos já haviam liberado por volta das 13h os dois agentes 
penitenciários que estavam em poder dos internos desde domingo. Avelino Silva e João Almeida 
foram encaminhados para realizarem e1ames na central médica dentro do comple1o 
penitenciário. Ainda há cerca de 120 pessoas reféns de detentos rebelados no pavilhão 5 da 
penitenciária. O agente João Almeida, disse por telefone que 'a noite foi muito tensa, me 
agrediram muito' ele fez um apelo para que pelo menos três lideranças que foram transferidas 
voltem para o presídio. 'Não é possível que não trocar minha vida por isso', disse.

Atualizado em – 
08.12.2008 - 01H50

Rebelião: Clima continua 
tenso na Penitenciária Lemos 
Brito

O clima continua tenso na rebelião dos detentos da Penitenciária Lemos Brito (PLB), no bairro 
da Mata Escura, em Salvador. Os presos tomaram os módulos 2 e 5 e mantém 294 reféns. Em 
conversa com o filho, Gilvandro Gonçalves, o agente penitenciário, João Almeida pediu para a 
polícia não invadir o presídio, pois os internos ameaçam matar os reféns. O serviço de 
fornecimento de água já foi cortado pelos negociadores, que ameaçam agora cortar a luz. O 
anúncio do possível corte irritou os rebelados, que e1igiriram a continuidade do serviços.

Atualizado em – 
07.12.2008 - 16H36

Detentos da Lemos Brito se 
rebelam e mantém 294 reféns

desde o início da tarde deste domingo (7).  Os presos mantém reféns 292 familiares, dentre eles 
51crianças, que estavam em visita no local. Dois funcionários do presídio, Avelino Silva e João 
Almeida, também estão entre os reféns. O Superintendente de Ações Penais do Estado da 
Bahia, Coronel Francisco Leite, informou que a rebelião ocorre nos pavilhões 2 e 5 e um 
negociador tentou conversar com os internos durante o dia. Os policiais aguardaram o fim do 
horário de visitas às 16h30 para confirmar a rebelião. Com o fim da visitação, apenas os 
familiares dos módulos 2 e 5 não saíram do local.  Agentes penitenciários que não quiseram se 
identificar disseram que os internos construíram uma pilha de lençóis e colchões e ameaçaram 
atear fogo no local.

Atualizado em – 
01.12.2008 - 16H46

Concurso oferece 600 vagas 
de agente penitenciário

A largada para a maratona de mais um concurso público foi dada nesta segunda-feira (1). Os 
interessados em concorrer a uma das 600 vagas de agente penitenciário do Ministério da justiça 
já podem efetuar a inscrição via Internet. O concurso será realizado em duas etapas. A primeira 
constará: prova objetiva, prova de aptidão física, prova de aptidão psicológica, investigação para 
verificação de antecedentes pessoais. A segunda etapa será composta de curso de formação. A 
data da prova objetiva é 15 de fevereiro de 2009. As funções dos agentes penitenciários 
compreendem atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e 
orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e às dependências do 
Departamento de Polícia Federal.

Atualizado em – 
15.11.2008 - 14H53

Termina motim de presos no 
Conjunto Penal de Serrinha

Por volta das 11h deste sábado (15), chegou ao fim o motim no Conjunto Penal do município de 
Serrinha, a 173 quilômetros de Salvador. O manifesto começou por volta das 9h30 desta se1ta-
feira (14) e durou cerca de 26 horas. Em seguida, o capitão PM Júlio Ferreira, negociador oficial, 
convenceu os detentos a liberar os outros cinco funcionários que ainda eram mantidos como 
reféns (um agente de penitenciário e mais quatro cozinheiras).

Atualizado em – 
15.11.2008 - 13H45

Um refém é liberado, mas 
continua motim em presídio 
de Serrinha

Após mais de 24 horas de motim, um refém foi libertado, mas ainda continua a rebelião no 
Conjunto Penal do município de Serrinha, a  173 quilômetros de Salvador. No início da manhã 
deste sábado (15), a cozinheira Rita Marcleide dos Santos, 37 anos, foi libertada pelos detentos, 
que ainda mantém um agente de penitenciário e mais quatro cozinheiras cadeia como reféns. A 
cozinheira foi libertada após apresentar uma crise de hipertensão.

Atualizado em – 
15.11.2008 - 02H12

Negociações no Conjunto 
Penal de Serrinha são 
interrompidas

As negociações para a libertação de seis funcionários que são mantidos reféns no Conjunto 
Penal de Serrinha foram suspensas por volta das 18h desta se1ta-feira (14), depois de quase 
dez horas de rebelião dos detentos. 

Atualizado em 
14.11.2008 - 16:11

Seis pessoas são mantidas 
reféns em rebelião em 
Serrinha

feira (14) no Conjunto Penal de Serrinha, a 173 quilômetros de Salvador. Segundo informações 
da assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos 
(SJCDH), após tentaram tomar um caminhão que levava gás para o presídio, os detentos 
invadiram a cozinha do presídio conseguiram prender um agente de segurança e cinco 
cozinheiras. 

Após mais de 24 horas, refém 
é libertada em MG

Ele conseguiu fazer Cleide refém no momento em que um agente penitenciário abriu a porta da 
cela para entregar sua refeição. Segundo o diretor do presídio, José Pedro Oliveira, ele fez 
vários cortes no rosto e nos braços e, depois de empurrar o agente, usou o próprio sangue para 
ameaçar o funcionário. "Ele intimidou o agente porque é soropositivo", disse. Cleide passava 
pelo corredor no momento e foi imobilizada pelo acusado.

Tentativa de fuga dei1a dois 
feridos na BA

os presos tentaram fugir durante o horário de visitas, aproveitando o intenso movimento de 
pessoas no local. Os agentes, porém, perceberam a movimentação e evitaram que os detentos 
escapassem. Um deles tentou sair da unidade pelo telhado, mas foi flagrado por um dos 
agentes. Por causa da movimentação, as telhas cederam e os dois caíram de uma altura de 
quatro metros. O agente sofreu fraturas nos dois braços e o detento, em um. 

Menino mata irmão com arma 
do pai no interior de SP

Um adolescente de 14 anos disparou um tiro acidental, matando o irmão de 11 anos, hoje pela 
manhã em Bauru, interior de São Paulo. A arma, um revólver calibre 38, era de propriedade do 
pai das crianças, o agente penitenciário Adriano José Gomes, de 37 anos. Gomes não estava 
em casa, no conjunto habitacional Edson Silva, na periferia de Bauru, quando seu filho achou a 
arma que ele guardara sobre o armário da cozinha, atrás de uma cai1a de remédios. 

Presos mantêm agente 
penitenciário refém no Ceará

(CE) durante uma rebelião. Os presos se rebelaram durante o banho de sol, por volta das 10 
horas. Eles dominaram o agente e passaram a e1igir melhores condições na cadeia. O Grupo 
de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e passou a negociar a libertação do refém. Os 
agentes conseguiram conter o motim e a vítima foi solta. Segundo a Polícia Militar (PM), 
ninguém se feriu.

Agente penitenciário é preso 
por suspeita de roubo no RJ

Foram presos ontem um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), 
de 27 anos, e um soldado reformado da Aeronáutica, de 38 anos, suspeitos de roubar 
documentos, objetos e veículos, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conforme a 
polícia, o agente penitenciário havia sido preso na última se1ta-feira, 7, pelo crime de 
receptação, quando estava com um carro roubado. Ele foi solto após o pagamento de fiança.
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06/05/2011 às 19:25 Entre os detidos estavam um policial militar e um agente penitenciário.
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Fuga de cadeia em Cristalina-
GO dei1ou 3 mortos

Três pessoas morreram e uma ficou ferida durante um motim realizado hoje na Cadeia Pública 
de Cristalina, em Goiás, a 137 quilômetros de Brasília. O movimento começou pela manhã, 
durante o horário de visita. Os presos Bento Jorge da Silveira e Fernando Batista renderam o 
agente penitenciário Gislei Ferreira. 

Fuga de cadeia dei1a 2 
mortos em Cristalina-GO

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante um motim ocorrido hoje na Cadeia Pública 
de Cristalina, em Goiás, a 137 quilômetros de Brasília. O movimento começou pela manhã, 
durante o horário de visita. Os presos Bento Jorge da Silveira e Fernando Batista renderam o 
agente penitenciário Gislei Ferreira. Na fuga, eles fizeram ainda um sargento da Polícia Militar 
de refém, entraram no carro do agente e partiram por uma estrada vicinal. 

Motim termina com três 
presos feridos em Porto 
Velho

Um princípio de motim terminou com três detentos feridos na tarde de hoje, na Casa de 
Detenção Dr. José Mário Alves da Silva, conhecida como Urso Branco, em Porto Velho, 
Rondônia. Segundo a PM, um agente penitenciário disparou contra os presos.

Termina rebelião na Casa de 
Custódia de Maringá

Terminou por volta das 10h30 de hoje a rebelião dos presos da Casa de Custódia de Maringá, 
no Paraná, iniciada ontem. Um agente penitenciário que era mantido refém foi liberado sem 
ferimentos.

Presos continuam rebelados 
em Maringá

Os presos da Casa de Custódia de Maringá, no Paraná, permanecem rebelados há cerca de 20 
horas, mantendo um agente penitenciário refém, segundo funcionários do local. A rebelião 
começou ontem, às 12 horas, quando alguns dos presos montaram uma pirâmide humana para 
atingir o telhado e render um agente.

Agente penitenciário é 
trancado de cueca em MG

Um agente penitenciário que trabalha na cadeia pública de Passa Tempo, no centro-oeste de 
Minas, foi deixado trancado em uma cela apenas de cueca por quatro presos que escaparam do 
local. A fuga ocorreu na noite de se1ta-feira, dia 5, e o agente só foi solto da cela depois que 
vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram a polícia. Segundo a Polícia Militar, os presos, 
acusados de tráfico, homicídio e roubo, haviam arrombado o cadeado da cela em que estava. 
Quando um agente chegou conduzindo outro detento, os suspeitos renderam o servidor. O 
agente penitenciário foi agredido com golpes de uma barra de ferro, algemado e colocado de 
cueca na cela. Quando foi solto, ele teve que ser encaminhado para um hospital com ferimentos 
na cabeça, mas foi medicado e liberado em seguida.

Vítima reage e mata 
assaltante no centro de São 
Paulo

Um homem foi morto durante uma tentativa de assalto ontem à noite, na Avenida Duque de 
Ca1ias, pró1imo à Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo. Ele e um comparsa 
abordaram um agente penitenciário parado com o carro no semáforo e entraram no veículo. 
Durante um momento de distração dos assaltantes, a vítima reagiu e sacou uma arma, atingindo 
um dos assaltantes

Rebelião em presídio termina 
com 15 feridos no Recife

Catorze detentos e um agente penitenciário ficaram feridos durante uma rebelião no Presídio 
Aníbal Bruno, no Recife (PE), na noite de ontem. Presos de seis pavilhões iniciaram a confusão 
após a morte de um detento de 22 anos.

Governador de SC construirá 
nova cadeia após fuga

pedindo demissão. Em seu lugar assume Leandro Antônio Soares Lima, agente profissional com 
23 anos de carreira e com experiência gerencial na Casa do Albergado e do Hospital de 
Custódia. De acordo com a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada de Luca, houve 
problema com o pessoal que trabalha na prisão. "Na fuga de domingo, havia somente dois 
agentes e o correto seria ter quatro. Foi aberta uma sindicância para verificar essa falha e que 
isso não aconteça mais", disse. Um inquérito administrativo foi instaurado pelo governo de Santa 
Catarina.

Seis policiais civis são 
presos em operação no RJ

Além dos policiais, foram detidos um agente penitenciário, um advogado e um informante da 
quadrilha.

Polícia detém mais de 40 por 
tráfico em Curitiba
Polícia investiga assassinato 
de ambientalistas no PR

As outras vítimas são o empresário Gilmar Reinert, o agente penitenciário Valdir Lopes e Albino 
Silva.

Justiça transfere presos do 
Ceará para o Paraná

Secretaria de Administração Prisional do Ceará, que considerou os presos de alta 
periculosidade. No início de fevereiro, um dos líderes do assalto ao Banco Central, Marcos 
Rogério Machado de Morais, conseguiu fugir do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira 2, 
juntamente com outros oito presos. A ação de resgate dei1ou feridos um sargento e um agente 
penitenciário.

Em Florianópolis, 27 presos 
ainda continuam foragidos

Os bandidos, segundo a polícia, estão portando duas armas calibre 12, uma calibre 38, além de 
bombas de efeito moral que levaram após render um agente prisional com um espeto. O 
comandante do Batalhão de Choque Newton Ramlow afirmou que mais de cem poderiam ter 
escapado pela desatenção do agente penitenciário.

Bandidos invadem presídio e 
líder de assalto ao BC foge

O presídio foi invadido por um grupo armado. Segundo a polícia cearense, o objetivo principal 
era libertar Ale1 Sousa Ribeiro, vulgo "Ale1 Gardenal". Houve troca de tiros entre os invasores e 
a segurança do presídio. O sargento da Polícia Militar foi atingido de raspão no braço e o agente 
penitenciário com uma coronhada na cabeça.

Justiça afasta agente da PF 
acusado de tortura

Justiça pelos mesmos crimes. Segundo a apuração do MPF, os abusos cometidos pelos 
acusados seriam retaliações às quei1as e reclamações sobre o tratamento recebido no 
Comple1o Penitenciário da Papuda, apresentadas pelos presos, a partir de abril de 2010. Entre 
as ilegalidades relatadas por detentos e outras testemunhas estão agressões físicas e mentais; 
corte arbitrário de visitas e de banho de sol; retirada de colchões e itens de uso pessoal dos 
detentos; o fornecimento de água para beber misturada com detergente, o que provocou diarreia 
e desidratação em vários internos. 

Ex-companheiro diz que 
Battisti é pequeno 
delinquente

Segundo Mutti, Battisti contou a ele na época ter sido o autor material do homicídio do agente 
penitenciário Andrea Campagna. 

Agentes protestam contra 
morte de colega em Curitiba

manifestação silenciosa como forma de protesto contra a morte de um colega, na última terça-
feira, 4. Segundo o sindicato da categoria, os agentes paralisaram suas atividades consideradas 
não essenciais dentro dos presídios, como acompanhamento de visitas e de banho de sol dos 
presos em todos os presídios da região, e mantendo a alimentação dos presos e guarnição. O 
agente Carlos Alberto Pereira, de 52 anos, foi morto quando pintava o portão de sua casa, na 
capital paranaense. Um homem disparou três tiros contra o agente, que foi atingido duas vezes 
na  cabeça e uma no tóra1.

16/12/2010 às 23:24 
| ATUALIZADA EM: 
17/12/2010 ÀS 00:14

Agentes de presídio entram 
em conflito com a PM no CAB

processo seletivo, participam de vigília de 24 horas em frente à sede da Governadoria, no CAB, 
que está prevista para terminar às 15 horas desta se1ta-feira, 17.  Munidos de fai1as e 
megafone, eles reivindicam o fim das contratações via Reda e a convocação dos 790 
classificados no último concurso, realizado este ano. Até o momento, somente 80 aprovados 
tomaram posse. 

16/12/2010 às 17:54 
| ATUALIZADA EM: 
16/12/2010 ÀS 21:20

Agente penitenciário 
e1ecutado com cerca de dez 
tiros em Jequié

O agente penitenciário Luciano Caribé Cerqueira, de 34 anos, foi e1ecutado com cerca de dez 
tiros, por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, 16, quando dei1ava o plantão no 
Conjunto Penal de Jequié, e voltava para casa, no bairro Cai1a D’Água,

http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5774116#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5730208#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5714637#
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Homem é ferido em tiroteio 
perto de universidade em SP

Dois suspeitos tentavam roubar um carro, por volta de 21 horas, quando foram flagrados por um 
agente penitenciário que estava no local. Segundo informaram testemunhas à polícia, o agente 
fez três disparos.

Presos 2 por matar agente 
penitenciário na Grande SP

Renan Augusto Monteiro Debreig, de 25 anos, trabalhava na Penitenciária Nilton Silva, 
conhecida como P2. Antonio Carlos Souza e Anderson Souza mataram o agente penitenciário 
com dez tiros na noite de 27 de setembro deste ano. Um colete à prova de balas foi recuperado.

10/11/2010 às 14:45 
| ATUALIZADA EM: 
10/11/2010 ÀS 17:19

Rebelião em cadeia no centro 
de Manaus tem 4 mortos

Quatro presos não identificados morreram hoje de manhã durante rebelião, iniciada às 9 horas 
(horário local), na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Três 
assistentes sociais e um agente penitenciário são mantidos reféns, segundo a assessoria da 
Secretaria de Segurança Pública.

Rebelados libertam 2 dos 5 
reféns em presídio no MA

Os amotinados do Ane1o 3 do Presídio São Luís, no Comple1o Penitenciário de Pedrinhas, na 
capital maranhense, libertaram por volta do meio-dia dois dos cinco monitores reféns. Segundo 
a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, os presos disseram que em meia hora 
libertariam os demais reféns. Ontem à noite, cerca de 200 presos do Ane1o 3 iniciaram uma 
rebelião. Eles balearam um agente penitenciário, que está internado. 

PM contém novo motim em 
comple1o carcerário no MA

de Presos do Comple1o Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís (MA). Segundo a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, houve tiroteio entre os rebelados e a tropa de choque da PM. 
Ainda não há informações sobre feridos. Eles balearam um agente penitenciário, que está 
internado. 

Em SP, mulheres de 
integrantes do PCC usam 
escolta

O conflito interno no PCC se agravou em 19 de março, quando Macarrão, na condição de 
testemunha protegida, revelou com detalhes como foi o planejamento do assassinato do agente 
penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, de 36 anos, assassinado com tiros de pistola 380, em 
Álvares Machado, na madrugada de 3 de maio de 2009

Agente penitenciário é morto 
a tiros na Grande SP

na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado caído a quatro metros 
de distância de onde havia estacionado sua moto, na Rua João Faria, na Vila Guarani, por volta 
das 22h30. Ninguém foi preso. A vítima trabalhava na Penitenciária Nilton Silva, conhecida 
como P2.

Cartas revelam plano de 
ataque às UPPs e ameaças

As duas cartas foram encontradas na quarta-feira por uma agente penitenciária com Rosângela 
Maria Ferreira, mulher do preso paranaense Washington Presence de Oliveira, de 23 anos, 
condenado a 80 anos de cadeia e transferido em outubro para o Presídio Federal depois de 
enforcar um preso na Penitenciária Estadual de Maringá.

Pedido de Cacciola para 
regime semiaberto é negado

aos demais, inclusive agentes de segurança. Já tendo sido punido duas vezes por falta grave 
(...) demonstra conduta completamente alheia e arredia, o que é evidenciado pelos 
procedimentos disciplinares ostentando 1ingamentos, desobediência e aversão à ordem social". 
Durante a prisão, Cacciola passou dois períodos na solitária, totalizando 45 dias. Uma delas foi 
provocada por ter xingado um agente penitenciário que deixara uma de suas visitas aguardando 
para ser anunciada.

25/08/2010 às 17:11 
| ATUALIZADA EM: 
25/08/2010 ÀS 19:40

Servidores penitenciários 
fazem greve contra a prisão 
de colegas

Cerca de 550 servidores penitenciários do Estado da Bahia paralisaram as atividades nesta 
quarta-feira, 25, em protesto pela prisão de dois agentes penitenciários, detidos na Operação 
Máscara, deflagrada pela Polícia Civil na última terça-feira, 24.  Os agentes Jorge Freitas e 
Antônio Ranulfo são acusados de facilitar a entrada de celulares na Penitenciária Lemos Brito 
(PLB). Os aparelhos seriam usados pelo líder do bando, o presidiário Antônio Marcelo dos 
Santos. Na tarde de hoje, cerca de 200 agentes fecharam a via que dá acesso à PLB. Os 
manifestantes suspenderam 90% das atividades, incluindo a visita aos internos, e impediram a 
entrada de viaturas nas unidades, segundo informações do coordenador do Sindicato dos 
Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Hailton Ferreira.

Ferreira considera a prisão dos colegas uma "arbitrariedade". "Os nomes deles não foram 
citados em nenhuma das gravações feitas pela polícia. Os presos apenas citam algum chefe, 
mas nada garante que são eles". De acordo com Hailton, eles teriam sido presos por conta do 
cargo de chefia que e1ercem. Antônio Ranulfo, além de agente penitenciário, é também 
Coordenador Chefe de Segurança do Presídio, e Jorge Freitas e1erce, em paralelo, o cargo de 
Coordenador do Módulo onde os presos estavam. 

Agente penitenciário é morto 
ao ter moto roubada em SP

O agente penitenciário Gilvan Almeida dos Santos foi morto na noite de ontem ao ter a moto 
roubada no bairro de Cidade Náutica, em São Vicente, litoral paulista.

Concurso para Agente 
Penitenciário: último dia para 
entrega de documentos

Quarenta aprovados no concurso para Agente Penitenciário têm até esta se1ta-feira, 6, para 
entregar os documentos pessoais, atestado de antecedentes criminais e carteira de habilitação 
categoria B na sede da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). No total, foram 87 aprovados, que vão trabalhar nas unidades 
prisionais do estado. 

Agente suspeito de fazer 
vídeo de Bruno depõe em MG

O agente penitenciário suspeito de fazer um vídeo do goleiro Bruno Fernandes de Souza dentro 
da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais, foi ouvido na tarde desta 
se1ta-feira, na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (Seds).

PF prende 15 por manter 
cassino de lu1o em Minas

Entre os presos estão policiais civis e um agente penitenciário, que são suspeitos de proteger a 
atividade ilícita.

Em Jundiaí, 3 são baleados 
em roubo frustrado a banco

um agente penitenciário de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, também baleado e dois 
fuzis apreendidos. Ao passar de carro em frente à agência, na Rua Itirapina, no bairro de Vila 
Hortolândia, o agente percebeu a ação dos criminosos e ligou para a Polícia Militar (PM) 
enquanto dava uma volta no quarteirão. Sem saber que havia sido visto pelos criminosos, o 
agente acabou surpreendido por parte da quadrilha que ocupava um Fiat Pálio Weekend.

PF prende 3 e tira do ar rede 
clandestina de TV a cabo

Três pessoas foram presas - entre elas um ex-agente penitenciário - acusadas de participar de 
uma quadrilha responsável por transmissão clandestina de TV a cabo em Nova Iguaçu, na 
Bai1ada Fluminense.

Agente penitenciário é morto 
na Grande São Paulo

Um agente penitenciário morreu por volta das 19 horas de ontem dentro de um sacolão no 
Parque Marengo, em Itaquaquecetuba,  Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos atiraram no 
agente penitenciário e fugiram.na Grande São Paulo. A Polícia Civil está investigando o caso.

Agente penitenciário mata um 
e fere soldado da PM

que o agente também deixava o estabelecimento, novamente ouviu do policial algumas 
brincadeiras não muito amistosas. Irritado, Paulo Augusto perdeu o controle, sacou a arma e 
atirou.

Brasil treina 1º cão farejador 
de celulares em presídio

"O cão é dócil e maleável, e fareja até no meio das pessoas", comenta Barros. Isso significa que 
o cão pode farejar entre os presos, mas não os detentos diretamente, já que tal medida é 
proibida. Em caso de suspeita, os presos devem ser revistados por agentes penitenciários.

Chegada de casal Nardoni ao 
presídio foi tranquila

Segundo um agente penitenciário que trabalha no local, Anna Carolina deverá se integrar já 
neste sábado, à rotina do presídio, onde ela já passou quase dois anos. A expectativa é se ela 
receberá ou não, amanhã, alguma visita de parentes. Quanto a Ale1andre Nardoni é quase 
certo que receberá visita dos pais, já neste fim de semana.

http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5655265#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5648494#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5642123#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5627601#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5639888#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=5602672#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=4724879#
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Operação para desarticular 
tráfico prende 25

Um agente penitenciário foi preso em flagrante e um grama de maconha foi apreendido. A 
operação deriva de um inquérito que investiga o tráfico de drogas, e quer desarticular nove 
quadrilhas da região.

Presos rendem agente 
penitenciário em rebelião na 
BA

quatro detentos do presídio de segurança má1ima de Serrinha, na Bahia. Segundo a Polícia 
Militar (PM), os presos reivindicavam a transferência para outro presídio. A rebelião terminou na 
manhã de hoje.

Família de vítima de ataque 
do PCC terá indenização

A Justiça condenou o governo de São Paulo a pagar indenização de R$ 372 mil por danos 
morais à família de um agente penitenciário assassinado por militantes do Primeiro Comando da 
Capital (PCC) durante a onda de ataques de maio de 2006. A decisão em primeira instância 
beneficia a família do agente Juvenal Della Coleta Júnior, baleado por dois homens na noite de 
13 de maio de 2006, quando fazia plantão na portaria do Instituto Penal Agrícola (IPA) de São 
José do Rio Preto (a 440 quilômetros de São Paulo), onde trabalhava.

PM invade presídio e liberta 
reféns em Araguaína

A Polícia Militar invadiu às 16h20 o Presídio de Barra da Grota, em Araguaína (TO), libertou seis 
agentes penitenciários mantidos reféns e encerrou a rebelião de mais de 300 presos iniciada na 
tarde de ontem (4). No início da tarde deste sábado, os presos esfaquearam um detento e o 
jogaram do telhado. Os presos não tinham armas de fogo, apenas barras de ferro e de madeira. 
A rebelião começou na tarde de se1ta-feira, quando ele fizeram sete agentes penitenciários 
reféns - um deles, ferido, foi libertado na noite de se1ta-feira.

Battisti pode encerrar greve 
de fome amanhã

Nega que ele tenha cometido qualquer dos quatro assassinatos dos quais é acusado e 
assegura que Battisti está desligado da militância desde 1978. Na ocasião, o PAC decidiu 
executar o agente penitenciário Antônio Santoro, acusado de maltratar presos políticos.

Rodovias federais no Rio 
registram 8 mortes no feriado

Durante a Operação Zumbi, seis pessoas foram presas em flagrante pela prática de crimes 
diversos. Destaque para um criminoso preso na Ponte Rio-Niterói, na tarde de quinta-feira, cuja 
ficha de antecedentes possuía 14 páginas. Ele tinha um mandado de prisão pelo homicídio de 
um agente penitenciário.

Agente desmaia durante 
julgamento de Beira-Mar

O único incidente ocorrido nas primeiras três horas e meia do julgamento do traficante Luiz 
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, no Primeiro Tribunal do Júri de Campo Grande, 
foi protagonizado por um agente federal penitenciário que fazia a segurança do preso, na sala 
do Júri. Na hora em que os sete jurados prestavam juramento, o agente desmaiou tombando no 
ombro de Beira-Mar. 

Adolescentes dormiam em 
presídio no Rio Grande do 
Sul

Duas irmãs adolescentes, de 14 e 17 anos, foram encontradas dentro do dormitório do Instituto 
Penal de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no domingo à tarde. Elas faziam 
companhia a dois presos do regime semiaberto, que fugiram quando uma equipe da Polícia 
Militar, avisada por um agente penitenciário, chegou ao local. 

Agentes penitenciários de MG 
entram em greve

Os agentes penitenciários de Minas Gerais anunciaram hoje que estão em greve por tempo 
indeterminado. A decisão foi tomada ontem, durante uma assembleia. A categoria pede 
aumento salarial e gratificações.

Atiradores matam agente 
penitenciário no centro do 
Rio

criminosos. Vários tiros foram disparados contra o agente penitenciário, que foi levado pelos 
bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os 
atiradores fugiram em um veículo. Nem a placa nem o modelo do carro foram anotados pelas 
testemunhas. Não se sabe ainda o que motivou o crime. Nada foi levado do agente nem houve 
troca de tiros, o que enfraquece a possibilidade de que Marcelo tenha sofrido uma tentativa de 
assalto.

Agente de SP apreende 
pombo que levava celular a 
preso

Um agente penitenciário percebeu que a ave carregava uma bolsa de tecido preto amarrada ao 
corpo. Após a captura, foi encontrado um aparelho celular e um papel, em que estava escrito o 
nome do detento que receberia o telefone.

Homem pega 27 anos por 
morte durante ataques do 
PCC

O mecânico Mateus Andrade dos Santos foi condenado hoje a cumprir 27 anos de prisão 
acusado de matar a tiros um agente penitenciário durante ataques do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), em maio de 2006

Acidente dei1a 4 mortos e 10 
feridos no litoral de SP

Um caminhão-baú da Secretaria de Administração Penitenciária que transportava cinco presos 
para o Centro de Detenção Provisória de Praia  Grande derrapou, o motorista perdeu o controle 
do veículo e invadiu a pista contrária na altura do quilômetro 309, na região do Balneário 
Jussara, em Mongaguá. O motorista da viatura, o agente de segurança penitenciária Luiz Carlos 
da Silva, de 46 anos, permanece internado.

Jovem é seqüestrada por 
engano em São Paulo

Segundo a vítima, os seqüestradores tamparam seu rosto e passaram a rodar com ela sem 
destino até que o celular de um deles tocou e veio a informação de que deveriam ter pego outra 
pessoa. Imediatamente, a estudante foi abandonada pela dupla perto de sua casa e conseguiu 
pedir ajuda ao pai, um agente penitenciário.

Após 25 horas, presos 
libertam reféns em presídio 
na BA

Encerrou-se a rebelião de três presos no conjunto penal de Serrinha, no interior da Bahia. Por 
volta das 11 horas deste sábado, Eduardo Marcelo da Rosa, Ademir Lima de Oliveira e José 
Jackson dos Santos entregaram-se à polícia. O agente penitenciário e os quatro funcionários de 
uma empresa terceirizada que trabalham na cozinha do presídio foram libertados ilesos.

Presos mantêm 6 
funcionários reféns em 
presídio na BA

Armados com facas, três detentos mantêm cinco funcionários da cozinha e um agente 
penitenciário reféns no conjunto penal de Serrinha, município do interior da Bahia, desde a 
manhã de hoje.

Cinco presos fogem a pé de 
presídio de Maceió-AL

capitão André Dias, acredita que no momento da fuga o agente penitenciário que deveria estar 
vigiando o módulo estava dormindo. Os agentes penitenciários de Alagoas estão em greve há 
três meses, reivindicando reajuste salarial e melhores condições de trabalho. 

Fuga em presídio de 
segurança má1ima no interior 
de SP

Três presos conseguiram fugir hoje à tarde da P 2 de Presidente Venceslau, presídio de 
segurança má1ima no oeste paulista. Os fugitivos escaparam  usando uma corda conhecida 
como Teresa, feita com lençóis. "Não temos autorização neste momento para dar informação a 
respeito da fuga", resumiu, irritado, o agente penitenciário Amaury Silva.

Justiça condena suposto 
membro do PCC em 
Araraquara

O juiz Silas Silva Santos, do Fórum de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, ordenou 
o Estado de São Paulo a indenizar em R$ 180 mil o agente penitenciário Elimar Cruz Barros. 
Em 2005, ele ficou cerca de 30 horas refém dos presos amotinados no presídio P1 de 
Presidente Venceslau, no oeste do Estado. O agente reivindicava R$ 380 mil.

Juiz ordena SP indenizar 
agente feito refém por presos

Durante a rebelião, detentos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) 
tomaram vários agentes como reféns e mataram presos rivais. Com uma corda e uma faca 
encostada no pescoço, Barros foi obrigado a ficar entre corpos - alguns deles decapitados - e foi 
ameaçado de enforcamento. Os rebelados queriam empurrá-lo de uma marquise. 

Detentos usam arma de 
brinquedo para fugir em SP

Dois presos fugiram hoje da Penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo. Com uma 
arma de brinquedo, Cleber Rodrigues e Elias de Oliveira Alves renderam dois agentes que 
faziam a manutenção do telhado no pavilhão 3. Em seguida, um deles levou um dos reféns até o 
banheiro de uma oficina, onde o dei1ou amarrado e apenas de cueca. As roupas do agente 
foram vestidas pelo detento. O segundo preso vestiu a blusa do outro agente, que foi levado 
pela dupla até a muralha. 

http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=1312623#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=1289183#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=1275714#
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 26/08/2008 às 15:23
Agentes penitenciários 
protestam contra novela da 
Globo

atriz Docimar Moreyra na novela "A Favorita", da Rede Globo. Subornada por Flora, 
personagem da atriz Patrícia Pillar, para prejudicar a presa Donatela, interpretada por Cláudia 
Raia, a carcereira passa uma imagem negativa da categoria, segundo os agentes. A indignação 
é maior porque Zezé veste o uniforme dos agentes com o brasão e a bandeira do Estado de 
São Paulo. Além de protestar com e-mails encaminhados à emissora, eles também enviaram 
mensagens aos deputados federais e aos senadores. Também solicitaram ao presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva que interceda junto à Globo, sugerindo mudanças no roteiro da trama. 
"Mesmo sendo personagem de ficção, a Zezé é um lixo para nós. Está e1plícito que é um 
achincalhe direto à categoria. Mandei ofício ao Lula, para ele interceder. A Globo precisa 
reavaliar a obra, pois ela está sendo muito prejudicial para nós", reagiu o presidente do 
Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo (Sindasp), Cícero 
Sarnei dos Santos.  Com sede em Presidente Prudente (SP), a entidade representa 23 mil 
profissionais. "Parte da sociedade pode achar que todo agente age como a Zezé. A novela 
passa uma imagem distorcida. O autor (João Emanuel Carneiro) se baseou em agentes 
mineiros, na novela usam nosso uniforme com o brasão e a bandeira. Isso não é ficção. Se é 
ficção, que usem outra logomarca nem que seja de Marte", ironizou. Segundo o sindicalista, a 
Rede Globo justificou que é uma obra de ficção e que o autor tem liberdade para criar. "A obra é 
ficção, mas o uniforme não é ficção", completou, acrescentando que a categoria não protestaria 
se o uniforme fosse outro.

Com presos célebres, Bangu 
8 vira prisão mais VIP do RJ

clima lá dentro. "Está um inferno. Milionário, policial civil, deputado, miliciano e bicheiros juntos é 
demais para os agentes penitenciários darem conta. É muita gente pra colocar banca." A 
pressão parece ser intensa. O subsecretário adjunto de Tratamento Penitenciário, major Márcio 
da Silva Rosa, admite que o trabalho aumentou. "É mais fácil administrar Bangu 1 (onde estão 
os chefões do tráfico de drogas) do que o Bangu 8. O poder deles é maior. As tentativas de 
interferência atrapalham." Tentar não significa conseguir. "Estão todos submetidos às regras do 
presídio, inclusive o senhor Cacciola", afirma o major. As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo.

Milícias dominam 171 
comunidades no Rio, diz 
relatório

O relatório aponta, como integrantes das milícias, 156 policiais militares (entre os quais sete 
oficiais: dois majores e cinco capitães); 18 policiais civis, incluindo um delegado da Bai1ada 
Fluminense; 11 integrantes do Corpo de Bombeiros; três agentes penitenciários e três membros 
das Forças Armadas. 

Agente penitenciário é 
assassinado na zona norte do 
Rio

(SOE) da Secretaria de Administração Penitenciária, foi assassinado hoje com cinco tiros 
pró1imo a um dos acessos à Linha Amarela, em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. 
Os disparos foram feitos por pelo menos dois homens que estavam em um carro que 
emparelhou com o de Ferreira.

Penitenciária de SC sofre 
fuga em massa de 43 
detentos

Um total de 43 presos escapou na noite de ontem do Centro de Triagem da Polícia Civil 
Florianópolis (SC), conhecido como Cadeião do Estreito, no bairro do Estreito. Os detentos 
conseguiram escapar após dominarem o agente carcerário no momento em que ele abriu uma 
das celas para retirar o lixo. Em seguida, os presos, que faziam o carcereiro refém, tomaram três 
armas da unidade.
São só 10 minutos e 38 segundos, mas o agente penitenciário Stepherd Yuda levou sete dias 
filmando o que se vê na tela, com uma câmera escondida cedida pelo jornal britânico Guardian. 
É a prova mais dura da fraude nas eleições que reelegeram o ditador Robert Mugabe, herói da 
independência do Zimbábue que permanece no poder há 28 anos

Greve na Penitenciária de 
Campo Grande chega ao 5º 
dia

A greve dos agentes do Presídio Federal de Campo Grande, iniciada na última quinta-feira, 
chegou hoje ao quinto dia. Segundo decisão da categoria, hoje à noite um agente local e outro 
de Catanduvas (PR) seguirão para Brasília, onde tentarão negociar com o Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) e o Ministério do Planejamento. Eles protestam contra a redução 
salarial de R$ 4 mil para média de R$ 2,6 mil para todos os 227 agentes de Campo Grande. 

PM prende agente 
penitenciário em Araçatuba 
(SP)

A Polícia Militar de Araçatuba (SP), cidade localizada a 530 quilômetros da capital paulista, 
prendeu em flagrante o agente penitenciário Nelson Antônio de Souza, de 29 anos, acusado de 
receber R$ 4 mil para infiltrar um aparelho celular dentro da Penitenciária Estadual de 
Valparaíso (SP).

Agentes penitenciários de AL 
entram em greve

princípio de rebelião em algumas unidades e dei1ou tenso o clima no sistema  prisional do 
Estado. Familiares dos detentos da Casa de Detenção de Maceió bloquearam a Rodovia BR-
104,

Preso suposto miliciano que 
torturou jornalistas no Rio

Ferraz reconheceu que relatórios da Anistia Internacional haviam alertado o governo do Rio 
sobre a crueldade do inspetor quando era agente penitenciário. "Ele envolveu-se num caso de 
homicídio e em diversas outras violências contra presos"

Serra sanciona aumento para 
agentes penitenciários

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), sancionou lei complementar que prevê 
aumento salarial de até 26,35% para 20.432 agentes de segurança penitenciária do Estado. A 
lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Com a medida, o menor salário 
de agente penitenciário em vigor passa dos R$ 1.491,20 atuais para R$ 1.884,15. O benefício é 
retroativo ao dia 1º de maio

Preso agente penitenciário 
com crack em cadeia da BA

flagrado por policiais militares com nove pedras crack dentro da Penitenciária Lemos Brito 
(PLB), a maior de Salvador (BA). Segundo o titular da Delegacia de Tó1icos e Entorpecentes 
(DTE), Hélio Jorge Pai1ão, Mascarenhas é suspeito de facilitar a entrada de drogas e celulares 
na PLB. O acusado foi encaminhado para o Presídio Salvador na noite de ontem, após ser 
ouvido na DTE.

Delegado diz que pai de 
Isabella parece uma parede 
fria

Depois de passar seis dias preso no 13º DP, Ale1andre foi transferido ontem para o CDP 2 de 
Guarulhos. A polícia alegou questões de segurança. No CDP, ele ficará em uma cela isolada - 
em observação por dez dias -, sem poder receber visitas de parentes e será monitorado por um 
agente penitenciário.

Rebelião de presos em MS já 
dura cerca de 20 horas

Já dura cerca de 20 horas a rebelião no centro de Triagem do Comple1o Penitenciário de 
Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O motim teve início por volta das 12h30 de ontem, 
após uma tentativa frustrada de fuga de pelo menos cinco detentos. Como era dia de visita, os 
rebelados conseguiram fazer 76 pessoas reféns, sendo 65 mulheres, uma delas grávida, e 11 
homens, entre eles um agente penitenciário. 

PM suspende negociação 
com rebelados no MS

capital Campo Grande, e policiais militares que cercam o comple1o prisional decidiram 
suspender até as 6h desta segunda-feira as negociações com os 175 detentos rebelados desde 
às 12h30. O motim teve início depois que a Polícia Militar conseguiu evitar uma fuga de cinco 
presos. Era dia de visitas no comple1o. Está em poder dos rebelados o agente penitenciário 
Abidileno Rodrigues

Presos mantêm 76 reféns em 
prisão de Campo Grande

Os reféns, segundo a polícia, são familiares dos detentos que estavam no local para as visitas, 
entre eles 66 são mulheres e dez homens. Um agente penitenciário também é mantido pelos 
presos. Ao todo, 175 presos participam da rebelião, que teve início após uma fuga frustrada de 
cinco detentos.

http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=946277
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=926979#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=945312#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=911291#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=908348#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=908348#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=896339#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=895340#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=895340#


Planilha1

Página 11

12/04/2008 às 18:35 Um agente penitenciário foi mantido como refém.

12/04/2008 às 12:39

12/04/2008 às 10:41

11/04/2008 às 18:31

13/01/2008 às 18:44

07/01/2008 às 15:26

07/01/2008 às 07:57

07/01/2008 às 07:51

Dois presos morrem durante 
rebelião em Ribeirão Preto
Número de mortos em prisão 
de Ribeirão Preto sobe a 2

Os problemas começaram às 13h30 da tarde e terminaram por volta das 23h30, com a entrada 
da tropa de choque da Polícia Militar no prédio, que resgatou um agente penitenciário refém.

Rebelião em prisão de 
Ribeirão Preto tem uma morte

Os problemas começaram às 13h30 da tarde e terminaram por volta das 23h30, com a entrada 
da tropa de choque da Polícia Militar no prédio, que resgatou um agente penitenciário refém. Os 
detentos reclamam da superlotação. O local tem capacidade para abrigar 768 pessoas, mas 
está com 1,1 mil presos.

Incêndio atinge CDP de 
Ribeirão Preto-SP durante 
motim

com a negociação. O levante começou por que os presos teriam ficado revoltados com o corte 
pela metade da entrega do "jumbo" (alimentos levados pelos parentes). Estariam feridos três 
detentos. 

Preso morre durante rebelião 
em Itapetininga-SP

Itapetininga, região de Sorocaba, no interior paulista. Outros dois presos e um agente 
penitenciário ficaram feridos. O tumulto começou quando os detentos tentaram tomar a ala 2 da 
prisão, onde estavam os presos recém-chegados, que seriam de uma facção rival. Os agentes 
penitenciários tentaram impedir a invasão. Houve confronto e os presos se rebelaram. A tropa 
de choque da Polícia Militar (PM) entrou no presídio para conter a revolta. Perez foi encontrado 
morto com golpes de estilete num corredor. De acordo com a PM, ele foi agredido pelos outros 
detentos. 

Governo de SP vai apurar 
morte de dona de casa em 
cela

No final do horário de visitas, o detento chamou um agente e confessou o homicídio. "Ele não 
contou os motivos, apenas chorava muito e confessou a autoria do crime", contou um dos 
agentes penitenciários.

Mulher é morta dentro de cela 
em prisão de SP

O detento confirmou que teve uma discussão com a vítima na cela e, após enforcá-la com uma 
corda de nylon, teria confessado a um agente penitenciário que tinha cometido o crime.

Prisões de SP têm apreensão 
mensal de 900 celulares

Todos os meses, são apreendidos nas prisões paulistas de 800 a 900 telefones  celulares. 
Quem revela o dado é o próprio secretário da Administração Penitenciária, Antonio Ferreira 
Pinto, o 1erife das cadeias no Estado. Para ele, impedir a entrada desses aparelhos nas celas é 
seu ?grande desafio?. ?A maior arma dentro da prisão é o celular. É o contato fácil e imediato 
com o mundo exterior.? A reportagem apurou que há dois preços para um celular  entrar num 
presídio: R$ 500, se for por meio de agente penitenciário, e R$ 200, se uma visita topar o risco ?
Com o celular, eles podem mandar seqüestrar, roubar, matar. Querendo ou não, eles mandam e 
desmandam?, diz Silva Filho, agente penitenciário há dez anos. ?Os deputados têm de criar 
coragem e se me1er, têm de fazer uma lei que puna com rigor celular na cadeia. Precisa dar 
pelo menos uns 4 anos de cadeia para eles pararem de usar.? Segundo o agente, são poucas 
as cadeias em que os bloqueadores operam regularmente. ?Grande parte não tem bloqueador. 
As que têm funcionam com falha. Está largado.

http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=865785#
http://www.atarde.com.br/noticia.jsf?id=822294#


APÊNDICE D - Entrevista de admissão de interno realizada na UED no dia 02.02.12:

Você tem apelido?

Data de nascimento:

Solteiro, casado?

Tem filho? Quantos?

Estudou até que série?

Natural de 

Profissão

Religião

Mora aonde

Cor dos olhos

Altura

Peso

Calça quanto

Artigo

Local do crime

Nome do Pai/ da mãe

Companheira (> de idade?)

Outras pessoas que podem visitar

Facção



ANEXO A - Produtos Permitidos para os internos por semana - PLB

Achocolatado em Pó 400g Granola 500g

Água mineral 5l Guaraná em pó 200g

Amendoim torrado 500g Ketchup Sachê 270g

Aveia em Flocos 400g Leite em pó 1kg

Bolo pequeño 1 un Leite condensado           200ml

Café em pó 1 kg Arroz parbolizado 2kg

Doce em pote (cremoso) 1 pote Farinha Láctea 400g

Extrato tomate (sachê) 270g Macarrão 1kg

Feijão 2kg Macarrão instantâneo 5

Farinha Mandioca 1kg Manteiga ou margarina 200g

Farinha Milho 500g Óleo de cozinha 1l

Pão a granel 10uni Refrigerante PET (exceto uva) 2l

Queijo (fatiado ou ralado) 200g Refresco pó 5 pct

Vinagre maçã 500ml Yogurte           400ml

Frutas

Acerola 1l Abacaxi (descascado e cortado)1un

Banana dz Coco (descascado e cortado) 1un

Mamão ou Melão (aberto) 1un Jaca ou abacate (s/ caroço) 1k

Manga ou goiaba 5un Laranja ou tangerina (descascada e 

em bagos) dz

Carnes

Bacon 500g Carne Sertão 1kg

Linguiça calabresa 1kg Frango congelado cortado 1un

Mortadela fatiada 500g Presunto fatiado 500g

Peixe cortado (não congelado) 1kg

Condimentos Legumes 1kg

Tomate/Pimentão/Cebola Pimenta

Alho 2cabeças Tempero verde

Chá de folhas (sachê) 1cx       Caldo em tabletes  6 cubos



ANEXO B - Regulamento Presídio Salvador




















	01 - CORREÇÕES_CAPA.SUMARIO
	02 - CORRECOES_Dissertacao_numerada_FINAL
	CASTRO E SILVA, Anderson Moraes. Nos braços da lei: O uso da violência negociada no interior das prisões. Rio de Janeiro: e+a, 2008. 170 p.

	04 - COMP_NOTICIAS.pdf
	Planilha1


