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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração da justiça deve se encarregar de atenuar os problemas da 

aplicação da pena privativa de liberdade e preparar o detento para o retorno à vida 

pregressa, de tal maneira que seja possível a convivência pacífica na sociedade. A 

necessidade de maior efetividade e a mudança do contexto social levou as instituições do 

Estado, responsáveis pelas unidades prisionais, a experimentar novas escolhas em seus 

processos estratégicos. Essa transição ocorre de modo diferenciado dependendo do 

contexto, ressaltam Wacquant (2007); Sinhoretto, Silvestre, Melo (2013). 

No caso brasileiro, a adoção de inovações nas políticas prisionais verificou-se em 

um ambiente de forte pressão da comunidade sobre o Estado. Tal pressão foi fruto de 

diversas circunstâncias, como certas decisões judiciais controversas, os inúmeros 

mandados de prisão a espera de serem cumpridos, as tentativas de resgate de presos nas 

cadeias e presídios, o elevado índice de reincidência, a crônica falta de vagas, as 

sucessivas rebeliões e as denúncias recorrentes sobre corrupção dos operadores do 

sistema. Soma-se a isso, a exibição de sinais de poder dos reclusos por meio de rebeliões 

e atentados nas ruas das grandes cidades, a partir de ordens de suas lideranças 

encarceradas que, por sua vez, reagem a regimes disciplinares mais rígidos (ADORNO, 

2009; BIONDI, 2010; CÂMARA, 2007; DIAS, 2009, 2013; SALLA, DIAS, 

SILVESTRE, 2012; TEIXEIRA, 2010). 

Observa-se a dimensão dos problemas que afetam o sistema prisional e a 

impossibilidade de dissociá-lo do contexto da defesa social e das políticas voltadas para a 

segurança pública, uma vez que o que acontece na área prisional reverbera nas demais 

instituições do sistema de justiça criminal e na sociedade como um todo. 

A pesquisa que deu origem a este artigo teve como objetivo geral a análise da 

política carcerária do estado de Minas Gerais. Dadas às circunstâncias de aplicação desta 

política em termos de práticas, diretrizes e estratégias organizacionais, buscou-se 

identificar em que medida as configurações vigentes em sua implantação afetam os 

objetivos de contenção e ressocialização dos apenados. O foco utilizado para este 

trabalho volta-se à análise do agente de segurança penitenciário, como ator fundamental 

no desenrolar da política, sendo aquele sujeito sobre o qual recaem as funções de 

contenção e ressocialização do preso condenado, que por outro lado sucumbe a uma 
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identidade distinta ao se ver premido entre estas duas funções antagônicas e 

complementares. 

O agente de segurança penitenciário é o principal operador do sistema e sobre ele 

recaem as responsabilidades de manutenção da custódia e dos processos de 

ressocialização. No entanto, o contexto brasileiro aponta que as diretrizes da política 

prisional, a situação de superlotação das unidades prisionais e a carência de recursos 

humanos produzem uma grande tensão entre o pessoal de segurança e a população 

carcerária, tensão essa que se reverte, por vezes, em conflitos, tentativas de fuga e 

rebeliões. Assim, a necessidade de o pessoal de segurança manter a ordem nos 

estabelecimentos justificaria o duro tratamento (que varia de maus tratos até a tortura) a 

que os detentos estariam sendo submetidos. 

O estudo realizado em Minas Gerais revelou o emponderamento da figura do 

agente de segurança penitenciário advindos da elevação de sua quantidade no sistema, da 

desativação das cadeias da Polícia Civil com a transferência dos presos para unidades 

prisionais da Secretaria de Estado de Defesa Social, bem como a implantação de um 

modelo referenciado de gestão que padronizou suas atividades operacionais. No entanto, 

tais alterações trouxeram problemas na gestão da massa carcerária oriundas da 

dificuldade de fixação de uma identidade pelos próprios agentes, geralmente centradas no 

estereótipo de policial, voltado apenas para ações de custódia, negligenciando as medidas 

voltadas para a reinserção do preso na sociedade. 

 

2. REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

Alvarez, Salla e Dias (2013) ressaltam o crescente interesse pelo universo 

prisional na área acadêmica a partir do crescimento dos padrões de encarceramento a 

partir de meados da década de 1970. O resgate dos principais marcos da literatura 

internacional e brasileira na área indica políticas públicas diversas, distintos parâmetros 

de encarceramento, além de variadas formas de segregação e integração de grupos 

marginalizados, conforme destaca Wacquant (2001). 

Durkhein (1984) afirma que os comportamentos desviantes são um produto da 

própria coletividade, sendo, portanto, normais no seio de qualquer sociedade. O ritual de 

punição daqueles que realizaram uma conduta contrária à esperada se torna, na realidade, 

um repensar da sociedade sobre suas ações, de maneira que seja possível restabelecer a 
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normalidade e a estabilidade dos laços sociais que mantém a coesão entre os indivíduos. 

A pena à qual o infrator é submetido passa a ser vista como uma reação da coletividade à 

dor provocada pela cisão da ordem social decorrente da ação criminosa do infrator. Essa 

reação passional é de caráter tanto mais aparente quanto menos culta é a sociedade. A 

evolução da função imputada às penas decorre do pensamento de que os direitos e 

interesses coletivos devem se sobrepujar aos individuais de maneira a se garantir a paz 

social. Assim, o Estado assume o papel centralizador na formulação e execução de 

políticas públicas que permitam a cada indivíduo uma vida tranquila, de acordo com os 

valores legais colocados pela justiça estatal. Dessa forma, o que se propõe é que o 

criminoso fique afastado do convívio social por um determinado período de tempo para 

que ele reaprenda as regras indispensáveis a uma vida social pacífica. 

Foucault (1987) reforça que com a centralização da punição nas mãos do Estado, 

o fundamento jurídico da pena privativa de liberdade passa a ser direito de punir. Assim, 

cada indivíduo delega parte de sua autonomia de vingança para o Estado, de maneira que 

este aplique a medida mais cabível para o bem social. O direito de punir passa a ser 

objetivado através de normas expressas em leis componentes dos Códigos Penais, 

inclusive os contemporâneos. Com isso, ocorre a racionalização dos processos de 

punição dos criminosos através da instituição de normas que definam e tipifiquem os 

ilícitos, bem como estabeleçam as penas correspondentes a esses e o regime em que essas 

devem ser cumpridas. Estabelece, ainda, os procedimentos a serem seguidos quando do 

processamento e julgamento daqueles que apresentaram algum tipo de comportamento 

socialmente desviante. O mesmo autor observa ainda que a instituição da punição deve 

ser, necessariamente, proporcional ao delito cometido pelo criminoso. Com isso, as ideias 

de utilitarismo e de retribuição passam a ser as orientações primordiais a serem seguidas 

quando da determinação da política de reeducação a ser seguida pelo indivíduo no 

período em que ele cumpre sua pena privativa de liberdade. Assim, conclui-se que a 

prisão moderna é, antes de tudo, uma empresa de modificação de indivíduos que 

operacionaliza a racionalização da justiça penal.  

Paixão (1991, p.9) ressalta que “a pena privativa de liberdade significa 

aprendizagem com o isolamento. Segregado da família, dos amigos e de outras relações 

socialmente significativas, o preso, espera-se, vai quotidianamente refletir sobre o ato 

criminoso e sentir a representação mais direta da punição – preservar os cursos normais 

de interação das externalidades do crime”. 
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Os estabelecimentos penais são os lugares destinados ao cumprimento da pena 

privativa de liberdade, que através da instituição de técnicas sociais de disciplina e 

reconstrução moral, devem educar o preso de maneira que ele não venha a realizar 

novamente ações desviantes. As instituições penais têm, por missão institucional, um 

propósito educativo, ou seja, essas possuem por objetivo educar o preso de maneira que 

ele se torne apto ao retorno a vida social. 

Dessa maneira, as unidades penais, destaca Goffman (1987), devem reproduzir as 

condições de residência e trabalho semelhantes às da sociedade, onde o indivíduo possa, 

durante um certo tempo determinado, sobreviver alheio à sociedade em geral. O 

estabelecimento penal conforma-se como uma instituição total, na medida em que 

segrega os criminosos do convívio social, com o intuito de moldá-los de acordo com os 

requerimentos normativos da realidade social. Os desejos da sociedade civil são 

realizados no ambiente prisional pelas regras rígidas que a administração prisional impõe 

aos seus membros no sentido de, simultaneamente, puni-los e reeducá-los. 

Neste sentido, ressaltam Ribeiro, Cruz e Batitucci (2004), a deterioração da 

identidade do indivíduo preso, expressa, por exemplo, nos rituais de entrada, está 

simbolizada na substituição dos bens pessoais do infrator pelos bens institucionais. 

Como meio de forçar o detento a internalizar a cultura prisional, as suas várias 

atividades são reunidas em um plano racional único de maneira que permitam ainda, ao 

estabelecimento, atingir sua missão institucional. Com isso, o que a ideologia social se 

propõe é a construção de uma sociedade a parte da sociedade civil, a qual seja capaz de 

imbuir no criminoso valores que possibilitem realização de uma vida lícita e em 

conformidade com as aspirações sociais que a liberdade impõe. Dessa maneira, conforme 

denominou Sykes (1965), a “Sociedade dos Cativos” deve conduzir o sentenciado a sua 

identificação com os demais membros que a compõe, de maneira que eles se tornem uma 

massa homogênea de cidadãos conforme as aspirações daqueles que um dia foram 

vítimas dos delitos cometidos pelos egressos e da própria ideologia que justifica a 

existência das unidades penais como um todo. 

A “Sociedade dos Cativos” nasce, assim, do isolamento da sociedade civil 

imposto à massa carcerária e deveria constituir, ao menos teoricamente, o principal meio 

de recuperação do criminoso, na medida em que isolado dos valores que corromperam o 

indivíduo esse poderia cristalizar as normas do estabelecimento que permitiriam o 

retorno à vida social.  
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O estabelecimento penal institui padrões oficialmente igualitários de bem estar, 

assim como incentivos e castigos a serem seguidos por todos indistintamente. Entretanto, 

a “Sociedade dos Cativos” acaba por converter-se em um empecilho à plena recuperação 

do sentenciado, na medida em que não recupera os criminosos, pelo contrário, faz com 

que eles saiam da prisão como criminosos e delinquentes mais experientes do que 

entraram. Isso decorre da convivência de indivíduos mais perigosos com os menos 

perigosos, além da corrupção que permeia a realidade prisional brasileira, aliada à 

segurança realizada por guardas mal treinados e mal remunerados o que denota a extrema 

ausência de controle da unidade sobre os seus próprios membros (PAIXÃO, 1991). 

A disciplina aplicada pelo estabelecimento penal ao detento possui como 

conteúdo um conjunto de métodos com o objetivo de permitir o controle minucioso das 

operações do corpo e assim, realizar a sujeição constante de suas forças e impor uma 

relação de utilidade docilidade. As disciplinas impostas ao criminoso adestram-no de 

maneira a torná-lo, simultaneamente, dócil e útil tanto ao estabelecimento penal como à 

sociedade como um todo. 

Thompson (1976) ao descrever o sistema social da prisão destaca os guardas 

prisionais como possuidores de uma tradição de comportamentos adotados dentro da 

instituição prisional, uma vez que lidam diariamente com os internos visando manter a 

segurança e a ordem, o que os põe numa situação de tensão, mediando os dois conjuntos 

de regras (formal e informal). Para tanto, o guarda prisional disporá do seu poder de 

influir na distribuição das punições e recompensas previstas no regulamento ou dispostas 

nas normas informais. 

Liebling (2000) aponta que agentes prisionais e presos vivem em um estado de 

dependência mútua dentro da unidade prisional, compartilhando das pressões 

institucionais (políticas, religiosas, familiares, território etc.), que é chave para 

entendimento do papel do agente prisional na execução de suas tarefas. 

Do mesmo modo Paixão (1991), reconhecendo que, por mais severo que seja o 

regime carcerário, sempre existe o sistema de barganha, de troca de concessões entre 

presos e servidores das unidades prisionais, chega a dizer que “às vezes, essa relação 

confunde-se com a própria corrupção do sistema, mas tudo indica que o funcionamento 

sem percalços dessa rede informal de relações é que evita os conflitos mais sérios. Este 

pressuposto é tomado por Libling (2000) ao distinguir que as interações pessoais entre 
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guardas prisionais e detentos é que influenciam o nível de tensão entre eles e 

indiretamente as questões de segurança e controle dentro das prisões. 

Coelho (1987) descreve detalhadamente o aprendizado e a trajetória do preso na 

instituição prisional. O preso precisa, além de aprender as normas e os códigos da 

penitenciária, tornar-se membro competente de uma sociedade sui generis, na qual a 

violência modula as relações. 

É um duro e perigoso aprendizado, ao fim do qual o indivíduo terá perdido sua 

identidade anterior. É um processo de transformação que cria uma segunda prisão: o 

interno torna-se cativo da “sociedade dos cativos”, totalmente dependente dela para 

sobreviver. “Não é por outra razão que o objetivo de recuperar o preso começa a falhar 

do momento em que ele penetra num xadrez de delegacia policial” (COELHO, 1987, 

p.63). 

Adorno (2009) ressalta que no caso brasileiro a ampliação da oferta de vagas 

levou ao encarceramento em massa, em especial das lideranças do narcotráfico e de 

outras modalidades de crime, levando para dentro das prisões o crime organizado. Ainda 

que este não seja um fenômeno recente (PAIXÃO, 1991), sua dinâmica modificou-se por 

sobremaneira, com frequente exibição de sinais de emponderamento, internamente com a 

utilização de telefones celulares e centrais telefônicas, da complacência de agentes 

institucionais de controle, de vasta rede de apoio externo constituída de familiares dos 

presos, incluindo parcela de advogados, além da tradicional pressão dos mais fortes sobre 

os mais fracos (ADORNO; SALLA, 2007; BIONDI, 2010; CÂMARA, 2007; DIAS, 

2013; SALLA, DIAS, SILVESTRE; 2012). 

As recomendações recorrentes indicam a premência na melhoria das condições de 

presídios, cadeias e delegacias com fins de controlar a brutalidade dos agentes 

penitenciários e policiais, reduzir os níveis de superlotação, limitar as delegacias de 

polícia à detenção de curto prazo de suspeitos criminosos; melhorar as condições gerais 

de assistência; prevenir abusos entre os presos; facilitar o contato com a família e amigos 

dos presos; encorajar a reabilitação e fornecer atividades produtivas aos detentos; além 

de facilitar a fiscalização do tratamento e das condições carcerárias (FERREIRA, 

FONTOURA; 2008; FERREIRA, 2011; ALVAREZ, SALLA, DIAS; 2013). 

As relações entre agentes prisionais e detentos são importantes pois as decisões 

do cotidiano estão eivadas de um conhecimento tácito construído na relação entre o 

aprisionado e o guarda, que com seu poder discricionário pode manter a condução de seu 
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trabalho de contenção e manutenção da ordem dentro da unidade prisional, sendo 

reconhecido o agente prisional que sabe utilizar com inteligência este poder. 

Moraes (2013) reforça que os trabalhos envolvendo temas relacionados com os 

agentes penitenciários ainda são escassos no contexto brasileiro, mesmo que 

contemplados quando da análise de aspectos relacionados ao individuo privado de 

liberdade sob as perspectivas das áreas da saúde, educação e trabalho (BARRETO, 2006; 

FONSECA, 2008). Ainda que citado, o guarda prisional como estrato profissional 

aparece de forma secundária no contexto mais amplo do sistema penal, um ambiente 

complexo, que envolve grupos heterogêneos para além dos encarcerados e agentes de 

segurança, mas o corpo técnico, servidores da administração; e grupos externos, tais 

como familiares, instituições religiosas, educacionais, do terceiro setor e, inclusive, 

instituições criminais (LEMGRUBER, 2000; BIONDI, 2010; DIAS, 2013; LESSING, 

2008; TEIXEIRA, 2010). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa realizada teve como foco de análise para este artigo o Agente de 

Segurança Penitenciário. Para tal, elegeu-se como método mais adequado o uso de 

pesquisa de natureza qualitativa, sendo utilizado como meios para coleta de dados: 1) 

pesquisa bibliográfica; 2) pesquisa documental; 3) painel de especialistas/grupo de foco; 

4) entrevista semiestruturada e 5) observações de campo. Para a análise dos dados 

coletados adotou-se a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

A escolha de distintos métodos e técnicas é endossada pela perspectiva de Lüdke 

e André (1986), pois estes autores sugerem que a abordagem qualitativa deve ser 

utilizada quando, para um determinado fenômeno, coexistam diversas variáveis 

interagindo concomitantemente. Além do mais, a abordagem qualitativa favorece: a 

descrição das informações obtidas; a ênfase e maior atenção com o processo do que com 

os resultados; o cuidado com o significado que o pesquisado atribui ao contexto e aos 

aspectos relacionados à sua vida e a análise indutiva dos dados (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). Assim sendo, este tipo de pesquisa apresenta com precisão os fenômenos 

observados e analisados em contextos diferentes, bem como os fatos relacionados aos 

mesmos (TRIVIÑOS, 1987). 
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A pesquisa bibliográfica realizou o levantamento de trabalhos acadêmicos 

relacionados ao tema, além de consultas por meio de ferramentas de busca a bases de 

dados eletrônicas – SciELO (Scientific Library on Line), SPELL (Scientific Periodicals 

Electronic Library) e Qualis dos Periódicos CAPES. A análise documental teve por 

objetivo ampliar o entendimento da problemática envolvida (CRESWELL, 2010), uma 

vez que os documentos permitem inferir como os eventos são construídos e as 

justificativas registradas (MAY, 2004). O presente estudo privilegiou a análise de 

sessenta e três atas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 

entre os anos de 2003 a 2011, além de documentos da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos de Minas Gerais até 2003 e da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas 

Gerais no período de 2003 a 2012; bem como o documento “Dossiê das Cadeias Públicas 

do Estado de Minas Gerais”, produzido pelo Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil 

do Estado de Minas Gerais (PCMG) durante os anos de 2007 e 2008. Diversos outros 

documentos como resoluções, resultados de auditorias, editais, planos e projetos 

relacionados à temática disponibilizados pelo DEPEN, SEDS, também foram analisados, 

sendo alguns dos mesmos de caráter sigiloso. 

De acordo com Flick (2004), o painel de especialistas permite a um grupo de 

indivíduos debaterem sobre determinada problemática e delinear um entendimento geral 

sobre o assunto ou sua tendência no futuro. Realizou-se uma plenária em junho de 2012, 

para construção do debate sobre a política penitenciária nacional entre os pesquisadores 

do Núcleo de Estudos em Segurança Pública (NESP) da Fundação João Pinheiro, 

autoridades da Administração Prisional do Estado de Minas Gerais, professores e 

pesquisadores de renome nacional quando foram discutidas as práticas vigentes no país e 

suas nuances nos estados de São Paulo, e, principalmente, Minas Gerais, estados com as 

duas maiores populações carcerárias do país. Realizou-se ainda em maio e junho de 2013 

grupo de foco com 9 agentes de segurança penitenciários com vasta experiência 

profissional, bem como um outro grupo de foco com 10 diretores de unidades prisionais 

localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

A partir de roteiro previamente elaborado, foram realizadas 49 entrevistas 

semiestruturadas abrangendo os pontos relevantes da investigação. A entrevista 

semiestruturada permite uma interação entre pesquisador e pesquisado necessária para 

que a forma de gestão seja obtida a partir da percepção do entrevistado. De acordo com 

Alves-Mazzoti e Gewandznajder (1999, p.168), a entrevista possibilita “compreender o 
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significado atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, processos ou personagens que 

fazem parte do seu cotidiano”. Ressalta-se, entretanto, que, conforme o perfil do 

entrevistado, o roteiro sofreu pequenas alterações, a maioria de caráter aditivo. Assim, 

surgindo ao longo das entrevistas novos questionamentos. Sobre tal ponto, Lüdke; André, 

(1986) apontam que a técnica admite correções, esclarecimentos e adaptações no 

momento em que a entrevista é realizada. Foram realizadas entrevistas com dirigentes do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); com executivos da Secretaria de Estado 

da Defesa Social de Minas Gerais (SEDS), executivos da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão de Minas (SEPLAG), além daquelas realizadas dentro das 

unidades prisionais, ora com os diretores, ora com os técnicos, durante os anos de 2010 e 

2012. 

Para a seleção das unidades prisionais, tomou-se como critério a cobertura das 

principais regiões do estado de Minas Gerais, bem como as possibilidades de acesso, uma 

vez que o acesso era negociado com os executivos da Secretaria de Estado de Defesa 

Social; bem como com os dirigentes das unidades, por razões de segurança. Neste 

sentido, portanto, 26 unidades foram visitadas durante o processo de prospecção de 

campo e execução da pesquisa. 

Bosworth et al. (2005) e Schlosser (2008) reforçam que uma das dificuldades em 

realizar pesquisas nesta área, principalmente no interior de unidades prisionais, refere-se 

às restrições relacionadas à segurança, como limites à circulação e acesso a determinados 

espaços, a documentos e, principalmente, a resistência relacionada à entrada de 

indivíduos de fora do sistema, pelo seu caráter de instituições fechadas. 

 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

A política prisional em Minas Gerais veio se arrastando ao longo do século XX 

por meio de um modelo híbrido, centrado em cadeias públicas gerenciadas pela Polícia 

Civil e em penitenciárias da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, marcado por uma 

sucessão de rebeliões, motins e mortes, ao mesmo tempo em que lentamente novas 

unidades penitenciárias eram construídas desde o final dos anos 1990 (RIBEIRO, CRUZ, 

BATITUCCI; 2004). 

O governo que toma posse em 2003 extingue a Secretaria de Estado da Justiça e 

Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, criando a Secretaria de 
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Estado de Defesa Social – SEDS, que fica como única responsável pela política 

carcerária estadual. Ainda neste contexto, o governo implantou um instrumento de 

avaliação de desempenho institucional, conhecido como “Estado para Resultados”, 

inclusive na área de segurança pública que direciona todas as unidades administrativas 

por meio de seus órgãos e entidades para a busca de resultados (SAPORI, 2007). Assim, 

foram definidas diversas áreas de resultado no nível da nova secretaria, desmembrados 

em ações significativas em termos de mobilização e orçamento. 

Para aprimorar a administração prisional, contratou-se consultoria externa para 

sistematizar os procedimentos em três áreas fundamentais de uma unidade prisional: 

segurança, ressocialização e administração, que foi compilado no chamado “Modelo de 

Gestão Prisional” – GESPEN, em que procedimentos operacionais padronizados para 

cada uma das áreas foram delineados e respectivos indicadores e metas de 

monitoramento foram definidos. As principais preocupações giravam em torno da 

melhoria da segurança no sistema prisional, envolvendo o gerenciamento dos 

equipamentos de vigilância eletrônica, geralmente o circuito fechado de televisão; 

resolução de conflitos na aplicação das normas relacionadas aos horários de visitas; 

revistas a visitantes; aplicação das normas sobre acautelamento; qualidade da 

alimentação e atendimento médico; regulação das atividades laborais e educacionais; 

economia de insumos como água, luz e telefonia; e relacionamento com o público 

externo, tanto com os extratos superiores da hierarquia da secretaria, como com o 

Judiciário, familiares e comunidade. 

Ainda em termos de segurança, foram implantados indicadores para monitorar o 

número de fugas por transposição de barreiras, seja por cima ou por baixo dos muros e 

portões das unidades prisionais, bem como para a quantidade de motins, sendo este 

entendido como uma reação de um grupo de sentenciados causada por uma insatisfação 

com relação às normas do estabelecimento. Outro fator que afetava a segurança referia-se 

a escoltas de presos sob custódia da SEDS, sendo que os índices desse quesito também 

foram monitorados, tanto aquelas do tipo emergencial (questões de saúde), a judicial 

(requisitada por juiz), a de segurança (requisitada por diretores de unidades prisionais) e 

as demais previstas na Lei de Execução Penal de 1984 (BRASIL, 2003). 

O tratamento de pessoas privadas de sua liberdade está centrado em normas 

internacionais que estabelecem padrões e princípios específicos para o tratamento de 

prisioneiros e condições de detenção (COYLE, 2002; FERREIRA, OLIVEIRA; 2006). 
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Na esteira dos debates sobre a modernização do sistema prisional em Minas Gerais, 

buscou-se como esteio de sua humanização a conscientização dos profissionais das 

unidades prisionais sobre a condição cidadã do indivíduo privado de liberdade. Dentro 

desta perspectiva, buscou-se entender como os operadores do sistema percebem a 

condição do cárcere, uma vez que esta não retira do preso seus direitos de cidadão e, que, 

a função da unidade prisional não se limita à guarda daquele indivíduo transgressor, mas 

também de prepará-los para reinserção social, à medida que oportunidades como 

educação escolar e oportunidades de profissionalização são oferecidas, bem como o 

direito de acesso à saúde, assistência psicossocial e livre credo. Um dos pontos de 

destaque é o suporte necessário por meio do atendimento ao preso previsto na Lei de 

Execução Penal de 1984 (BRASIL, 2003). No entanto, verificou-se a prevalência de 

aspectos relacionados à segurança, semelhantes ao destacado por Sinhoretto, Silvestre e 

Melo (2013), quanto a preponderância dos agentes de segurança penitenciária no 

cotidiano da unidade prisional de um lado, e seu suporte para as atividades de 

ressocialização. 

Outra ação estrutural dizia respeito à melhoria da área de inteligência do sistema 

prisional, principalmente quanto à articulação da “sociedade dos cativos”. Buscava-se o 

isolamento de lideranças que pudessem se associar com os apenados para disseminar os 

preceitos de grupos como “Comando Vermelho”, “Amigo dos Amigos” ou “Terceiro 

Comando” originados no Rio de Janeiro, ou do “Primeiro Comando da Capital” com 

base em São Paulo. As entrevistas indicam que a presença de facções criminosas no 

sistema prisional mineiro são encontradas em unidades da Zona da Mata para aquelas 

oriundas do território fluminense e no Triangulo Mineiro e Sul de Minas para as 

paulistas, além de uma ala reservada em penitenciária de segurança máxima na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, sua localização está monitorada dentro de 

algumas poucas unidades e ainda sem a dimensão descrita por Biondi (2010) e Dias 

(2013). Conforme sugerem Sinhoretto; Silvestre e Melo (2013) ao citar os estudos de 

Márcio Bonesso em Minas Gerais, os métodos de administração de conflitos do PCC 

provocam “diferenciação e temor, mais do que identificação e confiança popular”, o que 

difere do que tem sido retratado em relação às periferias paulistas. 

No que se refere ao agente de segurança penitenciário, foco deste trabalho, 

algumas ações foram colocadas em prática para sua maior profissionalização. Delineou-

se uma nova estruturação da unidade de formação de agentes, com a institucionalização 
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da “Escola de Formação” de modo independente, responsável pela aplicação de 

processos voltados para o recrutamento, seleção e treinamento dos agentes de segurança, 

tanto contratados quanto efetivos. Aprimoraram-se as exigências mínimas requeridas 

para os candidatos, bem como os cursos de formação passam a seguir as matrizes básicas 

do DEPEN. Foram realizados novos concursos públicos, regionalizados para atender as 

especificidades locais em todo o estado, com um tempo maior dedicado ao curso de 

formação, de seis meses para os concursados. No entanto, a análise das grades 

curriculares dos cursos de formação aponta para uma tendência de ora apoiar-se mais nas 

disciplinas de formação voltadas para a contenção e segurança, e ora para aquelas 

relacionadas com a ressocialização e direitos humanos. 

Houve ainda a necessidade de realização de diagnóstico quanto ao quadro de 

pessoal para verificar a situação vigente e definição da necessidade real de recursos 

humanos por unidade prisional, considerando os servidores contratados e os efetivos. Isto 

porque ao longo dos anos, quando da incorporação ou construção de novas unidades, era 

contratado pessoal por meio de processo seletivo simplificado. Porém, havia uma pressão 

constante do Ministério Público estadual para que fosse apresentado um planejamento 

para substituição gradual de servidores contratados por concursados, sendo fixado um 

prazo de total substituição até o ano de 2011. No entanto, a expansão do sistema prisional 

e a capacidade limitada de recrutamento e seleção do contingente de candidatos para os 

concursos impediram a ampliação do efetivo de agentes penitenciários e técnicos 

concursados para possível diminuição dos contratados. Assim, mesmo com a realização 

de concursos públicos para suprir a necessidade de pessoal, a dinâmica de ampliação do 

sistema e a evolução do encarceramento não permitiram que o quadro de pessoal fosse 

completado. 

A expansão do sistema prisional mineiro revela uma política de encarceramento 

que quase duplicou a população prisional mineira entre 2003 e 2013, de um patamar de 

23.298 presos para um total de 53.947 em um período de dez anos, em 130 unidades 

prisionais atualmente. Para dar conta desse número de presos, o quadro de pessoal da 

SEDS revela um número total em 2013 de 17.112 agentes de segurança penitenciária, 

sendo 13.168 dos mesmos contratados (77%), enquanto somente 3.758 (23%) são 

servidores efetivos. 

Este desequilíbrio entre contratados e efetivos altera a gestão do processo de 

trabalho no cotidiano do universo prisional, que somado ao encarceramento em massa 
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aumenta o déficit de trabalhadores no sistema, principalmente o de agentes penitenciários 

que é o maior contingente, afetando diretamente todos os procedimentos internos da 

unidade. Logo, há uma sobrecarga de serviço para os agentes penitenciários, além de 

colocar o sistema prisional mineiro em um quadro permanente de tensão. 

O déficit de agentes penitenciários no sistema prisional mineiro foi um tema que 

permeou todo o levantamento de dados no campo. Os relatos apontaram a redução do 

número de agentes como o principal problema das unidades prisionais, pois afeta 

diretamente todos os procedimentos internos da unidade e sobrecarrega os agentes 

penitenciários em serviço. No momento da pesquisa, o que se colocava para o sistema 

prisional mineiro era um quadro de tensão. O corpo executivo da SEDS, em um dos 

relatos, enfatizou a necessidade de superar esse problema, para que os esforços atingidos 

em termos de número de presos com atendimento jurídico, psicológico e assistencial, 

bem como o quantitativo de presos trabalhando e estudando até o momento não fossem 

perdidos. 

Assim, quanto ao atendimento ao preso como iniciativa voltada para humanização 

das unidades prisionais e a ressocialização dos apenados ainda há dissenso entre os 

operadores do sistema, uma vez que parcela dos agentes penitenciários ainda não 

compreende a importância deste processo para recuperação do preso, ressaltando a falta 

de estrutura física compatível e escassez de pessoal como obstáculo à aplicação da 

política, notadamente aquelas relacionadas a escola e trabalho do preso. 

Diante deste contexto, vários gestores de unidades prisionais argumentaram que 

os problemas internos nas unidades nem sempre estão ligadas aos presos, mas, sim, aos 

agentes penitenciários. As grandes implicações relatadas concernem ao baixo controle 

que se tem sobre a conduta do agente de segurança penitenciário, uma vez que unidades 

superlotadas prejudicam a aplicação dos procedimentos em sua totalidade, e no caso de 

desvio de comportamento dos agentes, não se conseguem provas consistentes para 

realizar a denúncia. O elevado grau de cumplicidade entre os próprios agentes foi outro 

ponto levantado, visto que os agentes acabam por acobertar as violações entre si e 

negligenciam as denúncias por seu corporativismo profissional. 

Um elevado índice de absenteísmo foi fonte de reclamação, e a apresentação de 

atestado médico a forma mais comum de justificar a ausência, o que denota de um lado, 

forma de regulação de conflitos entre os agentes e a direção das unidades, e por outro a 

fragilização da saúde em um contexto estressante nos termos de Lambert et al. (2012). 
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Para os gestores entrevistados a boa formação do agente penitenciário coloca-se 

como elemento fundamental para minimizar suas ações transgressoras, diminuindo a 

possibilidade de associação entre agente penitenciário e preso para fins de subversão da 

ordem, que somada a ações voltadas para a saúde do agente penitenciário fortaleceriam o 

processo de desenvolvimento das atividades nas unidades prisionais. 

Assim, a formação do agente prisional adquire relevância diante de várias 

questões levantadas na coleta de dados no campo, sendo a ampliação do tempo de 

treinamento do agente contratado, que por vezes não passa de uma semana, uma das 

principais reivindicações. Por outro lado foi possível identificar traços importantes da 

percepção dos entrevistados em relação aos agentes prisionais, ora com maior pendão 

para a área de ressocialização, ora para a área de segurança. Também surgiram 

indicações sobre o interesse progressivo dos agentes para com uma formação de nível 

superior, assim como a sua valorização profissional pelo Estado em termos recentes, 

principalmente em termos salariais. Contudo, através dos relatos foi possível perceber 

que ainda paira sobre o sistema prisional certa incerteza sobre identidade do agente 

prisional, e que, por consequência, estende-se ao ethos deste grupo de profissionais. 

Moraes (2013) ao pesquisar os agentes de segurança penitenciários paranaenses 

evidenciou que há identificação maior com o cargo de polícia do que com o cargo de 

agente prisional, uma vez que aquela é, geralmente, mais bem vista que a profissão de 

agente prisional, e a identificação com o cargo poderia culminar em uma atividade 

laboral mais bem realizada. Entretanto, críticos desse movimento alegam que a criação 

de uma polícia penitenciária acentuaria as tendências mais repressivas e punitivas, ainda 

que conclamadas pela sociedade. 

Uma das questões recorrentes nos grupos de foco foi quanto à diferença entre 

funcionários contratados e efetivos. A maioria dos participantes concorda que há uma 

distinção muito grande entre eles, visto que os efetivos estão em condição de questionar a 

legalidade das ordens que lhes são dadas e, por vezes, se recusarem a cumpri-las, uma 

vez que estão protegidos pelo estatuto do servidor público e já possuem estabilidade no 

emprego. Já os agentes penitenciários contratatos, como foi dito por um dos 

participantes, “tem seus direitos usurpados”, e a instabilidade de seus empregos faz com 

que eles se sujeitem a quaisquer ordens, sem avaliar se estas são corretas ou não. 

Esta situação promove uma circunstância de poder significativa aos dirigentes das 

unidades prisionais. Esse modo de agir com dois vínculos distintos faz com que muitos 
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diretores prefiram trabalhar com contratados, pressionando os efetivos para que saiam de 

sua unidade. Outros, no entanto, fomentam ainda mais a rivalidade entre estes dois 

“tipos” de agentes. A questão da vulnerabilidade do contratado é muito explorada, como 

se pode notar na fala de um diretor relatada por um dos participantes: “você que é 

contratado, eu pego seu contrato e rasgo”. Além dessa condição de trabalho, foi apontado 

por alguns que, devido ao fato dos contratados terem pouca perspectiva de crescimento, 

diante da precariedade do vínculo, uma vez que seu contrato pode durar até três anos, 

renováveis uma única vez por mais três anos; há possibilidade de esgarçamento do 

sistema, uma vez que agentes penitenciários contratados sob a pressão de um contrato 

que pode ou não ser renovado, e a pouca expectativa de aprovação em um dos concursos 

públicos para agente de segurança penitenciário, pode levar alguns deles a buscar outras 

formas de ganhar dinheiro, como o fornecimento ilícito de celulares e drogas para dentro 

das unidades; o que foi verificado na corregedoria geralmente ao final do contrato. 

Muitos agentes reclamam da realidade nas unidades prisionais e dizem que, 

geralmente, os problemas são mascarados. Dessa forma, eles têm que lidar diariamente 

com a precariedade estrutural e de habitabilidade das unidades, principalmente naquelas 

cadeias adaptadas que eram gerenciadas pela Polícia Civil. Do mesmo modo, as 

constantes ameaças de presos, o sentimento de insegurança gerado pela atividade, além 

de se sujeitarem “a uma direção que é muitas vezes corrupta” “e que assedia seus 

funcionários moralmente”, levam a uma condição de sofrimento psíquico no exercício 

profissional daqueles trabalhadores, ressaltaram diversos agentes. Sendo assim, os 

agentes entrevistados expuseram suas atividades como sendo altamente estressantes e 

alegaram que as faltas ao serviço atuam como um mecanismo de defesa encontrado para 

fugir de tudo aquilo que ocorre na unidade. Nesse sentido, salientam a falta de assistência 

psicológica ao agente como algo que precisa ser corrigido. Lambert et al. (2012) em 

pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho de agentes prisionais norte-americanos 

ressalta que a carga de estresse provocada pelo conteúdo do trabalho pode provocar 

exaustão por meio da “síndrome de burnout”. 

A insatisfação com o trabalho aumenta ainda mais pelo fato dos agentes não 

serem – segundo eles –ouvidos pelos diretores. A impressão é a de que “o preso tem mais 

voz que os agentes” - complementaram. Por ser uma ocupação muito estressante, 

salientou-se a importância de uma maior compreensão por parte dos diretores a respeito 

dos problemas pelos quais o agente penitenciário está passando naquele momento e como 
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isso afeta, de certa forma, o trabalho. Mais uma vez, nota-se a importância da assistência 

psicológica a esses trabalhadores. Nesse ponto cabe destacar novamente o estudo de 

Lambert e seus colaboradores (2012) que verificaram a necessidade de feedback da 

direção e uma carga de autonomia para o agente prisional na realização de suas tarefas 

por parte de seus superiores para se minimizar os fatores estressantes do trabalho na 

prisão. 

Quanto a execução das normas prescritas no Procedimento Operacional Padrão - 

POP, todos os agentes prisionais concordam sobre a sua atual inaplicabilidade. As 

diferentes realidades em termos de estrutura física das unidades prisionais não permite 

que este seja cumprido rigorosamente. Além da já ressaltada quantidade de funcionários 

que também não é suficiente, o que impede a realização das tarefas nos termos prescritos 

do POP. A própria direção sustenta a dificuldade de implantar o POP, alegando que “se 

for olhar o POP, o serviço não anda.”. Um dos agentes sugere inclusive que este 

procedimento seja mais objetivo e claro na aplicabilidade a que se propõe, que está sendo 

reconfigurado pela gestão atual no sentido de ser aplicado de modo mais efetivo. 

A estrutura física das unidades foi vista não só como um obstáculo na aplicação 

do POP, mas também como um fator de dificuldade para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas a ressocialização do preso pelo provimento de atividades 

laborais, educacionais e de assistência à saúde. Os diretores afirmam perceber que há 

uma priorização da segurança na estrutura das unidades e que a preocupação é muito 

maior quando se trata de garantir o espaço para presos na cela, e não na sua 

movimentação para atividades de ressocialização. Conforme ressaltado anteriormente, as 

distintas estruturas prisionais existentes em Minas Gerais, além daquelas adaptadas a 

partir de cadeias públicas, dificultam o processo de execução penal. 

Outro ponto discutido foi quanto ao perfil ideal dos agentes penitenciários. Estes 

mesmos ressaltaram a importância de se fazer uma melhor triagem para selecionar os 

profissionais mais adequados para cada função, além de ampliar o período de capacitação 

dos agentes, melhorando o suporte nesta questão. 

A demanda por cursos continuados de capacitação e treinamento foi um ponto 

comum presente em todas as manifestações dos agentes prisionais, notadamente a 

solicitação de incluir no âmbito do concurso público de provas e títulos, uma prova de 

tiro, para garantir que a concessão da arma de fogo ao funcionário fosse balizada por 

parâmetros técnicos no exercício da sua função. Muitos afirmam que o conhecimento que 
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possuem deve-se muito às experiências do dia a dia e que se aprende o serviço na prática, 

que diversos agentes procuram seu aperfeiçoamento por conta própria, pois se fosse 

depender das autoridades, não haveria capacitação. 

No caso da gestão dos sistemas de informação, notadamente o sistema INFOPEN, 

o problema não estava relacionado apenas à falta de capacitação para a utilização da 

ferramenta, mas também à falta de compreensão do papel do sistema. Isso faz com que o 

sistema INFOPEN não seja alimentado com informações da forma como deveria, 

prejudicando também as ações de inteligência do setor prisional no exercício de suas 

atribuições. Em compensação, verificou-se que o INFOPEN vem ganhando mais atenção 

dos diretores por ter sido incluído no Acordo de Resultados, o que de alguma forma vai 

afetar a avaliação dos indivíduos e da unidade perante o sistema prisional. 

Outra reclamação feita pelos agentes de segurança penitenciária se refere à falta 

de divulgação e reconhecimento de seu trabalho pela sociedade. De modo geral, 

alegaram que a Polícia Militar, “além de usurpar algumas de suas funções”, sempre 

ganha todo o mérito sobre as ações originadas pela ação dos agentes, como a inibição das 

tentativas de entrada de drogas e celulares, por exemplo, divulgadas na imprensa. 

Disseram ainda que fica parecendo que o contato com o preso desvaloriza o trabalho 

deles como agente penitenciário, o que revela a contradição e dilemas na execução de 

suas tarefas, uma vez que sua atividade primordial é lidar com o preso. Assim, há 

diversos pedidos de agentes para atuarem em funções administrativas ou aqueles que se 

limitam estritamente à execução das normas. A falta de padronização dos uniformes de 

todas as unidades foi algo destacado, pois diminui ainda mais a possibilidade da criação 

de uma identidade institucional, uma vez que “a equipe de escolta possui um uniforme 

camuflado, o grupo de ações especiais possui uma indumentária negra, e o agente de 

segurança prisional ainda um outro uniforme”, sendo aqueles com maior aspecto 

“operacional” os mais valorizados na visão dos agentes. 

A necessidade para que haja maior esclarecimento e sejam estabelecidas 

definições sobre a função e o papel de cada um dos profissionais que atuam no sistema 

prisional também foi abordado pelos agentes prisionais, o que poderia ser minimizado a 

partir de um código de ética para o sistema prisional na opinião dos mesmos. 

De modo geral, os agentes de segurança penitenciária acham importante que 

sejam dadas aos presos oportunidades de trabalho e de estudo, uma vez que, se o preso 

sai da cadeia da mesma forma como entrou, a chance dele voltar a ser retido é muito 
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grande. Os diretores de educação e de trabalho dizem que não faltam vagas e nem 

oportunidades, mas faltam presos em condições judiciais para o trabalho e condições de 

infraestrutura nas unidades que possibilitem isso. No entanto, falta também um corpo de 

agentes prisionais em número suficiente e consciente da importância deste tipo de ação. 

Um outro aspecto fundamental no funcionamento da unidade prisional diz 

respeito ao atendimento jurídico, realizado em sua grande maioria por advogados 

pertencentes à Defensoria Pública. No entanto, os diretores ressaltam a necessidade de 

universaliza-la para todas as comarcas de Minas Gerais, afirmando que atualmente ela 

atende a uma quantidade muito pequena de presos. Essa deficiência colabora para que a 

cadeia fique ainda mais lotada e pode levar o Estado a cometer deslizes, ao deixar um 

cidadão preso injustamente ou por um tempo maior do que deveria. Neste contexto, os 

agentes também reclamam quanto à questão de liberação dos condenados, uma vez que a 

maioria dos alvarás para a soltura dos reclusos chegam durante o período noturno – entre 

18:00h e 24:00h. No entanto, “esse é um horário perigoso para se liberar um preso, pois 

ele fica vulnerável e exposto, podendo sua vida ser posta em risco”. Diante dessa 

situação, os servidores alegam não saber se de fato liberam o indivíduo ou se o mantém – 

ainda que na ilegalidade – preso até amanhecer, em algumas unidades. 

Perante o debate entre custódia e ressocialização foi possível extrair que enquanto 

os agentes prisionais com foco na área de segurança manifestam atitudes mais 

repressivas junto aos presos, reivindicam o uso ostensivo de arma de fogo e demonstram 

sua vontade de serem reconhecidos e atuarem como polícia; os agentes com uma vertente 

de ressocialização exercem atitudes mais inclusivas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das políticas prisionais no Brasil revelam indícios da vertente punitiva 

contemporânea, por meio de estratégias de neutralização e incapacitação, nos termos do 

encarceramento em massa, e reafirmação de sentimentos públicos em um arcabouço 

técnico. Trata-se de um modelo que possui um duplo efeito: por um lado, os indivíduos 

que possuem o estereótipo dos perfis de alto risco são gerenciados através da sua 

exclusão do convívio social; por outro, o sistema penal dirige-se ao corpo social em uma 

perspectiva prioritariamente simbólica, gerando consenso sobre o ajuste e necessidade 

das atuais medidas criminais. O alcance desmesurado dos castigos adquire um estatuto de 
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normalidade em sua relação com as estruturas de poder que o sistema de justiça criminal 

reproduz (WACQUANT, 2001; SALLA; DIAS; SILVESTRE, 2012). 

Essas posições são reforçadas pelo antagonismo entre recuperar e punir expressos 

na execução das políticas de encarceramentos previstas na Lei de Execução Penal 

(BRASIL, 2003), e é parte da lógica vigente no funcionamento do sistema penitenciário 

de divisão de forças entre as secretarias da área de segurança pública, organizações 

policiais, ministério público, judiciário, além dos órgãos de administração prisional, 

como retrato de um sistema de justiça criminal frouxamente articulado como o brasileiro. 

No caso de Minas Gerais, o aumento da população carcerária cobrou seu preço 

em termos de investimento na ampliação, modernização e humanização do sistema. Se 

por um lado as condições de habitabilidade e tratamento dos presos avançaram, por outro 

os esforços em suprir o sistema com suporte material e humano mostraram as 

dificuldades da área meio da Secretaria de Estado de Defesa Social em atender ao 

aumento das diversas demandas. 

Um ator fundamental é o agente de segurança penitenciário para o exercício das 

funções de custódia e ressocialização. No caso de Minas Gerais, é interessante ressaltar 

que as ênfases entre custódia e ressocialização têm como pano de fundo uma política 

pendular que foi sendo desenvolvida com as distintas políticas na área prisional no 

estado, ora favorecendo uma vertente voltada para a segurança, e subestimando a 

ressocialização, e vice-versa. Isto pode ser verificado no comportamento dos agentes 

penitenciários, com uma vontade velada de serem reconhecidos e atuarem como polícia 

penitenciária, encaminhando um discurso verificado também na análise de Moraes 

(2013). No caso mineiro isso pode ter sido agravado por uma formação do agente 

penitenciário que além de deficitária não se coloca clara em seus propósitos. Os relatos 

apontaram que os agentes penitenciários apenas vislumbram o que venha a ser sua 

missão, sendo a perspectiva do profissional de unidade prisional quanto às competências 

exigidas do agente penitenciário são distintas, advindas de sua dificuldade em identificar-

se como profissional, seja pela utilização como parâmetro as polícias ou os pedagogos. 

Assim, conclui-se da necessidade de reposição quantitativa e qualitativa de 

quadros, tanto de técnicos quanto de agentes de segurança penitenciário; reforçando 

quanto a estes últimos os parâmetros de treinamento e investir na institucionalização de 

um ethos que o sustente em uma posição profissional que exige lidar com a custódia do 

preso tanto quanto com a sua ressocialização. 
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