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1 Nos braços da lei: O uso da violência negociada no interior das prisões

Esta dissertação foi pensada no sentido de pluralizar as inter-
pretações existentes sobre o cotidiano do sistema penal fluminense.
Foi com base nos relatos dos Agentes de Segurança Penitenciária
(ASPs), integrantes das “turmas de guardas” do Instituto Presídio
Hélio Gomes, que ela ganhou forma. Esse posicionamento teóri-
co-metodológico, centrado na narrativa dos encarregados da apli-
cação da lei nas prisões, marca uma ruptura com a literatura aca-
dêmica nacional, que se apóia, quase que exclusivamente, nos rela-
tos dos apenados. Contudo, destaco que o meu objetivo não é o de
apenas verificar as narrativas por meio das quais os servidores
prisionais representam o seu local de trabalho e o exercício da ati-
vidade estatal, mas sim buscar as auto-explicações que eles forne-
cem para  o  uso da força física nas prisões. Nesse sentido, minha
preocupação inicial foi a de identificar o processo de socialização
do agente penitenciário no ambiente carcerário, procurando de-
monstrar as categorias utilizadas por eles para se estruturarem no
cotidiano do universo prisional.

A hipótese com que trabalho é a de que ocorre no sistema
penal do Rio de Janeiro uma forma de punição extra-oficial que é
aplicada aos internos, pelos guardas, através do uso da força física
(socos, pontapés, pauladas). Essa violência física, além de não es-
tar embasada no exercício do monopólio legítimo da violência es-
tatal, também não poderia ser resumida aos relatos de maus-tratos
resultantes do uso extra-oficial da força física. O uso da força físi-
ca a que me refiro, seria um instrumento, um recurso, moralmente
válido intramuros (embora do ponto de vista da legalidade sempre
seja um ato desviante). Este “castigo”, que denominei de violência
negociada aparece, nos relatos dos guardas, como um mecanismo
disciplinar que é mais eficiente do que a punição formal.

Suponho que a violência negociada seja um recurso adminis-
trativo funcional do qual se valem os servidores prisionais no intuito
de resolver os conflitos diários em seu ambiente de trabalho. Penso
que tais agressões físicas estejam ancoradas nos valores morais vi-
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gentes no ambiente prisional, por isso, tentarei analisar essas ações
à luz das interpretações fornecidas pelos indivíduos que sofrem os
efeitos do aprisionamento, e não por meio dos valores morais vi-
gentes na sociedade livre.

É possível que o estudo desse mecanismo punitivo – a violên-
cia negociada – nos possibilite acompanhar o processo de sociali-
zação do agente custodiador no universo prisional e o seu “mergu-
lho” na informalidade. Sendo assim, defendo que exista uma rela-
ção de causalidade entre a “desnormalização” do cotidiano prisional
e o “uso da violência física” como mecanismo disciplinador. Caso
as hipóteses supracitadas sejam confirmadas, então poderemos su-
por que a plena “adequação” do agente custodiador ao sistema penal
implicaria a sua “inadequação” à sociedade livre, sendo o uso extra-
judicial que ele faz da força física uma característica desse proces-
so de socialização no “mundo do crime”.

A metodologia de pesquisa utilizada foi a análise de dados
qualitativos. As narrativas que compõem este estudo foram co-
lhidas através do trabalho de campo realizado em duas insti-
tuições integrantes do sistema penal do Rio de Janeiro: a Es-
cola de Gestão Penitenciária e o Presídio Hélio Gomes. Utili-
zando a observação participante, procurei, durante o treina-
mento profissional dos “novatos”, acompanhar as orientações
que eram transmitidas a esses futuros profissionais. Em suma,
busquei analisar como os jovens servidores eram socializados
no ambiente prisional. Em seguida, fui observar o cotidiano de
trabalho dos “cascudos” – termo utilizado na cadeia para se
referir aos agentes penitenciários que exercem há mais tempo
a atividade custodiadora. Nessa etapa, escolhi o Instituto Pre-
sídio Hélio Gomes para realizar o trabalho de campo. A “ob-
servação participante” me serviu de suporte metodológico du-
rante toda a pesquisa intramuros. Inicialmente, percorri todos
os setores técnico-administrativos do Hélio Gomes. Em cada
um desses setores, busquei identificar as atividades que os ser-
vidores e os faxinas exerciam, assim como a visão que eles
tinham a respeito dessas atividades e, de modo mais amplo,
como pensavam o sistema penal.
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Posteriormente, me aproximei dos integrantes das “turmas de
guardas”. No primeiro mês de pesquisa, como fui diariamente ao
presídio, acompanhei o cotidiano de trabalho das quatro “turmas
de guardas” existentes. Do segundo mês em diante (a pesquisa se
deu entre fevereiro e maio de 2005), selecionei duas equipes plan-
tonistas para acompanhar. Foi essencialmente a partir dos relatos
fornecidos pelos agentes penitenciários integrantes dessas turmas
de guardas que construí o presente estudo.

Por fim, uma questão metodológica relevante é a relação que
este pesquisador tem com o campo de estudo.  Devo esclarecer ao
leitor quanto aos laços de pertencimento que me ligam ao sistema
penal do Rio de Janeiro, desde o momento anterior à realização da
pesquisa de campo. Esse esclarecimento é importante para que to-
dos conheçam o lugar de onde eu falo – ou penso que falo – e as
implicações políticas e metodológicas desse posicionamento. Nes-
se sentido, destaco o fato de já ter trabalhado como agente peni-
tenciário, e, portanto, ter sido um integrante das “turmas de guar-
das” das Penitenciárias Milton Dias Moreira e Jonas Lopes de Car-
valho (Bangu IV). Ressalto que minha relação com o sistema
prisional se iniciou em junho de 1997, ocasião em que fui admitido
no Departamento de Sistema Penal, e durou até outubro de 1999,
quando pedi exoneração da função estatal.

Esses fatos sinalizam que minha relação com a área temática
de pesquisa se encontra fortemente marcada pelo fato de eu ter
exercido a função de agente custodiador. Ora, uma vez que eu
tenha sido “socializado” no sistema penal, e embora tenha ficado
mais de quatro anos sem entrar em uma prisão, ainda conservo em
mim parte dos códigos que regem as condutas intramuros. Se, por
um lado, essa constatação amplia as possibilidades de apreensão
dos fatos observados, pois o domínio prévio da linguagem local
facilita o entendimento da realidade pesquisada, de outro, requer
cuidado redobrado para que “o funcionário adormecido” não
contamine a análise do pesquisador. Daí a necessidade de exercícios
mentais de aproximação e distanciamento, visando ao estranhamento
daqueles acontecimentos que me são familiares. Uma de minhas
maiores preocupações, durante a escrita desse trabalho, foi a de não
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“naturalizar” o uso da força física como uma prática constitutiva
das instituições prisionais, mas sim buscar identificar as justificativas
que lhe davam suporte.

Não tenho como negar que o fato de já ter trabalhado no
sistema penal me abriu muitas portas no campo, principalmente
junto aos servidores da SEAP-RJ. Todavia, essa mesma marca
biográfica também me criou algumas dificuldades. Dentre elas,
posso destacar, como uma das mais relevantes, a dificuldade que
tive em acessar os internos e interagir com eles, devido às
restrições a que fui submetido. Embora tenha realizado algumas
entrevistas com os apenados, elas ocorreram, na maioria dos casos,
com os faxinas ou com internos que estavam fora do coletivo, em
setores administrativos ou na escola da unidade prisional. Por
isso, é de fundamental importância que a validade dos fatos
apresentados nesse trabalho seja verificada junto aos internos, o
que não foi feito por mim.

Penso que há uma polifonia no interior do sistema penal:
guardas, internos, administradores, psicólogos, psiquiatras,
assistentes sociais, enfermeiros, médicos, professores, assistentes
religiosos, representantes de empresas privadas e ONGs, visitantes,
pesquisadores etc. Cada um desses grupos prioriza um tipo de
enfoque sobre aquela que consideram ser a “realidade” do sistema
penal. Tais narrativas, isoladamente, podem ser entendidas como
recortes do “real”.  Esta é a razão pela qual elas devem ser analisadas
tendo como contraponto as demais interpretações existentes. Neste
sentido, a visão dos guardas a respeito do cotidiano do sistema penal
é, apenas, mais uma dessas versões. É possível que no somatório de
todas as abordagens esteja a representação mais próxima a que
conseguimos chegar dos fatos vividos no ambiente prisional. Creio
que somente uma leitura plural do cotidiano prisional poderá
contribuir de forma substancial para a elaboração de novas políticas
públicas setoriais e, talvez, para a alternância dos modelos punitivos
vigentes em nossa sociedade.

Durante a escrita do texto, uma outra preocupação constante
foi a de ter uma atenção redobrada para com a terminologia utilizada
na cadeia, pois a minha familiaridade com tais termos poderia
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impedir que o leitor entendesse os fatos descritos. Nesse sentido,
além das notas de rodapé, foi elaborado no apêndice um pequeno
glossário com os termos e expressões mais utilizados nas prisões.

Tenho consciência de que ao optar por focar minha análise
do sistema penal a partir da visão dos agentes custodiadores, ditos
opressores, contrariando a tradição acadêmica nacional, cujos
enfoques têm privilegiado os relatos dos apenados, fiz uma opção
intelectual. Contudo justifico essa posição teórico-metodológica
com o objetivo que possuo de pluralizar as possibilidades de
interpretações sobre o universo prisional, enriquecendo o debate
para além das noções de opressores e oprimidos, pois, como aponta
Zizek, quando se está diante de uma catástrofe ética “a única atitude
aceitável é a solidariedade incondicional  com todas as vítimas”

(Zizek, 2003:68) (destaque no original).
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O Estado brasileiro contava, segundo levantamento
realizado em janeiro de 2005 pelo Departamento Penitenciário
Nacional, com uma população carcerária de 317.568 homens e
18.790 mulheres4. Em 1997, ocasião em que foi realizado o último
censo penitenciário nacional, o Brasil possuía um total de 170.200
indivíduos presos. Naquele momento, segundo Vasconcelos
(2000:15), o custo mensal da manutenção de um preso no estado
do Rio de Janeiro era de R$ 600,00 (seiscentos reais). Atualmente,
os gestores da Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários5

afirmam que esse valor estaria próximo à quantia de R$ 932,00
(novecentos e trinta e dois reais).

Esses dados iniciais nos permitem inferir que, em todo o
território nacional, a taxa de encarceramento e as despesas com a
manutenção do sistema penal vêm crescendo de forma acentuada
nos últimos anos. Se tomarmos como referência comparativa o
intervalo entre os dois levantamentos supracitados, poderemos
verificar que a população carcerária cresceu cerca de 85% em oito
anos. A partir dessa constatação podemos supor que ao completar
uma década – de 1997 a 2007 – o quantitativo prisional
provavelmente terá dobrado em relação ao seu tamanho original6.

Os números mencionados acima nos levam à confirmação
de que o encarceramento vem sendo usado, indiscriminadamente,
como prática punitiva central do nosso sistema de justiça criminal.
Esse fato implica a necessidade imediata de que novos estudos
sejam realizados sobre o funcionamento dessas instituições totais

○

○

○

○

A SEAP em Números:

Breve Histórico Institucional

4   Dados coletados pelo DEPEN a partir do ofício circular 003/2005, de 21/01/2005. Este
documento foi distribuído aos entes federativos solicitando que os mesmos informassem
o quantitativo de indivíduos, distribuídos por gênero e tipo de pena, que estavam
cumprindo medidas restritivas de liberdade em seus territórios. Os dados utilizados neste
trabalho são aqueles resultantes desta consulta, ou seja, os números oficiais fornecidos,
ainda que precariamente, pelos estados.
5  Dados apresentados no I Seminário de Segurança Pública do COMSEP/SG, realizado em 19/11/2005.
6  Em dezembro de 2007, segundo dados do Ministério da Justiça, 419.551 indivíduos se
encontravam reclusos nas prisões brasileiras, ultrapassando as previsões iniciais.

I
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(Goffman, 2003). Será que o crescimento da demanda por
aprisionamento foi acompanhado por investimentos estatais nessas
instituições? Existem políticas públicas claramente delineadas para
o sistema penal brasileiro? Somos instigados a responder que não,
pois acreditamos que nem os investimentos, nem as estratégias de
gestão das penitenciárias nacionais – se é que existe uma – visam à
recuperação do apenado como meta a ser alcançada. Estudos
recentes dão conta de que o Brasil ocupa, desde o ano de 2003,  o
quarto lugar na posição dos países que mais encarceram no mundo,
estando atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Rússia
(Julião, 2003). O que irão fazer esses homens quando as penas a
que foram condenados cessarem? Reincidir? Penso que é possível
que o egresso penitenciário, em sua trajetória individual, seja um
exemplo bem acabado das profecias que se autocumprem.

No que se refere ao estado do Rio de Janeiro, o levantamento
do DEPEN (2005) constatou que, em números absolutos,
ocupávamos a terceira posição no número de indivíduos
encarcerados em presídios e penitenciárias com um total de 19.163
pessoas7. Em primeiro lugar, isolado, vinha o estado de São Paulo
com 109.163 apenados, sendo seguido pelo Rio Grande do Sul
com 19.273 internos. Contudo, quando levamos em consideração
os indivíduos aprisionados nas delegacias policiais, esse ranking se
altera, pois o Rio de Janeiro possui muito mais indivíduos nessa
situação que o Rio Grande do Sul8.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
foi criada em janeiro de 20039, em substituição ao Departamento de

7  Cabe ressaltar que esses números se referem apenas aos presos que estão cumprindo pena no
sistema penal dos estados. Entretanto, quando adicionamos o quantitativo dos apenados que cumprem
pena nas instituições policiais, este ranking se inverte, pois o RJ possuía nesse período 5.256 homens
e 88 mulheres nessa condição, enquanto o RS contava com 800 homens e 69 mulheres. Já no que se
refere a SP, sua liderança no número absoluto de encarcerados é confirmada ao constatarmos a
existência de 22.967 pessoas presas nas unidades policiais. Os dados referentes à população feminina
lotada em delegacias não foram fornecidos. O contingente de pessoas presas nas instituições policiais
paulistas era, naquele momento, maior do que o número de encarcerados nos sistemas penais dos
estados do RJ e RS isoladamente.
8    Dados extraídos do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, em dezembro de
2007, atualizam esses números citados: São Paulo, 138.306 internos, Rio de Janeiro, 29.265
e Rio Grande do Sul, 24.865.
9  Criada através do Decreto 32.621 de 01/01/2003,  complementado pelo Decreto 33.164 de 12/05/2003.
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Sistema Penal (DESIPE), até aquele momento um órgão da Secretaria
de Estado de Justiça. Um ponto positivo na criação da SEAP-RJ foi
a possibilidade de se estabelecer uma definição formal do lugar
que o sistema penal ocuparia na estrutura do sistema de justiça
criminal do estado do Rio de Janeiro. Em nossa história recente,
embasado por discursos e objetivos distintos, a estrutura
prisional já havia sido colocada no interior das Secretarias
Estaduais de Segurança Pública (durante a ditadura), Justiça
(anos 1980 e 1990), Direitos Humanos e Sistema Penitenciário
(Anthony Garotinho), retornado à pasta da Justiça (Benedita da
Silva) tendo, por fim, sido assentada em uma pasta própria, a
SEAP (Rosinha Garotinho).

Como podemos constatar, a cada governante empossado
uma nova posição foi dada ao sistema penitenciário na estrutura
governamental. Tais deslocamentos poderiam dar a falsa impressão
de que este setor sempre fora alvo das preocupações dos
governantes, e, por isso, vivia se deslocando no organograma estatal.
Em realidade, o que verificamos durante a pesquisa é exatamente
o contrário, ou seja, a inexistência de uma política pública definida
para o setor prisional é que vinha impulsionando essas “trocas” de
Secretarias. Todavia, há quem veja na criação da SEAP-RJ um novo
modelo de gestão institucional. Estes defendem que o surgimento
em si de uma Secretaria destinada exclusivamente ao sistema penal
poderia estar provocando uma mudança de mentalidade na forma
como as instituições prisionais são vistas e pensadas. Neste sentido,
“A simples troca de nome, para muitos pode nada significar, porém,
para outros, vem gerando uma mudança de mentalidade,
privilegiando o humano sobre a idéia de justiça.” (Julião 2003:23)

Não nego que a criação da SEAP-RJ poderia significar um avan-
ço em termos institucionais, principalmente ao fixar a estrutura
prisional em uma pasta desvinculada dos quadros da segurança
pública. Entretanto, durante a pesquisa, não encontrei nenhuma
evidência ou indício de que a “mudança de mentalidade” sugerida
pelo pesquisador supracitado tivesse encontrado ressonância jun-
to aos trabalhadores prisionais. Em momento algum pôde ser ob-
servado, no Instituto Presídio Hélio Gomes, a implementação de
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um tratamento prisional que visasse à promoção da dignidade hu-
mana em detrimento do eixo vigilância-segurança. Aliás, acredito
que ainda são as questões relativas à segurança e à vigilância que
definem a pauta das ações institucionais nas prisões.

O sistema prisional do Rio de Janeiro contava, em 2004, com
trinta e oito unidades de tratamento e/ou detenção espalhadas
pelo território estadual10. Vasconcelos (2000, capítulo IV) fez um
detalhado estudo sobre a origem de cada uma delas, apontando a
localização, o regime de funcionamento, o público alvo, o tipo de
pena, o número de vagas e o quantitativo de agentes de segurança
penitenciária lotados em cada uma delas, de forma que julguei
desnecessário, levando em consideração os objetivos desta pes-
quisa, tentar rever esses dados.

No primeiro semestre de 2005, a SEAP-RJ contava com 19.87811

indivíduos cumprindo penas de restrição da liberdade ou internação
em suas instalações. Estes estavam alojados em presídios (4), peni-
tenciárias (13), casas de custódia (10), Institutos Penais (2), hospitais
penitenciários (6), patronato (1), sanatório penal (1) e na colônia
agrícola (1). Do ponto de vista formal, existiriam distinções entre o
público alvo e os objetivos das penitenciárias, presídios, colônias
agrícolas etc., pois a cada tipo de instalação prisional corresponderia
um regime prisional.

A Lei de Execução Penal prevê que as penitenciárias devem
abrigar os presos condenados a mais de oito anos de reclusão. Estes
cumpririam as penas em regime fechado. Na Colônia Agrícola ou
Industrial podem ser lotados os indivíduos condenados às penas com-
preendidas no intervalo entre quatro a oito anos de prisão, denomi-
nados presos do regime semi-aberto. Já na Casa do Albergado ficam
os presos cujas penas máximas sejam inferior a quatro anos de pri-
são, estando esses indivíduos sentenciados em regime aberto.

No caso da SEAP-RJ, devido à inexistência de uma Casa de
Albergado em nosso estado, o Patronato (órgão de execução da

10   Em 2007, esse número subiu para 47 unidades.
11  Estas informações constam do relatório expedido pela Divisão de Registro e
Movimentação do Efetivo Carcerário/SEAP, em 3/05/2004. Esta divisão é subordinada à
Coordenação de Execução Penal e tem como uma de suas missões acompanhar e coordenar
a movimentação do fluxo de internos no interior do sistema penal.
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pena) é utilizado para acolher os apenados em regime aberto e, ao
mesmo tempo, os egressos do sistema penal. Embora fosse previs-
to na lei, não contávamos com um Centro de Observação e Trata-
mento em 2004. Havia um comprometimento público dos gestores
da SEAP-RJ em criá-lo.

Os presídios se destinavam originalmente ao acolhimento dos
internos que estivessem cumprindo prisões preventivas ou cujas
sentenças ainda não houvessem transitado em julgado. Estes são
conhecidos como os presos “provisórios”, pois ainda existe para
eles a possibilidade de recurso da sentença condenatória. As Casas
de Custódia teriam sido criadas com o objetivo de abrigar esse
público transitório. Cabe aqui frisar que essas distinções entre ins-
tituições e penas, embora existam na letra da lei, há muito foram
abandonadas na prática do sistema penal brasileiro. Hoje, é perfei-
tamente possível encontrarmos presos provisórios em penitenciá-
rias e condenados em presídios. Ressalto que essa constatação não
nos fornece nenhuma novidade, pois Thompson (2002) e Coelho
(1987) já apontavam para essa questão nas décadas de 1970 e 1980,
respectivamente. Neste sentido, a terminologia utilizada neste es-
tudo, como cadeia, presídio, penitenciária, prisão etc. não indica
regimes prisionais distintos ou instituições com funções diferenci-
adas, referindo-se às unidades prisionais que custodiam tanto os
presos provisórios quanto os condenados.

Por fim, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
destinam-se ao cumprimento dos mandados de internação dos pre-
sos inimputáveis. Não se engane o leitor pensando que a medida de
internação é algo menos penoso que a pena de reclusão. A primeira
não tem prazo estipulado, podendo se converter em internação
perpétua. Já a segunda possui limite legal de trinta anos, indepen-
dente do tempo a que o apenado tenha sido condenado.

Lembro que, quando no plano teórico uma pena é imposta a
um delinqüente, ela possui uma finalidade social embutida. As divi-
sões dos regimes prisionais em fechado, aberto e semi-aberto e a
medida de internação visam adequar o tipo de punição e a institui-
ção correcional aos objetivos da sentença. Quando esses pilares
(tipo de pena e instituição de isolamento) deixam de caminhar jun-
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tos, a punição perde seu sentido original. Do ponto de vista teóri-
co, o preso provisório que cumpre sentença em uma penitenciária
está cumprindo uma sobrepena ilegal. O mesmo ocorre com o do-
ente mental que se encontra em prisões em vez  de estar internado.

No que se refere ao corpo de guardas, a atividade de
mensuração do efetivo funcional mostrou-se cansativa, uma vez que
nenhum setor administrativo da SEAP-RJ possuía essa informação.
A solução para esse entrave foi passar alguns dias em frente ao

arquivo de fichas funcionais fazendo o levantamento de servidores
por enquadramento funcional. Em outubro de 2004, obtive os
números apresentados na tabela.

A estimativa preliminar de servidores em exercício na função
custodiadora ficou em 3.759 servidores. Deste número temos que
subtrair os 238 guardas que se encontravam formalmente afasta-
dos do serviço em outubro de 2004 (dez presos, três licenciados
para concorrer a cargo eletivo, 26 à disposição de outros órgãos –
sendo treze lotados na Assembléia Legislativa–, dois em licença
sem vencimento, dez em SPSD (respondendo sindicância), 108 em
Licença para Tratamento de Saúde, 78 em licença por acidente em
serviço e um em licença para acompanhamento de pessoa da famí-
lia) e chegaremos aos 3.521 servidores aptos ao trabalho.  Entre-
tanto, desse total, temos que extrair os funcionários que estavam
de férias no mês em que realizei o levantamento, assim como aque-
les que estavam em desvio de função exercendo atividades admi-

    Já incluídos os servidores admitidos em 2004.12
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nistrativas, e ainda os que se encontravam gozando de qualquer
tipo de licença cujo prazo fosse inferior a três meses, pois os dados
apresentados acima se referem, exclusivamente, aos servidores que
já ultrapassaram esse período de afastamento e que foram lotados
no Serviço Social da instituição. Temos que subtrair também
deste total os servidores lotados no Serviço de Operações Ex-
ternas e no Grupo de Intervenção Tática e talvez cheguemos
um pouco mais perto do efetivo funcional que exerce a ativi-
dade fim no sistema penal.

Acredito que não havia uma grande carência de agentes
custodiadores no sistema penal do Rio de Janeiro em 2004, pois
ao dividir o quantitativo de servidores “aptos” (3.521) pelo de
unidades prisionais existentes à época da pesquisa (38), obtive
como resultado um efetivo de noventa e dois (92) homens por
unidade prisional. Esse número possibilitaria um efetivo de vinte
homens por turma de guardas e doze servidores administrativos
nas prisões. Porém, ao chegar ao Instituto Presídio Hélio Gomes,
encontrei as turmas esvaziadas de servidores. Como explicar o
descompasso entre o efetivo “contratado” e aquele de fato en-
contrado nas prisões?

Suponho a inexistência de uma política de gestão de pessoal
na SEAP-RJ, pois apenas esse fato justificaria a total desinformação
quanto à força de trabalho da organização. Essa constatação é agra-
vada pela prática institucional de não contratar pessoal adminis-
trativo, fazendo com que dezenas de agentes penitenciários se en-
contrem em desvio de função, realizando atividades outras que não
aquelas para que foram contratados. Tenho que adicionar a esta
problemática a substancial carência de “técnicos” (assistentes jurí-
dicos, assistentes sociais, dentistas, psicólogos, professores etc.),
possibilitando que os guardas graduados nessas áreas ocupem es-
ses postos de trabalho. Finalizando, devo lembrar que ser “guarda
de turma” é atrair para si o alvo das desconfianças que cercam esta
profissão, afinal, no interior da própria SEAP-RJ, o estigma da
corrupção desses profissionais perdura no imaginário coletivo.

A conclusão a que chegamos é que a maior deficiência da SEAP-
RJ não está ligada à carência de “guardas” ou às doenças profissio-
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nais da categoria, mas sim à falta de estratégia de gestão que con-
temple e valorize o profissional que atua no interior das prisões. A
grande carência profissional está nos cargos técnico-administrati-
vos, tendo efeito direto no comprometimento de parte do pessoal
custodiador que é desviado para suprir esse deficit.

Após a apresentação da estrutura organizacional do sistema
penal do Rio de Janeiro, pretendo, no capítulo seguinte, introduzir
o leitor no cotidiano do Instituto Presídio Hélio Gomes, institui-
ção que abrigou o nosso estudo de caso. Será dado destaque aos
diversos setores e profissionais que integram a força de trabalho
desta unidade prisional. Nas falas desses indivíduos, objetivo veri-
ficar quais são as representações que eles fazem das atividades exe-
cutadas pelos integrantes das “turmas de guardas”. Enfim, o ambi-
ente de trabalho dos agentes penitenciários vai ser o alvo de nossa
atenção no segundo capítulo.
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O Instituto Presídio Hélio Gomes:

Um Estudo de Caso

○

○

○

○

○

O Instituto Presídio Hélio Gomes, segundo informações
contidas no Manual do Agente Penitenciário, confirmadas
posteriormente por Vasconcelos (2000:14), foi criado em 1856. À
época de sua inauguração ocupava uma área anexa à Casa de
Detenção (cujo nome atual é Penitenciária Milton Dias Moreira).
Já foi chamado de Presídio do Distrito Federal, de Presídio do Rio
de Janeiro e de Presídio da Guanabara. Por fim, com a mudança de
sede para a rua Frei Caneca nº 505 e sua renomeação em 1970,
passou a ostentar o nome atual.

Não sei dizer se algum dia este presídio foi efetivamente
utilizado com a finalidade que o nome sugere. Como mencionei no
capítulo anterior ao apresentar a estrutura organizacional da SEAP-
RJ, os tipos institucionais presídio, penitenciária, cadeia pública e
casa de custódia, embora tenham sido criados com objetivos
distintos, perderam seu sentido distintivo ao longo da história
recente. A década de 1980 pode ser considerada como um marco
histórico decisivo no processo de abandono estatal das metas
propostas para as instituições prisionais, de tal forma que, hoje,
essa classificação não faz mais qualquer sentido. No que se refere
ao Hélio Gomes, ele atualmente abriga presos condenados e presos
provisórios, confirmando os fatos relatados por Vasconcelos
(2000:17) :

“A pressão decorrente do esgotamento da
capacidade do sistema invalidou as classificações
que distinguem as unidades prisionais por sua
função e natureza. O número de condenados
cumprindo pena nos presídios é substancial.”

As razões que me levaram a escolher esta instituição como
unidade de pesquisa, além da facilidade de acesso, foram porque,
naquele momento, ela era considerada pela SEAP-RJ uma cadeia do
tipo “001”, assim como liderava as reclamações de “maus-tratos”
recebidas pela Ouvidoria  institucional13. Como meu objeto de estudo

II
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13 De acordo com o Relatório de Gestão da SEAP-RJ referente ao ano de 2004, as
reclamações que chegaram à Ouvidoria institucional estavam distribuídas da seguinte
forma: Presídio Hélio Gomes, 10,44%, Penitenciária Dr. Serrano Neves, 9,56%, Casa de
Custódia de Japeri, 9,56%, Casa de Custódia de Benfica, 6,58%, Presídio Ary Franco,
5,22%, Penitenciária Alfredo Tranjan, 4,35%, Presídio Esmeraldino Bandeira, 4,35%,
Penitenciária Milton Dias Moreira, 3,48% e Presídio Evaristo de Moraes, 3,48%.
14 A expressão “fazer ratão” refere-se ao ato sexual realizado pelo interno com sua visitante
no interior dos banheiros ou em tendas armadas nos pátios de visita. Embora o “ratão”
seja uma prática proibida, pode ser observado na maioria das unidades que compõem o
sistema penal brasileiro.

passava necessariamente pelas interações conflituosas entre guardas
e internos, julguei que este seria um bom local de pesquisa.

Ser uma cadeia “001” indicava que neste local não deveria
haver a predominância de nenhuma facção criminosa. Ela seria
uma unidade reservada ao “seguro” dos apenados, e por isso se
destinaria a abrigar em suas celas os internos que corriam risco de
vida. O efetivo carcerário, no que se refere aos presos condenados,
era formado por dois públicos preferenciais: os presos que haviam
pedido “seguro de vida”, alegando que seriam mortos se
continuassem a conviver no “coletivo” das outras unidades
prisionais, e os apenados condenados por crimes contra os
costumes (estupro e atentado violento ao pudor). Em tese, o presídio
Hélio Gomes seria um “tipo puro” de prisão onde a influência das
organizações criminosas ocorreria em menor intensidade.

Na segunda semana de fevereiro de 2005, iniciei minha
“observação participante”. Quando cheguei ao Hélio Gomes,
constatei que a praça existente em frente ao estabelecimento estava
coberta de mulheres e crianças deitadas sobre esteiras forradas
com lençóis. Perguntei a uma das visitantes sobre o motivo desse
“acampamento”. Ela me respondeu que o grupo estava dormindo
naquele local desde o dia anterior e que fazia isso para conseguir
pegar uma senha e visitar seus familiares. Posteriormente, ao
perguntar a um agente penitenciário sobre o motivo que levava
essas mulheres a dormirem na praça, ouvi a seguinte explicação:

“É frescura delas, não há necessidade disso. A visita
só começa ao meio-dia e elas têm até as três horas
para poder entrar, não tem por que dormirem ali.
Elas querem é fazer ratão14.”
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Na portaria de entrada me identifiquei ao guarda de serviço
e fui conduzido ao gabinete da direção. Lá me encontrei com a
diretora e os servidores que a auxiliavam no comando da unidade
(subdiretor e chefes de segurança, vigilância e disciplina). Durante
algum tempo, fui sabatinado por eles sobre os objetivos do meu
trabalho e o porquê da escolha daquela unidade prisional. No final,
a diretora sentenciou: “peço a colaboração de vocês para que não se
sintam intimidados com a presença do pesquisador. É um trabalho
de cunho acadêmico e ele não é um X-9 ou coisa assim”.
Antes de nos despedirmos, a diretora fez o seguinte comentário:

“Essa talvez não seja a unidade onde ocorra o maior
número de infrações violentas envolvendo guardas e
presos, só que aqui nós instauramos as sindicâncias,
em outras unidades, por motivo que desconheço, isso
não ocorre.”

Podemos inferir de tal comentário que a ocorrência de
interações conflituosas mediadas pela força física, no sistema
penal do Rio de Janeiro, seria bem mais elevada do que sugerem
os números oficiais (sindicâncias administrativas, registros de
ocorrência policial etc.), uma vez que a subnotificação de tais
fatos poderia ser uma prática de trabalho seguida por alguns
diretores de unidade.

Um rápido olhar nas instalações do Hélio Gomes nos permitiu
ver que a unidade prisional era formada por duas construções:
uma com quatro andares (contendo as galerias prisionais,
inspetoria, capela, escola, serviço social, defensoria, cozinha dos
funcionários, alojamento dos servidores, pátios de recreação e de
visita, sala dos advogados, sala de informática, cantina,
enfermagem, consultórios médico e dentário, cela de triagem e
postos de serviço) e outra com dois pavimentos (gabinete da direção,
setores administrativos, psicologia, psiquiatria, comissão técnica
de classificação, custódia de valores etc.).

O chefe de segurança, em nosso primeiro contato, me levou
para conhecer as instalações físicas do prédio. Visitamos os setores
administrativos, o andar térreo do edifício prisional e os postos de
serviço. Este servidor me disse que, ao lado esquerdo do Hélio
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Gomes, existia uma faixa de terra de cerca de vinte metros que
separava esta unidade do restante do Complexo Penitenciário da
Frei Caneca. Explicou-me que no prédio vizinho, do lado direito,
havia funcionado parte do extinto grupo Bloch Editores, mas que
há algum tempo a construção fora invadida por populares. Quando
chegamos aos fundos da cadeia, mostrou-me a comunidade do
morro de São Carlos, vizinhos imediatos da unidade prisional.

Ao redor do presídio havia várias guaritas de vigilância.
Algumas ficavam no interior da área prisional (denominadas postos
de serviço externo), e outras sobre os muros que cercavam o
presídio. Fui informado de que os agentes penitenciários somente
trabalhavam intramuros e que nas guaritas sobre os muros a
responsabilidade da vigilância era da Polícia Militar. Fiquei
impressionado com a quantidade de marcas de tiros que estavam
expostas nas paredes dos fundos do presídio, assim como nos
postos de vigilância situados em cima dos muros, sendo os postos
de serviço destinados aos policiais militares os mais atingidos.
A guarita utilizada pelos policiais militares tinha tantas
perfurações de tiros que não era possível sequer contabilizar o
total de perfurações que haviam atingido aquele alvo. Difícil
acreditar que alguém, em sã consciência, ficasse em serviço
naquele local. Os postos de vigilância externos eram feitos de
alvenaria e cobertos com telha de amianto ou laje, e possuíam
aberturas laterais que permitiam ao guarda monitorar as rotas
de fuga e o prédio principal. Tinham como área interna cerca
de quatro metros quadrados, sendo esta a medida padrão de
todos os demais postos de vigilância.

Após circularmos pela área externa, retornamos à Sala da
Chefia de Segurança, onde fui informado sobre a disposição do
efetivo prisional pelas galerias. Nesta data15, havia 1.059 indivíduos
aprisionados no Hélio Gomes. Deste total, catorze estavam
“baixados” (internados em hospitais) e dois “acautelados’ (sob
custódia em delegacias ou fóruns a fim de prestar depoimento), o
que reduzia o quantitativo “real” para 1.043 internos.

15 Dados relativos ao confere matinal realizado no dia 15/02/2005.
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A “turma de guardas” contava com um efetivo de dez agentes
penitenciários em plantão. Como existiam mais postos de serviço
do que agentes penitenciários, alguns desses setores estavam
desativados. Devido à carência de servidores na equipe plantonista,
o subdiretor auxiliava no controle do fluxo de internos, trabalhando
na sala da Inspetoria. Isso se fazia necessário para que o inspetor
pudesse almoçar e render os demais guardas nos postos de serviço.

Fiquei um tempo conversando com o subdiretor enquanto
os demais guardas almoçavam. Nosso bate-papo era interrompido
a todo o momento, pois ele tinha que ficar abrindo e fechando a
porta principal para que os internos transitassem em direção aos
setores administrativos. Em certo momento, um interno pediu
licença para falar com o subdiretor. Em seguida, o preso retirou
um bilhete do bolso (na cadeia eles recebem o nome de “toque” ou
“catuque”) e o entregou ao funcionário dizendo que “o amigo pediu
pra eu entregar ao senhor”. Após fazer a entrega, o interno seguiu
em direção a sua cela. O subdiretor, ao ler a mensagem, constatou
que ela possuía o seguinte conteúdo: o interno autor da escrita
não desejava mais permanecer no presídio e estava pedindo para
ser transferido. Oferecia em troca da sua transferência uma delação
com os nomes dos internos que estariam articulando uma rebelião
naquela unidade prisional. O subdiretor me relatou que durante
um dia de trabalho recebia inúmeros bilhetes parecidos com este,
em que os internos faziam pedidos e em troca ofereciam a delação,
mas que no fundo “era tudo mentira”. Foi a primeira vez que vi um
interno oferecendo seus préstimos de delator por intermédio de
terceiros. Este comportamento me sugeriu que a “cagüetação”
deveria “correr solta” nesta unidade, contrariando a literatura
tradicional a respeito desta temática.

Continuamos a conversar na sala da Inspetoria. No corredor
que fica em frente a esta sala, cinco internos aguardavam para falar
com o chefe de segurança. Repentinamente, dois deles se desen-
tenderam e partiram para a agressão física mútua. A briga foi rápi-
da, pois logo um guarda interveio e os beligerantes se contiveram.
Em seguida, os guardas colocaram os internos em salas separadas.
Pensei em seguir com a conversa, mas isso não foi possível, pois um
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buraco fora encontrado numa galeria prisional e todo o efetivo fun-
cional, inclusive os guardas lotados nos setores administrativos,
tiveram que auxiliar a “turma de guardas” no procedimento de re-
vista “geral”, que foi realizado em busca de outras irregularidades.

Enquanto os guardas revistavam as celas, um interno se apre-
sentou na Inspetoria e assumiu ser o “dono do buraco”. O agente
penitenciário que estava investigando a origem da tentativa de fuga
olhou para o chefe de segurança e fez o seguinte comentário: “Eu
sei que não foi ele, mas ele tá assumindo, não podemos fazer nada”.
Dias depois se soube que o auto-intitulado “dono do buraco” era,
na verdade,  “casado” com o travesti que havia feito a escavação,
por isso tinha o dever moral de assumir o fato no lugar do verda-
deiro autor. Agindo dessa forma o “interno-marido” adiou a possi-
bilidade de receber quaisquer benefícios judiciais, pois o ato
infracional foi anotado em sua ficha disciplinar (prontuário mó-
vel). Ressalto que as medidas punitivas decorrentes da infração ad-
ministrativa terão conseqüências na vida prisional deste apenado
por um longo tempo, postergando sua liberdade condicional.

Por volta das 14:00h um novo impasse surgiu. A administração
havia marcado para aquela data uma disputa de futebol entre as qua-
tro principais equipes da unidade. Todavia, com a descoberta da ten-
tativa de fuga, os guardas achavam que o campeonato deveria ser
suspenso, sendo esta uma medida disciplinadora. No entendimento
dos agentes lotados na “turma”, o campeonato era uma concessão e,
portanto, só deveria ocorrer se os internos estivessem “disciplina-
dos”. Segundo os guardas não havia sentido em permitir a realização
do campeonato de futebol, uma vez que um buraco havia sido en-
contrado no presídio: “Como pode cavar buraco e  ainda ganhar
recreação?” Esta era uma questão colocada por um integrante da
“turma de guardas”. Após certa indecisão, o torneio acabou aconte-
cendo, pois os responsáveis pela segurança da unidade avaliaram
que havia um compromisso anterior com os internos e que isso tinha
gerado expectativas no coletivo. Caso o campeonato não se realizas-
se, as conseqüências poderiam ser imprevisíveis.

Finalizando esse primeiro contato, me dirigi à portaria da
unidade com o intuito de ir embora. Notei que o mesmo servidor
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que me havia recebido quando cheguei encontrava-se ainda na-
quele posto de serviço. Ele me explicou que devido à carência de
pessoal acabava ficando sozinho na portaria durante todo o plan-
tão. Cabia a ele receber e revistar todas as pessoas e viaturas que
entrassem na unidade, mas na prática essa era uma missão im-
possível para um homem sozinho realizar durante vinte e quatro
horas ininterruptas16.

16 No ano de 2004, várias comunicações das “turmas de guardas” no Livro de Ocorrência
apontavam para a deficiência de efetivo funcional na Portaria de Serviço. O ano mudou,
o problema persistia.

II.1 Perfil Sociocultural dos Apenados
Durante a realização da pesquisa de campo consegui alguns

dados estatísticos junto à empresa Montreal Informática17. Esses
números se referiam à população carcerária do presídio Hélio Go-
mes no primeiro semestre de 200518, conforme descrito abaixo:

Quanto à etnia, estabelecida pelo servidor que preenchia os
prontuários, os internos estavam distribuídos da seguinte forma:
33,43% eram brancos, 22,22% negros, 42,11% pardos, 0,19% ama-
relos e 2,05% estavam classificados como “ignorada’. Ninguém sou-
be me dizer como um indivíduo podia, ao mesmo tempo, estar
aprisionado e ter sua origem étnica ignorada. Os dados relativos
ao estado civil apontavam que, ao serem admitidos no sistema
penal, esses internos se encontravam na seguinte condição: 9,9%
estavam casados, 1,21%
viviam em concubinato,
0,65% haviam se desquita-
do, 0,47% encontravam-se
divorciados, 0,84% com se-
paração judicial, 83,85%
eram solteiros, 0,28% viú-
vos e 1,30% não deram in-
formação a esse respeito.

No tocante à escolari-
dade os dados encontrados
estão na tabela ao lado.

Grau de Instrução
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Já a média de idade dos apenados, quando dividida pelas
faixas etárias utilizadas pela base de coleta de dados, apresenta-
va os seguintes percentuais:

No que se refere
ao regime de prisão a
que os internos haviam
sido condenados,
65,45% deveriam
cumprir a pena em re-
gime fechado, 0,84%
no regime semi-aberto
e 33,71% ainda não ha-
viam sido condenados
em definitivo e, por-
tanto, estavam presos
preventivamente.

A população
prisional podia ser dividida ainda de acordo com o tipo de pri-
são legalmente prevista. No caso em estudo, essa população era
composta por: acautelados, 0,56%, condenados, 62,46%, cum-
prindo medida de segurança, 0,19%, presos provisórios, 36,69%
e reincidentes, 0,09%19.

17 Empresa privada que possui o monopólio das informações referentes à movimentação dos
internos no sistema penal (transferências, comparecimentos à delegacia ou juizados etc.),
assim como detém a primazia sobre os prontuários móveis on-line dos apenados. O “poder”
desta Organização é de tal monta que os administradores do sistema penal têm que “pedir”
à empresa privada quando desejam alguma informação a respeito dos internos. Em mais de
uma ocasião tive a oportunidade de presenciar a recusa da empresa em atender os pedidos
que haviam sido feitos por servidores do primeiro escalão da SEAP-RJ. Atualmente, quase
todas as unidades prisionais do estado possuem um funcionário da Montreal trabalhando
em seu interior – com um microcomputador para seu uso exclusivo – e esse trabalhador
privado é responsável pelo cadastramento da movimentação diária dos presos no sistema de
prontuários informatizados que alimentam o banco de dados da referida empresa, também
conhecido como Sistema de Identificação Penitenciário. Poder-se-ia dizer que o poder
público (no caso, a SEAP-RJ) se encontra nas mãos de uma empresa privada (Montreal) e
ainda paga por isso.
18 Dados referentes ao dia 22/06/2005. A população carcerária nesta data era de 1.071
indivíduos.
19 A palavra “reincidência” não se encontrava vinculada a nenhuma metodologia de pesquisa
científica.
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Neste item foi possível constatarmos que a base de coleta de
dados, utilizada pela Montreal Informática, apresentava sérios pro-
blemas metodológicos, uma vez que as categorias utilizadas para ta-
bular a pesquisa não eram auto-excludentes, permitindo que um
mesmo indivíduo se enquadrasse em mais de uma resposta. Contu-
do esses dados, embora não fossem totalmente confiáveis, serviram
para que eu tivesse uma noção aproximada da composição do efeti-
vo prisional lotado no estabelecimento selecionado para o presente
estudo. Se pudéssemos traçar um perfil dos apenados reclusos no
Hélio Gomes a partir dos dados colhidos nesse cadastro, encontra-
ríamos o seguinte desenho: eram jovens negros20, solteiros, que não
completaram o ensino fundamental, com média de idade entre vinte
e seis e trinta anos, condenados ao regime de prisão fechada.

O Hélio Gomes contava com cinco galerias nas quais os inter-
nos estavam distribuídos. Nas galerias A e E, que ficavam no andar
térreo, eram lotados, respectivamente, os presos que trabalhavam
em atividades internas (faxinas) e os presos provisórios. Nas gale-
rias B (segundo andar) e C (terceiro andar), estavam os presos con-
denados por crimes contra os costumes e na galeria D (quarto pa-
vimento), os presos com mais idade, pois assim os responsáveis
pela segurança tentavam dificultar as fugas pelo telhado da cadeia.
Abaixo alguns dados sobre cada uma dessas galerias:

20 Considerando-se aqui os critérios utilizados pelo IBGE em que o percentual de negros
na população brasileira é obtido através da soma das categorias Pardo e Negro.
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Um interno dormia sozinho em uma cela improvisada no po-
rão do prédio prisional. Ele era o responsável pela manutenção da
bomba d’água do presídio. Sua posição lhe garantia certas imuni-
dades junto ao corpo de guardas, ao mesmo tempo em que atraia a
antipatia dos demais presos. Não há uma previsão legal para o tipo
de posição que esse apenado ocupava no cárcere. Contudo, esse
“entre-lugar”21 (Bhabha, 2003) era de fundamental importância na
administração do estabelecimento prisional. Sobre sua vida no cár-
cere, declarou o seguinte:

“Fico aqui pegando peso à toa, sem ganhar nada e
alguns caras (internos) ainda ficam jogando piada di-
zendo ‘cuidado que eu vou te enforcar’.”

21 Cf. o autor: “momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças
culturais. Esses ‘entre-lugares’ fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de
subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade”.
Estou me apropriando aqui do conceito utilizado por Bhabha em outro contexto para me
referir ao tipo de identidade que este interno assumiu para si. Penso que seja na sobra das
identidades do guarda e dos presos que o encarregado da manutenção da bomba d’água
tenha construído a si mesmo. Ele não é plenamente nem um, nem outro. O lugar de onde
ele fala não é reconhecido formalmente, daí a dificuldade em reconhecer a legitimidade de
suas reivindicações.
22 Em geral, o agente penitenciário readaptado é um servidor prisional que passou por alguma
situação extrema e ficou com seqüelas físicas ou mentais. Por orientação médica, este servidor
não pode mais trabalhar no interior da cadeia, armado ou em contato com os internos.

A força de trabalho de uma unidade prisional é composta por
profissionais oriundos de diversas áreas. Além dos agentes penitenci-
ários, também atuam no interior da instituição as assistentes sociais,
os psicólogos, os profissionais de saúde e os professores. Os docentes
são os únicos que não pertencem aos quadros da SEAP-RJ, estando
vinculados à Secretaria Estadual de Educação. A desvinculação funcio-
nal dos membros do magistério, a meu ver, objetiva evitar que o siste-
ma penal exerça qualquer tipo de ingerência sobre as atividades de
ensino desenvolvidas nas salas de aulas pelos educadores.

Quando iniciei as visitas ao Hélio Gomes, a unidade contava
com: 35 agentes penitenciários que trabalhavam em atividades
administrativas (dos quais cinco eram readaptados22 e catorze oriun-

II.2 Quantitativo e Distribuição da Força de Trabalho
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dos do NAPS23); 49 agentes penitenciários lotados nas “turmas de
guardas” (cinco em férias) e dez agentes penitenciários de licença
médica. Quanto aos “técnicos”, encontrei: uma assistente social, três
psicólogos, um médico psiquiatra, dois médicos especialistas em clí-
nica geral, dois dentistas e quatro auxiliares de enfermagem lotados
na unidade. Um total de 108 servidores compunha a força de traba-
lho da instituição.

A escala de trabalho dos guardas lotados nas “turmas” era de
um dia de trabalho por três dias de folga. Os agentes penitenciários
que exerciam atividades administrativas trabalhavam dia sim, dia
não (em uma semana trabalhavam na segunda, quarta e sexta-feira
e, na semana seguinte, terça e quinta-feira), com previsão de uma
vez ao mês comparecerem durante um final de semana para refor-
çar a “turma de guardas”.

Um primeiro dilema que me foi relatado pelos agentes penitenci-
ários se referia ao quantitativo de servidores lotados nas “turmas de
guardas”. Segundo eles me informaram, o chefe de turma, por força
da lei24, era proibido de assumir o serviço na unidade prisional caso
não estivessem presentes 70% do efetivo formal que deveria compor
aquela equipe. A previsão formal de pessoal nas “turmas de guardas”
do Hélio Gomes, desde 1997, quando a capacidade oficial do estabe-
lecimento era de apenas 950 internos, havia sido fixada em vinte servi-
dores25. Ora, como cada uma das quatro “turmas” só contava com
onze homens em serviço a cada plantão, eles achavam que ao assumir
o serviço já estavam cometendo uma irregularidade, pois não conta-
vam ao menos com o efetivo mínimo de catorze servidores fixados na
norma institucional. Sob esta perspectiva, o fato de exercerem a ativi-
dade custodiadora era, por si só, uma infração administrativa.

23 Setor que se destinava ao tratamento e acompanhamento dos guardas com problemas
psicológicos. Quando este programa foi extinto, os servidores prisionais, embora não tives-
sem altas médicas, foram lotados nas unidades prisionais ainda que não comparecessem ao
serviço por estarem sob tratamento clínico.
24 Ofício Circular nº 001 de 20/06/1994 onde se lê: “O chefe de turma que entra em
serviço, só assumirá o serviço com 70% de seus componentes presentes, dispensando a
turma que sai de plantão. O chefe de turma que assume o plantão, se assumir o serviço
com percentual menor do acima estipulado, será diretamente responsabilizado pela quebra
de segurança que advir daí.”
25 Portaria nº 759 de 13/11/1997 do diretor-geral do DESIPE.
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A autoridade formal em uma unidade prisional é exercida pela
direção do estabelecimento, sendo seguida em hierarquia pelo subdiretor,
pelos chefes de segurança, de vigilância e de disciplina. O chefe de tur-
ma (ou inspetor) está imediatamente subordinado a eles. Integrar a “tur-
ma” significa estar no posto mais baixo dessa hierarquia.

Devo salientar que durante a pesquisa, embora eu tenha con-
versado com os servidores lotados em todos os setores da estrutu-
ra organizacional, o fiz com o objetivo único de observar o que eles
pensavam a respeito dos agentes penitenciários que trabalhavam
nas “turmas de guardas”. Já com os integrantes da “turma” minha
preocupação foi perceber de que forma eles refletiam sobre as ati-
vidades que exerciam, os internos que custodiavam, os técnicos
com os quais se relacionavam e a si mesmos. É principalmente a
partir dos relatos dos agentes penitenciários lotados nas “turmas
de guardas” e das auto-explicações que eles forneceram para o uso
da violência física que esta dissertação foi elaborada.

Destaco que os chefes de segurança, vigilância e disciplina,
durante os meses em que freqüentei a unidade prisional, sempre
se recusaram a me conceder uma entrevista formal. Alegavam
estar sempre muito ocupados ou diziam que naquele momento
não dava, até que um dia o chefe de segurança me disse o se-
guinte: “o pessoal é tudo neurótico, não vão querer conversar
com você não”.

 Esta constatação reforçou minha opção em privilegiar as
narrativas fornecidas pelos integrantes das “turmas”, uma vez que
os guardas haviam se mostrado receptivos às minhas indagações.

II.3 Dando um Rolé na Cadeia

Com o intuito de introduzir o leitor no universo prisional,
relaciono, a seguir, os principais setores técnico-administrativos
que constituem um estabelecimento prisional. Como não pretendo
me alongar nessa temática, serão feitos breves comentários sobre
as atividades desenvolvidas em cada um desses setores, assim como
citações esporádicas de comentários feitos por internos colabora-
dores (faxinas) ou servidores penitenciários lotados nos mesmos.
Penso que a maior contribuição deste texto é a possibilidade de
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enriquecer o conhecimento do leitor a respeito dos tipos de
interações que ocorrem entre agentes penitenciários e internos,
demonstrando que essas relações podem ultrapassar a questão do
binômio segurança-vigilância.

Por outro lado, após percorrer os setores técnico-admi-
nistrativos do Instituto Presídio Hélio Gomes, ficou evidente
para mim que essa instituição só realizava suas atividades diá-
rias graças à contribuição não-remunerada26 dos internos co-
laboradores. Na ocasião da pesquisa, mais de cem internos
exerciam funções administrativas na instituição, deixando cla-
ra a dependência estatal de tal mão-de-obra. Não sei até que
ponto a exploração da força de trabalho dos apenados já esta-
va incluída no planejamento estratégico da gestão institucional
da SEAP-RJ. Quando constatamos que há mais de duas déca-
das a SEAP-RJ não realiza concursos públicos com vistas aos
cargos técnico-administrativos, tal questão se amplia em vári-
as possibilidades de interpretação.

No Serviço de Administração, a principal atribuição é con-
trolar o fluxo de papéis administrativos, confeccionando guias de
remessa, memorandos, ofícios, cartas etc. Lá funciona também o
protocolo central do presídio. Um visitante que adentrasse na-
quele local dificilmente saberia distinguir entre os “funcionários”
e os “faxinas”, pois eles se vestiam da mesma maneira (em algu-
mas ocasiões, os internos usavam uma camiseta verde com o nome
do presídio). Na prática, os faxinas da Administração controlam
todas as atividades desenvolvidas no setor, encarregando-se, in-
clusive, de lembrar aos servidores prisionais  seus compromissos
profissionais. A fala de um agente penitenciário definiu bem o
papel do faxina na administração prisional: “ninguém admite isso,
mas sem o faxina, hoje, pararia a cadeia”.

26 De acordo com a previsão legal, a atividade laborativa realizada pelos internos penitenci-
ários deveria ser remunerada, contudo, na prática, isso não acontecia há muitos anos. Os
apenados eram explorados em sua força de trabalho, pelo poder público, sem que nenhuma
reflexão fosse feita a esse respeito. Esquecem-se os gestores da SEAP-RJ que o preso só foi
condenado à perda da liberdade, não da dignidade. Inventam, com essa prática servo-
escravocrata, uma nova fórmula de relação profissional que não podemos classificar dentre
as relações de trabalho já existentes.
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Enquanto conversávamos, o faxina da copa da direção entrou
na sala servindo café. O guarda agradeceu, dizendo: “você é meu e o
boi não lambe.” Questionei sobre o significado da frase e o guarda
me disse que essa expressão significava algo como “Eu tomo conta
de você e ninguém mexe contigo.” Esta mensagem indicava o grau
de proximidade e proteção que permeava esse relacionamento.

O convívio entre “guardas” e “internos” era tranqüilo, trans-
correndo em clima de aparente intimidade. Brincadeiras e provo-
cações ocorriam de ambos os lados. Isso talvez fosse possível por-
que o agente penitenciário, quando deixa de fazer parte da “turma
de guardas”, acredita estar mudando de profissão. Por isso, sua
primeira atitude é a de aposentar o uniforme funcional, marcando
uma distinção entre o servidor administrativo e o “guarda de tur-
ma”. Por outro lado, os internos que exerciam atividades laborativas
também pretendiam se distinguir do grupo de internos e, por isso,
além de possuírem uma galeria exclusiva, ainda usavam vestimentas
que os aproximavam da indumentária dos servidores administrati-
vos. É possível dizer que nos setores burocráticos existia uma cer-
ta fuga do ambiente prisional. Ali, nem o servidor administrativo
queria ser identificado como “guarda”, nem o faxina se reconhecia
como “preso”. No equilíbrio precário que estabeleciam, esses indi-
víduos forjavam identidades alternativas baseadas na negativa de
“si mesmos”. Bastava que eles fossem destituídos desses lugares
“neutros” ou que conflitassem entre si, para que suas identidades
originais despertassem. Como já demonstrou Ramalho (2002), a
distinção entre “mundo do crime” e “mundo do trabalho” permeia
a lógica interna de uma prisão. Os internos que executam ativida-
des laborativas se vêem como diferentes dos demais internos, pois
acreditam que ao trabalharem na prisão estão fazendo uma opção
pelo “mundo do trabalho”, em vez de se aprofundarem no “mundo
do crime”. Todavia, pude observar que neste setor alguns internos
se beneficiavam das isenções que os faxinas gozavam para pratica-
rem atividades delituosas, contrapondo-se, portanto, à lógica apre-
sentada por Ramalho. Acredito que no caso estudado a opção pelo
“mundo do trabalho” não quisesse marcar exclusivamente uma
ruptura com o “mundo do crime”, embora isso também ocorresse.
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Creio que em certos casos essa opção significava uma tentativa de
se aproveitar dos benefícios oferecidos aos integrantes do “mundo
do trabalho” no intuito de ampliar e fortalecer o comércio delin-
qüente que era gerenciando pelo “mundo do crime”.

O Serviço de Classificação tem como competência instaurar
e apurar as sindicâncias administrativas contra os servidores públi-
cos e os processos disciplinares dos internos penitenciários. Neste
setor deve funcionar a Comissão Técnica de Classificação, mas na
prática “regra geral, dois, três membros decidem sobre o caso, a
CTC só se reúne mesmo quando é um caso de maior repercussão”,
ou seja, as punições impostas aos presos não eram decididas con-
forme determina a lei27.

Sobre os efeitos da parte disciplinar no cotidiano do apenado,
o agente penitenciário encarregado pelo Serviço de Classificação
afirmou que eles eram quase inexistentes. O que fazer então quan-
do o instrumento punitivo formal não produz o efeito desejado? O
servidor explicou que a parte disciplinar28 só afetava a vida dos
presos que possuíam penas pequenas ou que estavam prestes a re-
ceber algum tipo de benefício:

“O cara que tá pra sair, isso causa um estrago. O MP
indefere qualquer benefício, se houver uma parte dis-
ciplinar nos últimos doze meses, se houver indisciplina
na vida carcerária ou tentativa de fuga. Para um pre-
so deste a parte faz um estrago danado. Agora, para
os caras que estão condenados a 30, 40, 60 anos, isso
não faz diferença.”

Disse-me que no Hélio Gomes as penas eram altas, e os pro-
cedimentos administrativos formais em nada contribuíam para o
trabalho da “turma de guardas”, uma vez que, a seu ver, “o agente
penitenciário não tem elemento punitivo nenhum”. Ora, se do ponto
de vista legal a parte disciplinar não surtia o efeito disciplinador

27 O Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro estabelece em sua Seção
III, art. 4º, inciso III que cabe às CTCs “apurar e emitir parecer sobre infrações disciplinares
ocorridas nos estabelecimentos.”
28 Procedimento formal redigido pelo agente penitenciário em que deve ser narrado o ato
infracional cometido pelo interno. Esta comunicação é analisada pela Comissão Técnica de
Classificação que decide pela punição ou não do suposto infrator.
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esperado, qual seria o mecanismo a que o guarda poderia recorrer
para “disciplinar” o coletivo? Havia uma sugestão sutil de que o
uso da força física era a alternativa viável pela qual optavam os
agentes custodiadores, por isso conduzi a entrevista para essa
temática. Questionei-o sobre como ele via a utilização da força
física pelos agentes penitenciários e ouvi dele que isso se fazia ne-
cessário, pois era a linguagem que os internos entendiam. Todavia,
a seu ver, aos poucos o uso da força física vinha sendo abandonado
pelos guardas:

“Mais comum é o interno comer a droga antes do
guarda entrar. Esse negócio de dar um tapa hoje
está muito reduzido, pois os guardas têm medo da
punição. Não é que não exista, mas é muito redu-
zido. Isso é um conflito entre os mais novos e os
mais antigos. O guarda antigamente dava porrada,
eram mais unidos. Hoje o guarda prefere a caneta.
Pode até não prejudicar o preso, mas também não
prejudica o guarda.”

Na fala do servidor encarregado de dar andamento aos proce-
dimentos disciplinares era possível depreendermos o descrédito que
ele nutria pelo instrumento punitivo formal. O servidor defendia
que a parte disciplinar, no caso do presídio Hélio Gomes, não teria
qualquer conseqüência punitiva na vida do interno. Sugeria, em
sua fala, que haveria um conflito de gerações entre os novos e os
antigos profissionais custodiadores, sendo que a distinção entre
esses grupos estaria marcada pela maneira com que cada um deles
usava a força física como elemento punitivo. Friso, ainda, que como
ele fazia parte dos “cascudos”, defendia o uso da força física con-
tra os apenados (“não entendem outra linguagem”), pois essa seria
a melhor forma de comunicação entre eles, já que a força física
seria uma linguagem partilhada por ambos os grupos.

Em seguida, visitei a Secretaria da Comissão Técnica de Classi-
ficação, que funcionava nos fundos do anexo administrativo. Cabe
à SCTC a manutenção do prontuário móvel do interno. Nos ca-
sos dos exames para concessão de benefícios como progressão de
regime e liberdade condicional, o setor se encarrega de tramitar
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o processo até que eles sejam distribuídos aos técnicos que com-
põem a CTC. Se ao término dessa tramitação o pedido for apro-
vado, a SCTC encaminha o resultado final ao juiz para análise e
parecer conclusivo.

Tudo o que acontece na vida intramuros do interno deve ser
anotado em seu prontuário móvel: sua classificação/desclassifica-
ção para atividade laborativa, seu índice de comportamento, even-
tuais partes disciplinares, cadastramento de visitantes, enfim, to-
dos os fatos relacionados ao seu dia-a-dia carcerário. Os alvarás de
soltura são recebidos e cumpridos neste setor. À SCTC compete
emitir o “Atestado de Permanência”, documento comprobatório de
detenção exigido nos pedidos de auxílio reclusão concedido pelo
poder público aos familiares do apenado.

Esse era o único setor administrativo onde não havia inter-
nos exercendo atividades laborais. A esse respeito o chefe do se-
tor declarou que:

“É proibido o preso trabalhar na classificação e eu tam-
bém não gosto de trabalhar com preso. Quando eu
cheguei aqui quem me ensinou o trabalho foi preso.”

A ambigüidade era uma constante na fala deste servidor, afi-
nal, embora fizesse questão de ressaltar que não gostava de tra-
balhar com o interno, ele reconhecia que existia uma dependên-
cia estatal dessa força de trabalho. No Hélio Gomes, enquanto a
soma de todos os servidores públicos (técnicos + guardas) ficou
em 108 servidores, o efetivo de faxinas era de 115 internos, le-
vando este servidor à seguinte conclusão: “o problema tá na falência
do Estado. O Estado finge que prende e o preso finge que tá preso”.

O Setor de Confecção de Carteira de Visitantes contava
com um agente penitenciário e um colaborador. O interno co-
laborador  trabalhava naquele local há mais de quatro anos e
tinha como atribuição preparar o processo que solicitava ao
Detran-RJ a confecção da carteira de visitante. De acordo com
a legislação vigente podem requisitar a carteira de visitante os
parentes dos internos e uma pessoa amiga. Se não houver fa-
miliares, é aceito o cadastramento de até três pessoas amigas
por interno. Sobre a importância da visita ao indivíduo que se
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encontra aprisionado, o faxina do setor me explicou que, além
do suporte emocional, existia a questão do apoio financeiro/
material: “quem não recebe visita recebe material do Estado e
quem tem visita é a família que traz, na prática funciona as-
sim”. Em outros termos, compete aos visitantes custearem os
gastos contraídos pelos internos na prisão, assim como arcar
com as despesas com produtos de higiene íntima, alimentação,
vestuário e medicamentos. Em um claro desrespeito à norma
formal, a pena de prisão ultrapassa a vida do apenado e acaba
por atingir seus familiares.

Sobre os motivos que o levavam a trabalhar na prisão, o
interno me deu duas razões: a primeira, dizia respeito às rega-
lias que desfrutam os faxinas, pois além de viverem em celas
melhores, eles podem circular com maior liberdade pela ca-
deia. A segunda referia-se ao ambiente “pesado” das celas co-
muns: “são pessoas sem cultura que só ficam falando em fazer e
acontecer, mas não faziam é nada. Prefiro andar”, tendo ele
chegado à conclusão de que “a cela é a coisa mais horrível que
tem, o preso não tem o que fazer”. Nesse sentido, a “faxina”,
além de proporcionar uma maior circulação no ambiente
prisional, também permite ao interno se livrar das companhias
indesejáveis. Sua preocupação era estar ocupado, ou melhor,
com a mente sempre ocupada, como se as atividades que exer-
cia o protegessem dos efeitos do aprisionamento. Ele acredita-
va que quando saísse da prisão iria sofrer discriminações das
pessoas “normais”:

“Para as pessoas normais (sic), quando você é pos-
to em liberdade é mais um ex-presidiário na rua.
Infelizmente, é brabo lá fora.”

Encerrando nossa conversa, ele fez um último comentário
sobre as visitas, dizendo que são elas que movimentam a economia
interna do presídio:

“Nos dias de visita, quando a família vai embora, você
vê eles na galeria vendendo biscoitos e outros alimen-
tos que a família trouxe. Às vezes, a família nem sabe
que o cara é viciado.”
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A Seção de Custódia estava instalada neste mesmo pavimen-
to. Quando as correspondências chegam ao presídio, são levadas à
Seção de Custódia. O guarda responsável pelo setor manda cha-
mar no prédio os destinatários das correspondências. Quando o
interno se apresenta, o guarda abre o envelope na frente do desti-
natário. Em seguida, revista o conteúdo do pacote. Se encontrar
apenas objetos de uso permitido, o interno é liberado para apanhar
seus pertences e retornar ao coletivo. Do contrário, os objetos
podem ser apreendidos pelo agente penitenciário. A entrada de
rádios é liberada. Cordões, anéis e relógios são proibidos, mas po-
dem ser vistos em abundância no interior da cadeia, onde repre-
sentavam o “poder” e o status de seu usuário (alguns guardas ne-
gam essa correlação). Roupas, alimentos e produtos de higiene pes-
soal podem ser levados pelos familiares nas visitas semanais.

Na Secretaria da Seção de Segurança, composta exclusiva-
mente por internos colaboradores, era realizada a função de
assessoramento administrativo às chefias de segurança, disciplina
e vigilância. Nela trabalhavam três faxinas. Segundo o interno res-
ponsável pelo setor:

“Aqui comporta até cinco internos, mas não temos
pessoal qualificado. Necessitamos de pessoal capa-
citado e sem vícios para trabalhar aqui, mas é difí-
cil. Tem gente que quer trabalhar, mas temos que
fazer um processo seletivo para saber quem pode
trabalhar aqui.”

Questionei se ele teria alguma crise de identidade por estar na
condição de interno e ter que trabalhar assessorando a segurança e a
vigilância da unidade prisional, tendo um contato muito próximo
com os guardas. Ele me respondeu que: “uma vez preso, sempre pre-
so. Trato todo mundo com respeito, é guarda, é preso, é direção. Isso
dá o respeito. A convivência é tranqüila”. Porém, quando lhe pergun-
tei em que celas os presos teriam mais conflitos com os guardas ele
me respondeu assim: “nossas celas problemas são a triagem, E-10, E-
9 e A-2. Para elas o banho de sol e as visitas são diferenciados.” Para
mim estava evidente que este interno havia incorporando à sua fala
as diretrizes dos agentes custodiadores. Contudo, a confusão de pa-
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péis não se restringia à assunção do discurso repressor, estando
enraizada de modo mais profundo nestes apenados. Isso ficou ainda
mais patente na resposta que se segue, e que diz respeito à forma
como os internos que trabalhavam com ele eram selecionados:

“Eu preciso de um cara que saiba mexer em compu-
tador e arquivo, que saiba funções burocráticas. Eu
mesmo avalio e digo se o cara pode ou não trabalhar.
Se o cara é um carretel (uma pessoa enrolada, atrapa-
lhada) eu não aceito. Existem trabalhos que eu faço

que a direção não quer que determinado funcioná-

rio saiba e eu tenho que manter isso em sigilo.”

(destaques meus)
É interessante notar a infinidade de papéis que surgem na

clivagem entre as categorias de “guarda” e “interno”. São identida-
des híbridas, frutos de lugares não previstos pelos reformadores
modernos. Nelas, a ambigüidade é uma marca constante.

A Seção de Psicologia contava com três psicólogos e uma
estagiária. O trabalho era dividido da seguinte forma: dois pro-
fissionais se encarregavam de realizar os exames criminológicos
e o terceiro fornecia atendimento clínico aos internos e familia-
res. Na época da pesquisa, o exame criminológico se constituía
como parte integrante dos pedidos de progressão de regime e
liberdade condicional.

Os “técnicos” responsáveis pela Seção de Psicologia decla-
raram que as psicoterapias oferecidas, assim como os acompa-
nhamentos individuais, eram medidas paliativas, devido  à preca-
riedade na qualidade do atendimento oferecido por eles. Os prin-
cipais motivos que levavam os internos a procurarem esses pro-
fissionais eram depressão, insônia, nervosismo, surtos psicóticos
e psicoses próprias do ambiente carcerário. Segundo a profissio-
nal que entrevistei, as psicoses de cadeia atingiriam tanto os guar-
das quanto os internos. Embora não estivesse embasada em ne-
nhum estudo empírico, ela também acreditava que o nível de de-
pendência química entre os agentes penitenciários deveria ser alto.

Quanto à participação dos psicólogos na Comissão Técnica
de Classificação, me foi dito que ela deveria atingir, no plano teóri-
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co, o objetivo de verificar se o interno “cometeu a falta disciplinar
ciente do que estava fazendo ou se possui distúrbios mentais. Tenta-
mos ver os aspectos psicológicos do interno.” Contudo, na prática,
as coisas ocorriam de outra forma: “a CTC se reúne com poucos
membros e o depoimento do interno, assim como a punição, já
chega para o setor de psicologia que só faz assinar”.

Em 2004, segundo a entrevistada, os casos mais graves de dis-
túrbios mentais que ocorreram no Hélio Gomes foram:

“Dois casos de suicídios. Um foi pela separação, o
travesti largou ele alegando que o interno só queria se
drogar. O outro era um rapaz muito jovem que não
suportou a prisão29.”

 Nenhum dos dois “suicidas” haviam sido atendidos na Seção
de Psicologia antes de atentarem contra suas vidas, o que demonstra
a incapacidade desses profissionais de fornecerem atendimento a
todos os presidiários. Alguns relatos que chegavam aos psicólogos
davam conta do crescimento das ocorrências de abusos sexuais:

“Já tive três casos recentes de homens que vie-
ram reclamar que foram ‘estuprados’30, mas isso
não é algo que aconteça com freqüência.”

Um dos psicólogos aceitou gravar uma entrevista formal so-
bre a maneira como ele via o trabalho do agente penitenciário e os
possíveis efeitos do exercício dessa função na vida privada do guar-
da. De início, o psicólogo ressaltou que os casos de corrupção exis-
tiam, mas devido às suas conseqüências para o agente custodiador,
eram bem menores do que se supunha no senso comum. Em segui-
da, comentou que os efeitos do aprisionamento também podiam
ser percebidos nos agentes penitenciários: “Têm muitos que saem
daqui pra um tratamento psiquiátrico porque convivem diariamen-
te com aquele preso, aqueles presos que perturbam. Ele fica pertur-

29 Entrevista realizada no dia 18/02/04, no interior da Seção de Psicologia do Hélio Gomes.
A profissional entrevistada atua há mais de duas décadas no sistema prisional do Rio de
Janeiro. A estagiária desta Seção também participou da entrevista.
30 O termo foi usado pela psicóloga no sentido de informar que os internos foram abusados
sexualmente, ou seja, tinham sido vítimas do crime de atentado violento ao pudor. Cumpre
esclarecer que, segundo o Código Penal Brasileiro, somente as mulheres podem ser vítimas
do crime de estupro.
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bado e tem medo de sofrer uma represália por parte da família do
preso que tá na rua31”. Os assassinatos de agentes penitenciários na
avenida Brasil, segundo o entrevistado, contribuíam para a sensa-
ção de insegurança entre os guardas:

“Quando você menos espera, tá levando tiro por aí
como aconteceu agora. Vários diretores de Bangu já
morreram, diretora, agente, é difícil. De maneira ge-
ral, até que eles, a maioria, sempre se integram bem
com os presos, a maioria dos guardas se integram.”

Notem que segundo o entrevistado o agente penitenciário tem
que se “integrar” com os presos para poder realizar suas ativida-
des profissionais. Do contrário, corre o risco de ser alvo de repre-
sálias por parte dos condenados. A noção de “integração” remete à
incorporação no guarda de alguns padrões de conduta dos apenados.
Pode ser que, ao se integrar às regras do coletivo, o trabalhador
prisional exerça com maior eficácia suas atribuições profissionais,
mas defendo que o que acontece é justamente o contrário: quanto
mais o guarda opera no “código da cela”, mais ele se afasta dos
valores vigentes na sociedade livre.

Nosso entrevistado relatou que ele percebia que existia uma
diferença entre o agente penitenciário que exercia a atividade no
interior da “turma de guardas” e aquele lotado nos setores admi-
nistrativos. A seu ver, isso ocorria porque no interior da prisão o
agente penitenciário era levado a agir como os internos para que
pudesse exercer a sua atividade profissional:

“Quando você (o guarda) vai pra turma você já sabe
o que vai encarar né, então tem que lidar com ele (o

preso) e tem que ser praticamente igual ao preso

pra haver o entrosamento. Aí eles (os guardas) agem
de maneira grostesca né, linguajar, gesto. Quando vêm
pra serviço burocrático já se comportam como os
outros que não têm aquele maneirismo de lá da
carceragem.” (destaques meus)

31 Entrevista gravada em 22/02/2005 na Seção de Psicologia do Instituto Presídio Hélio
Gomes. O entrevistado trabalha desde 1973 no sistema penal, tendo passado por várias
unidades prisionais de regime fechado.
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Este psicólogo considerava que, no caso do Hélio Gomes, a
maior fonte de estresse dos agentes penitenciários seria ocasiona-
da 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:

“Você vai ver quando tiver oportunidade, você vai su-
bir e vai encontrar um guarda lá em cima na galeria.
Você olha e vê ele cercado de ferro por tudo quanto é
lado, e ele ali sozinho, tendo que regular o trânsito dos
internos e as crises entre eles.Tudo na tranca, né? E
um diz uma piadinha, ficam mexendo um com o ou-
tro e xingando um ao outro e ele ali no meio daquele
fogo cruzado. Quando os ânimos estão acirrando, ele
vai lá e diz: ‘Calma, calma, vamos acabar com essa
confusão.’ Imaginou vinte e quatro horas ali ouvindo
isso, como eles dizem, ouvindo caô de preso? Preso só
diz que fulano de tal matou não sei quem, quando eu
sair daqui vou tirar forra, vou matar a mãe dele, vou
matar o pai dele. O dia todo, a noite toda, ouvindo
esse papo e só ouvindo aquilo ali, você fica com os
nervos à flor da pele.”

Em conseqüência deste ambiente de trabalho, o psicólogo dizia
que muitos guardas vinham lhe procurar com pedidos de ajuda, oca-
sião em que se queixavam do cansaço da rotina de serviço. Nestas
horas, os guardas costumavam lhe dizer que não agüentavam mais
conviver na massa e que “não agüentam mais olhar pra cara do vaga-
bundo”. Concluindo sua fala, o entrevistado ressaltou que os guardas
descarregavam suas tensões em cima de terceiros como a família, os
amigos ou mesmo nos colegas de trabalho. Esse comportamento, para
mim, sinalizava que o exercício da função pública custodiadora pode-
ria acabar comprometendo os relacionamentos do mundo privado.

Na visita seguinte conheci a Seção de Material. O responsá-
vel pelo local deixou claro que: “a gente privilegia os caídos”, mas
que nem sempre conseguem com isso ajudar os internos mais ne-
cessitados. A seu ver, o preso que não recebe visita cria uma rela-
ção de dependência para com o coletivo, pois é no coletivo que ele
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consegue os produtos de que necessita para se manter. Quando
esse interno recebe algum auxílio material do Estado, já possui tantos
débitos na cadeia que sua obrigação é a de comercializar aquilo
que recebeu e saldar suas dívidas com o grupo. Isso significa dizer
que o “caído” não usufrui dos bens que recebe, pois tem que repassá-
los a outros internos. Seguindo esse raciocínio, o material distribu-
ído pela administração prisional impactaria mais a economia local
do que a vida do apenado “beneficiado”: “Você paga material num
dia e no dia seguinte você já nota um comércio naquela galeria que
você entregou o material.”

Essa observação parecia fazer jus às práticas cotidianas do
cárcere, pois um apenado havia me dito que conseguia os bens de
que necessitava – seus familiares eram do interior do estado e só
vinham à prisão a cada dois meses – nas galerias:

“O colchão eu não ganhei, tive que comprar no cole-
tivo. Paguei R$ 3,00 por um colchão velho. O novo
custa entre R$ 10,00 e 15,00 dependendo das dívidas
que o interno possua no prédio.”

Esse interno me garantiu que o colchonete só pertencia ao “caído”
no intervalo de tempo em que ele recebia o bem na Seção de Material e
o momento em que chegava na galeria. Lá, o “caído” tinha a obrigação
de quitar suas dívidas com o coletivo vendendo o material que recebeu.

Os critérios seletivos para distribuição de material aos inter-
nos, no caso do Hélio Gomes, eram três: o primeiro era o fato de o
interno possuir ou não visitantes. Aqueles que tinham visitantes
cadastrados não recebiam bens do Estado, pois cabia aos familia-
res abastecê-los. Embora o chefe da seção reconhecesse que esse
não era um critério muito justo32 –“o visitante pode estar cadastra-
do, mas não vir à unidade prisional”–, dizia que ele ao menos se
mostrava funcional. O segundo critério era a faixa etária dos con-
denados, sendo privilegiados os internos com mais de quarenta e
cinco anos. O terceiro fator de seleção dizia respeito aos proble-

32 No senso de justiça do servidor responsável pela Seção de Material, se o preso recebia
visitantes cabia a eles darem suporte material ao apenado. Ora, como venho ressaltando,
esse era mais um exemplo de situação em que a punição ultrapassava a figura do delinqüen-
te e atingia terceiros.
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mas de saúde. Se o apenado fosse portador de alguma moléstia grave
ou contagiosa (aids, tuberculose etc.), tinha prioridade. Desta for-
ma, somente após a distribuição dos produtos aos internos sem visi-
tantes, doentes ou mais idosos, os jovens prisioneiros poderiam ter a
esperança de receber algum suporte material do poder público.

Em minha conversa com o chefe da Seção de Material, ele me
disse que a principal atribuição dele era distribuir os produtos que
recebia da SEAP-RJ aos internos. Como não tinha material suficiente
para entregar a todos os internos, ele fora obrigado a estabelecer os
critérios supracitados. Não concordava com os seus próprios critéri-
os, mas não via alternativa a não ser segui-los. Para poder se organizar
administrativamente, separou as fichas do efetivo prisional marcan-
do-as com um adesivo colorido. As cores possuíam o seguinte signifi-
cado: adesivo vermelho (com problemas de saúde de natureza grave);
adesivo verde (não possui visitas); adesivo preto (tem mais de quaren-
ta e cinco anos); e adesivo azul (com visitantes cadastrados).

O Núcleo de Defensoria Pública do Hélio Gomes contava com
três defensores públicos. Cada defensor era responsável por uma
cota de 350 internos. Além de lhes prestar o atendimento individu-
al, no que se refere aos trâmites jurídicos de seus processos, aos
defensores também competia elaborar a defesa escrita dos apenados
nos procedimentos disciplinares. Durante o tempo em que permane-
ci acompanhando o atendimento no Núcleo de Defensoria Pública,
pude perceber que as entrevistas com os internos seguiam sempre
um mesmo padrão. A partir das respostas fornecidas, os defenso-
res faziam um cálculo rápido para ver se o interno podia receber
algum benefício jurídico. Em um dos casos que acompanhei, o in-
terno jurava estar com sua liberdade condicional “vencendo”. Após
analisar sua documentação, a defensora concluiu que ele só teria
direito a este benefício em 2025, e que ela nada poderia fazer na-
quele momento. Casos assim se sucediam a todo o momento. Se-
gundo um dos faxinas do setor:

“Muito preso diz que sua cadeia tá vencendo, mas não tá.
Chega aqui, tem mais vinte e cinco anos para cumprir”.

Por outro lado, no decorrer da pesquisa, tive a oportunidade
de ver os internos entregarem à direção do presídio um manifesto
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reclamando do serviço prestado pelos defensores. No abaixo-assi-
nado a que tive acesso, os internos diziam que “de nada adiantava
a defensoria atender sessenta presos por dia e não soltar nenhum”.

A Assistência Médica era fornecida no consultório instala-
do no primeiro andar do prédio principal. O local contava com
dois médicos, ambos especialistas em clínica geral, que atendi-
am os pacientes de segunda a quinta-feira. Nos demais dias ou
durante o período noturno, os internos eram conduzidos ao Hos-
pital Penal, no Complexo Prisional da Frei Caneca. O consultó-
rio dentário fazia limpeza, extração, obturação e curativos. Se
fosse constatado, após o tratamento dentário, que o interno não
recebia visitas, ele receberia um creme dental e uma escova de
dentes para que pudesse cuidar de sua higiene bucal. Na enfer-
maria estavam lotadas quatro auxiliares de enfermagem que tra-
balhavam em esquema de plantão. Segundo a auxiliar de enfer-
magem que me atendeu, “Tudo funciona precariamente. É mui-
to difícil”. Uma das quatro auxiliares de enfermagem estava res-
pondendo sindicância administrativa, pois era suspeita de ter
fornecido telefones celulares para os internos.

A Assistência Religiosa ficava a cargo dos agentes religiosos
cadastrados na SEAP-RJ. Diversos credos possuíam representantes
no Hélio Gomes, como: a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igre-
ja Batista e a Pastoral Penal da Igreja Católica. Não havia nenhum
representante registrado das religiões de matriz afro, como umbanda
ou candomblé, mas eram visíveis as guias nos pescoços de alguns
internos e os altares dedicados a Ogum (São Jorge) e a Ibeji (Cosme
e Damião). Interessante constatar que no sistema penal carioca vi-
gora uma clara associação entre os ditos “macumbeiros” e a
“marginalidade”, razão pela qual a “macumba” era proibida.

O mito do corpo fechado se fez presente em narrativas de
guardas e internos. Por sinal, ambos possuíam imagens de São Jor-
ge, a quem pediam proteção. No caso dos guardas, logo na Portaria
de Entrada do Presídio, existe um altar com a imagem de São Jorge
montado a cavalo, combatendo um dragão. Duas velas permaneci-
am acesas iluminando o altar e algumas flores completavam a or-
namentação. Reparei que vários guardas, antes de entrarem no pre-
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sídio, passavam em frente a esta imagem, tocavam-na, depois se
benziam, pedindo proteção. Esse ritual costumava ser repetido
quando eles deixavam o local de trabalho.

A Assistência Social contava com apenas uma profissional
lotada nesta unidade prisional. Duas agentes penitenciárias tam-
bém exerciam essa função. As principais atividades desenvolvidas
no setor eram a orientação ao apenado sobre o funcionamento e as
regras do regime de prisão fechada, o encaminhamento para os
exames de reconhecimento de paternidade, a orientação sobre como
receber o auxílio reclusão e a resolução das queixas quanto ao aten-
dimento dos outros setores. Em entrevista formal, a assistente so-
cial me informou que boa parte de seu trabalho se resumia a
intermediar o acesso dos internos aos setores jurídico e médico.

A assistente social que entrevistei ressaltou que o motivo causa-
dor dos conflitos entre internos e guardas era que os agentes peniten-
ciários não exerciam o papel de “educadores” para o qual teriam sido
contratados (será que eles haviam sido contratados com esse objeti-
vo?). Na sua visão, os guardas, além de despreparados e mal selecio-
nados, haviam trocado a missão estatal de “agentes educadores” pela
de “dominadores”, potencializando as interações violentas: “o Agen-
te Penitenciário acha que é o dominador e não é bem assim. Ele tem
que ser um educador.”

No Colégio Estadual Rubem Braga, era fornecida a Assistên-
cia Educacional aos condenados. As relações entre os docentes e
alunos eram próximas, sendo comum que os professores trouxes-
sem do mundo exterior pequenos produtos que os internos neces-
sitassem, como cartas, selos, cigarros etc. A relação mais íntima
que presenciei foi a de uma professora que disponibilizava sua conta
corrente pessoal para que a família de um apenado fizesse depósi-
tos destinados a ele.

Uma docente, que lecionava na escola, há pouco mais de
um ano, disse acreditar que na cadeia: “existe um acordo tácito
de que aqui dentro a lei não vale. A lei é a lei do macho, o mais
forte sobrevive”.

Esta professora defendia que era a lei do mais forte que
regia o cotidiano da unidade prisional. Acreditava que o uso da
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força física era uma linguagem dominada tanto pelos guardas
quanto pelos internos, e por isso seria o instrumento de media-
ção na interação desses grupos. A educadora deixou claro que
não gostava de falar com os guardas, pois eles teriam preconcei-
tos para com ela: “não me envolvo porque todo guarda diz que
professora é puta de preso”.

 Depois de reafirmar sua opção pelo distanciamento em rela-
ção aos custodiadores, a professora comentou que “a vigilância
limita muito minha circulação” e se disse indignada com o fato de
os agentes penitenciários não permitirem que ela tivesse acesso às
galerias dos internos. Disse que havia tentado subir o prédio mais
de uma vez, mas que sempre fora “barrada” pelos guardas. Desta-
co que esses comentários estavam sendo feitos pela docente que
atuava em sala de aula “capacitando” os apenados para sua
reinserção social.

Ela aceitou conversar comigo em uma entrevista formal. Nes-
ta oportunidade, frisou que via uma semelhança entre os valores
partilhados pelos internos e aqueles encontrados nas comunidades
que viviam sob o domínio de narcotraficantes, mas o que mais teria
chamado a sua atenção seria o fato de nas prisões vigorar uma
ética diferente daquela com que ela estava familiarizada na socie-
dade livre. Destacou que o uso da força seria uma característica da
“lei da sobrevivência”:

“Eu não consigo expressar de outra forma que não
seja um universo paralelo ao mundo da moral que a
gente vive, da ética que a gente vive lá fora. Aqui, eu
descobri um outro mundo, uma outra moral, uma
outra ética com leis diferentes, próprias, é uma orga-
nização. Aqui dentro, eu vivo uma outra organização
social baseada na lei da sobrevivência e é como se a
gente estivesse resgatando aquele homem primitivo
que teve que se organizar em comunidade pra se pro-
teger, e aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Eu
tenho uma visão, é muito pessimista, da sociedade
em função disso, porque isso acontece aqui dentro e
a cultura de onde vêm essas pessoas, ela tá sendo atra-
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vessada por essa ética nova, né? Da lei da sobrevivên-
cia, da lei do mais forte, a lei da favela33.”

Esse mundo paralelo, com ética e moral própria, seria, além
do local de reclusão do interno, o ambiente de trabalho do agente
penitenciário. Desta forma, a professora acreditava que ambos
partilhariam esses valores:

“Eu acho que eles também fazem parte disso, porque
é conforme eu falei, a escola é até praticamente in-
dependente. A escola não vive a realidade da unidade
prisional, o dia-a-dia, o cotidiano, agora os guardas
vivem isso. Depende deles o funcionamento do pre-
sídio enquanto presídio... Eles se armam de um escu-
do de insensibilidade pra poder se proteger.”

Segunda a educadora, conforme os agentes penitenciários e
internos eram socializados na sociedade intramuros, aprendiam a
ressignificar os códigos de conduta, as leis e a própria punição:

“O guarda ele estabelece a lei né, de um aspecto
institucional, mas aqui dentro a reação do preso a
essa lei institucionalizada, ela é uma adaptação a uma
terceira coisa, a uma terceira coisa.”

Em outras palavras, a solução local substituiria a previsão
formal, sendo esta conduta introjetada por guardas e internos.
Ela ainda destacou que, a seu ver, o sistema penal seria o palco de
uma disputa de “poder” entre guardas e internos, sendo que essa
contenda se estenderia à sociedade livre, afinal, seria na rua que
tais questões poderiam ser resolvidas:

“É a disputa de poder, alguma coisa de poder, a disputa
de poder: ‘eu sou muito macho, eu tenho arma na mão,
eu dou tiro e ganho dinheiro e você não pode porque
você é guarda e tem que seguir a lei, então você é um
mané’. Isso tá sempre permeando: ‘hoje você tá aqui me
esculachando, mas amanhã lá fora eu que te esculacho’.
Então hoje enquanto o guarda tá aqui ele tem uma prote-
ção, quando esse cara sai, o guarda vai ser visto como um

33 Entrevista com a educadora no interior da Escola Estadual Rubem Braga, no dia 20 de
abril de 2005, entre as 13:30 e 14:15 h. A professora é  graduada em história e comunista.
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verme a ser esmagado. O termo é esse que eles usam
‘verme, inimigo’ de alguém que merece morrer, porque
enquanto eles tão aqui, o ‘verme’ trata eles como verme,
então eles não têm um fator de interseção. Com exce-
ção de alguns guardas que, por temperamento, forma-
ção, sei lá o quê, têm uma outra visão.”

Embora não tivesse chegado ainda a uma conclusão final sobre o
assunto, a educadora reconheceu que, mesmo que um guarda agisse
de forma diferenciada dos demais, isso não significaria que ele não
devesse “morrer esmagado como um verme”, pois ele continuava a
ser um “guarda”. Nesse perspectiva, pouco importava a conduta
intramuros do agente penitenciário. Afinal, não era o fato de ele ser
“humano” ou “torturador” o que definiria sua aceitação pelo grupo
de internos. Na visão da educadora, o pertencimento em si do indiví-
duo a esta categoria profissional – o ser “guarda” – bastava para deter-
minar a sua execução. Os “vermes” tinham que ser “esmagados”.

Um outro educador se dizia espantado com a noção que os
internos tinham do que era “ser homem”. Narrou que em uma de
suas aulas fez essa pergunta aos alunos e ouviu como resposta
consensual que “ser homem era dar porrada”34, ou seja, a masculi-
nidade no grupo de internos era construída por meio da capacida-
de que esses indivíduos tinham de fazerem uso da força física con-
tra os seus oponentes. Voltarei a tocar nesse ponto quando estiver
abordando a temática da violência intramuros.

O centro de comando dos integrantes das “turmas de guar-
das” denomina-se Inspetoria. Este Setor funciona ao lado da Sala
de Segurança, local de trabalho dos chefes de segurança, disciplina
e vigilância. Da Inspetoria, o chefe da turma e o seu substituto
(também conhecidos como inspetor e sub-inspetor) fornecem ori-
entações de trabalho aos demais servidores. Um painel formado
por dez lâmpadas, cada uma delas correspondente a um posto de
serviço, encontra-se instalado no interior da Inspetoria. Se o alar-

34 Entrevista gravada no dia 20/04/2005, em sala de aula do Colégio Estadual Rubem Braga
(anexo), que funciona no interior do Hélio Gomes. Este docente trabalha no sistema penal
há quatro anos, tendo lecionado em outros estabelecimentos prisionais do Complexo da
Frei Caneca. Objetiva com o seu trabalho “desconstruir as estruturas de poder contidas na
sociedade”.  O professor se definiu como ateu e militante comunista.
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me for acionado em um desses postos de vigilância, a luz referente
àquele local acende no painel, indicando que naquele local algum
fato atípico está ocorrendo. Um monitor de televisão permanece
sobre a mesa de trabalho do inspetor, retransmitindo as imagens
que são capturadas nas galerias e permitindo um monitoramento
constante do interior da prisão.

Na Inspetoria, em uma sala localizada ao lado do posto de
controle, fica o “alojamento funcional”. Ele é composto de uma
sala com camas de alvenaria e armários de madeira. Todos os
armários se encontravam quebrados ou pregados com ripas de
madeira para evitar que caíssem. O local era sujo e mal ventilado.
A aparência estética do ambiente em nada lembrava um espaço
destinado ao uso por servidores públicos, no interior de uma ins-
tituição estatal.

Quando da realização da pesquisa, a possibilidade de ativida-
de laborativa remunerada no Presídio Hélio Gomes se restringia
aos catorze postos de trabalho existentes na padaria industrial ad-
ministrada pela Fundação Santa Cabrine. As remunerações que os
internos recebiam variavam conforme as atividades desenvolvidas
por eles. As atribuições eram divididas em cinco níveis de especia-
lização: aprendiz (R$ 195,00); ajudante (R$ 260,00); meio-oficial
(R$ 292,00); oficial (R$ 325,00) e monitor (R$ 320,00). Da remu-
neração paga aos internos, vinte por cento o governo retinha, sen-
do que cinco por cento a título de indenização pelos gastos com o
interno e quinze por cento para formação de um pecúlio que deve-
ria ser entregue ao apenado quando ele fosse posto em liberdade.
Embora ressaltassem que o dinheiro que recebiam era fundamen-
tal para suas vidas, os internos valorizavam o aprendizado de uma
profissão e a ocupação do tempo ocioso como os fatores mais rele-
vantes no trabalho que exerciam:

“O dinheiro ajuda, mas o mais importante aqui é o
profissionalismo, a profissão que o cara tira aqui. O
dinheiro é necessário, a ocupação é importante.”

 A principal importância do trabalho, na visão dos internos,
seria a de permitir a eles que não sofressem com as “neuroses de
cadeia”. Estas seriam psicoses próprias do ambiente prisional,



45 Nos braços da lei: O uso da violência negociada no interior das prisões

cujas maiores vítimas seriam os internos que não possuíam visi-
tas, não trabalhavam ou estudavam, e ainda dependiam material-
mente do coletivo. O trabalho permitia que o preso desviasse sua
atenção do ambiente prisional e a redirecionasse à atividade pro-
dutiva. O agente penitenciário seria o elemento que traria o inter-
no de volta a sua condição de condenado:

“Você distrai um pouco, mas não consegue esquecer
que está preso. Tudo te lembra disso a todo momen-
to. O guarda te lembra disso a todo momento.”

O quantitativo de internos que trabalhavam na fabricação
de alimentos congelados da padaria industrial não chegava a re-
presentar dois por cento do efetivo carcerário da unidade, donde
podemos concluir que mais de noventa e oito por cento dos con-
denados não tinham acesso ao trabalho remunerado. Os internos
que conseguiram uma vaga para trabalhar na padaria industrial
do Hélio Gomes tinham que evitar ser pegos cometendo infração
disciplinar, pois isso poderia implicar afastamento da atividade
profissional. Eles disseram que mantinham um relacionamento
“tranqüilo” com os agentes penitenciários, embora reclamassem
que alguns guardas não gostavam de liberá-los de suas celas para
o trabalho, na parte da manhã. A ambigüidade era uma marca
freqüente na descrição que faziam dos agentes penitenciários,
como no relato que se segue:

“Existem funcionários que estão aqui, que são extrema-
mente humanos, que eu acho que estão na profissão
errada. Agora, têm outros que nos tratam como animais.”

Ora, que tipo de guarda preferiam eles?
Agora que já estamos familiarizados com a estrutura ad-

ministrativa do presídio Hélio Gomes e com a pluralidade de
vozes que ecoam naquele local, podemos, então, focar nosso
estudo nas representações que os agentes penitenciários fa-
zem do ambiente prisional. Qual é a atividade que o guarda
executa? De que forma e em que condições? O que pensam a
respeito do sistema penal e de suas profissões? Essas e outras
questões vão orientar, no próximo capítulo, a construção do
texto apresentado.
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Na portaria da unidade acompanhei a chegada dos Agentes de
Segurança Penitenciária (ASPs) ao serviço. Notei que, invariavel-
mente, eles traziam consigo mochilas carregadas de objetos pesso-
ais que não eram revistadas pelo guarda que estava em serviço na
portaria de entrada. Todos os ASPs entravam com seus aparelhos
de telefonia celular, embora essa fosse uma prática formalmente
proibida35. Os que chegavam armados também não deixavam seus
armamentos acautelados, preferindo mantê-los consigo (os que eram
lotados nos postos externos) ou nos armários funcionais (os que
estavam escalados em postos internos).

Não revistar o “colega” é um comportamento que faz parte
da rotina de trabalho dos agentes penitenciários. Essa prática de
serviço é ensinada a eles já no curso de formação profissional, como
veremos no capítulo V desta pesquisa. É evidente que a ação
corporativa em nada contribui para a moralização do trabalho
prisional, porém ela está de tal forma incorporada à rotina e aos
padrões de serviço desses profissionais que se algum agente peni-
tenciário for tentar revistar seus “colegas” será imediatamente re-
preendido pelos demais e, possivelmente, acabará se enquadrando
ou será transferido de unidade.

Embora um detector de metais esteja instalado na portaria do
presídio Hélio Gomes, os agentes penitenciários não são obriga-
dos a passar por ele, pois, como me disse o subdiretor: “o cara
passa, vai apitar, ele vai dizer que é dele e vai entrar”, demonstrando
claramente que não é a legislação formal36 que rege as rotinas de

O Universo Prisional na Visão do ASP
○

○

III.1 A Rendição e o Trabalho
Diário  nas Turmas de Guardas

35 Memorando Circular nº 039/DESIPE-DG de 10/11/1992 onde se lê: “decidimos proibir,
terminantemente, a utilização por parte de quaisquer servidor, ou visitantes, deste tipo de
aparelho (telefone celular) além de quaisquer outros meios de comunicação que não sejam
os atualmente disponíveis no Sistema Penitenciário”. Posteriormente, foram liberados dessa
restrição os médicos e diretores de unidades prisionais.
36 Ordem de Serviço nº 002 de 21/03/1995 (proíbe o ingresso de qualquer servidor em
unidade penal portando arma de fogo); Portaria 757 04/08/1997 (determina que o ingresso
de qualquer pessoa, inclusive servidores, nas unidades prisionais esteja condicionado à
passagem pelo detector de metais).

III
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trabalho, mas sim a máxima “o guarda é quem sabe”. Uma segunda
questão que imuniza o agente penitenciário quanto ao “detector de
metais” é que perante a categoria funcional vigora a idéia de que o
guarda não deve ser submetido ao “constrangimento” de ser revis-
tado. Esse pensamento está disseminado por todos os níveis hierár-
quicos dos servidores prisionais, de modo que nem o diretor, nem
o subdiretor ou os “chefes” se submetiam às revistas corporais ou
ao detector de metais naquele estabelecimento. Ora, se os que de-
têm o “poder de mando” não se sujeitam a tais procedimentos, por
que é que os integrantes das “turmas de guardas” iriam fazê-lo?
Süssekind, após anos de trabalho junto ao sistema prisional brasi-
leiro, me relatou que:

“Cansei de chegar em estabelecimento, e até hoje
acontece isso, e o detector de metais estar desligado.
Então é assim, o detector passou a ser para os suspei-
tos. Os suspeitos são os presos e os familiares deles, e
assim mesmo determinados presos37.”

 Não obstante o aparelho de vigilância ser utilizado somente
contra aquelas pessoas cuja suspeição criminal sempre opera de
forma preventiva, existia ainda a possibilidade de que tais instru-
mentos fossem manipulados em suas programações de funciona-
mento originais, diminuindo, desta forma, a capacidade de inspe-
ção prevista e facilitando a entrada de produtos proibidos. A pes-
quisadora supracitada constatou que as “isenções corporativas”
autoconcedidas pelos agentes prisionais contribuíam de modo de-
cisivo para o desregramento do sistema penal e para o caos
institucional, uma vez que a insubordinação do agente custodiador
à norma formal facilitava a corrupção:

“Eles acham sempre que eles não podem ser passíveis
do controle, que isso é para o preso... que ele (o guar-
da) é de confiança, que ele é o Estado38.”

Os guardas, após passarem pela Portaria de Serviço, seguem
para o alojamento funcional, local onde trocam de roupa e vestem

37 Entrevista concedida pela professora Elizabeth Süssekind na Fundação Casa de Rui
Barbosa em 09/09/2004.
38 Idem.
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o uniforme de trabalho (botina, calça preta e camisa azul ou preta).
Em seguida, se dirigem à Inspetoria onde apanham um pedaço de
papel, uma caneta e as chaves da galeria onde vão efetuar o confere.
Quando chegam funcionários suficientes para que cada um deles
efetue a contagem de uma galeria prisional, a “turma de guardas”
sobe o edifício e inicia o “confere matinal”. No final do dia, após o
encerramento do expediente administrativo, os agentes penitenciá-
rios tornam a contar o efetivo prisional. A seguir apresentarei, divi-
dido em tópicos, o universo de trabalho do agente penitenciário:

a) O “Confere”

O “confere” pode ser feito de duas formas: o numeral ou o
nominal. No primeiro, busca se verificar se o total de apenados “con-
fere” com aquele que foi encontrado na última contagem de presos à
noite, quando as galerias foram trancadas. No segundo, é possível
fazer uma identificação individual de cada preso, tendo como base o
nome e registro geral dos apenados. Esse último procedimento per-
mite ao guarda identificar se algum preso trocou de galeria prisional
ou cela sem a devida autorização da administração.

O Hélio Gomes é dividido em cinco galerias prisionais. Elas
estão distribuídas pelos quatro andares do edifício principal. No
térreo ficam as galerias “A” (destinada aos presos faxinas) e “E”
(que abriga os presos custodiados). Foi nessa última que eu acom-
panhei o processo de “confere noturno”. A contagem dos presos
no período noturno é feita durante a entrega do jantar. No corre-
dor da galeria ficam o agente penitenciário responsável pelo “con-
fere” (que se tranca no interior da mesma com os presos) e os
faxinas responsáveis pela entrega das refeições (neste caso, eram
três internos, dois carregavam e entregavam as quentinhas enquanto
um terceiro distribuía as bananadas que eram a sobremesa do dia).

Todas as celas coletivas da galeria “E” estavam trancadas quando
nós chegamos ao local, sendo que havia um interno circulando “livre-
mente” pelo corredor. O agente penitenciário me explicou que aquele
era o “vendedor de salgados”. Aproximei-me do referido interno e vi
que o mesmo estava oferecendo coxinha, quibe e paçoca – que trans-
portava em uma cesta forrada com isopor – aos demais internos.
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Durante o “confere”, o agente penitenciário abria a porta da
cela e os internos saíam vestidos de bermudas e camisetas (“tem
que estar de camisa”, me avisou o interno responsável pela distri-
buição da refeição). À medida que iam recebendo as refeições, os
internos as abriam e faziam algumas reclamações quanto ao cardá-
pio e à qualidade dos alimentos fornecidos. Depois, retornavam ao
interior da cela. Um número reduzido de internos, em lugar de se
servir das refeições oferecidas pelo Estado, se dirigiam à última
cela da galeria “E”, local onde funcionava uma espécie de cantina,
e compravam alimentos. Em geral, os internos aproveitavam a oca-
sião para se dirigirem às outras celas e conversarem ou comer-
cializarem com os companheiros de cárcere. Como eram muitos
indivíduos falando ao mesmo tempo, com pessoas próximas ou dis-
tantes, havia no local um falatório ensurdecedor.

Enquanto toda essa movimentação se desenrolava, o agente
custodiador entrava na cela e fazia visualmente uma rápida inspe-
ção do espaço. O guarda me disse que neste momento ele verifica-
va se algum interno havia ficado no interior da cela, se havia algum
apenado ferido ou debilitado, se eram visíveis sinais de escavações
ou alguma outra anormalidade, enfim, fazia uma fiscalização su-
perficial do local. Quando o guarda percebia que todos os internos
já haviam recebido suas refeições, ele começava a bater com o ca-
deado na porta da cela, produzindo um som alto. Esse era o sinal
que indicava aos internos que havia acabado o momento da circu-
lação pela galeria e que todos deveriam voltar para o interior da
cela. Conforme os internos iam regressando à cela, o agente peni-
tenciário realizava uma contagem do quantitativo lotado naquele
espaço, depois anotava o total encontrado em um pedaço de papel
que trazia à mão.

Na última cela da galeria “E”, o agente penitenciário que me
guiava resolveu fazer um “confere nominal” para que eu notasse a
diferença entre os dois procedimentos utilizados na contagem dos
presos. Até aquele momento, eu apenas havia acompanhado o “con-
fere numeral”. Logo que abriu a porta da cela, o agente avisou que
“o confere vai ser nominal”. Tal aviso era necessário para que os
internos soubessem como deveriam proceder. A principal diferen-
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ça entre essas duas modalidades de contagem de presos é que no
“nominal” os internos não retornam para o interior da cela. Eles
ficam enfileirados em frente à porta de entrada do cubículo, aguar-
dando a chamada nominal, que será feita pelo guarda. O agente
penitenciário espera que a fila se organize. Em seguida, apanha as
fichas com os dados pessoais dos apenados que traz consigo e lê
apenas o prenome do interno, tendo o apenado que completar em
voz alta os dados pessoais constantes em seu cadastro, como: so-
brenome, filiação e o número de seu registro geral. Se as informa-
ções fornecidas estiverem corretas, o interno pode então entrar na
cela. Se ao término da chamada sobrar alguma ficha na mão do
guarda, é possível que aquele interno tenha fugido, esteja morto ou
fora de sua lotação original.

A diferença fundamental entre as duas metodologias de tra-
balho é que no primeiro processo só se pode observar o quantitati-
vo total, ou seja, se falta ou não algum interno no presídio, sem no
entanto ser possível identificar quem é o interno ausente. Já o “con-
fere nominal” identifica, de imediato, o interno evadido ou que
tenha trocado de cela. Contudo, por ser mais demorado, o “confe-
re nominal” só é utilizado em ocasiões de maior tensão, que exijam
rigor ou para sanar dúvidas quanto ao efetivo prisional.

Destaco que durante o tempo em que circulei na galeria pude
perceber que vários eram os locais que funcionam como “canti-
nas”, vendendo enlatados, ovos, papel higiênico, sabonete, produ-
tos de limpeza e refrigerantes. Em uma das celas, sobre uma ban-
cada improvisada, havia três fogões artesanais feitos com tijolos e
resistência de chuveiro (“pererecas” na linguagem local), nos quais
estavam panelas com os alimentos, que eram comercializados. Esta
“cantina” funcionava como uma espécie de pensão, servindo refei-
ções aos demais apenados. Como este comércio era feito na pre-
sença do agente penitenciário, acredito que ele não fosse reprimi-
do na instituição.

Um último aspecto a ser destacado acerca do ritual diário da
contagem de presos é que esse momento pode ser considerado como
um dos mais tensos do plantão. A maioria absoluta das partes dis-
ciplinares confeccionadas em 2004 nesta unidade prisional, envol-
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vendo interações conflituosas entre guardas e internos, se referia a
fatos ocorridos durante o “confere”. Lembro que, neste momento, o
guarda está sozinho no interior da galeria prisional e é obrigado a
abrir as celas coletivas para realizar a contagem dos presos. Às ve-
zes, alguns internos se negam a obedecer às ordens do agente estatal
para retornarem à cela de origem, proferindo ameaças e provoca-
ções ao guarda. Um outro fator de estresse no momento do “confe-
re” é que, ao abrir a cela, o agente penitenciário deve estar emocio-
nal e psicologicamente preparado para “tudo” o que possa ocorrer a
partir desse ato, inclusive contar com a possibilidade de ele vir a ser
feito refém. Contudo, o fato mais impactante, segundo os guardas,
costuma ser o “encontro de cadáver” que, via de regra, ocorre du-
rante o “confere matutino”, uma vez que é o resultado dos “acertos
de contas” ocorridos durante a madrugada. Como exemplo dos fa-
tos a que me refiro, cito um registro de ocorrência policial feito em
maio de 200439. Nele, um agente penitenciário do Hélio Gomes nar-
ra o momento em que “encontrou” o cadáver de um interno:

“Que o declarante, agente penitenciário do Presídio
Hélio Gomes, informa que na data de hoje, no con-
fere das 8h, notou a ausência de um interno, e ao
adentrar na cela 9 da galeria E, verificou que um dos
internos estava nos fundos da cela, no chão, coberto
com panos e jornais, possibilitando ver os pés e rosto
ensangüentados; Que chamou pelo mesmo, o qual
não sabia o nome, não sendo respondido; Que tran-
cou a cela...”

b) As “Turmas de Guardas”

As unidades prisionais do Rio de Janeiro funcionam com qua-
tro equipes de servidores plantonistas que se revezam na atividade
custodiadora. Essas equipes são formalmente chamadas de “Tur-
mas de Guardas”. Cada “turma” possui um responsável legal, de-
nominado chefe de turma ou inspetor.

39 Registro de Ocorrência 006-01709/2004.
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O “poder” dos chefes de turmas apresenta-se na prática mui-
to maior do que aquele que lhes fora formalmente atribuído – ele é
a autoridade máxima da prisão no período noturno, nos finais de
semana ou na ausência dos superiores hierárquicos. Tive a oportu-
nidade de vê-los discordarem do diretor40 da instituição e percebi
que eles sempre fazem prevalecer seus pontos de vista. Embora
esta seja uma questão aparentemente simples, nos permite especu-
lar sobre a existência de algumas disputas de “poder” que se de-
senrolam entre os servidores prisionais.

No que se refere ao agente penitenciário, ser integrante da
“turma de guardas” significa que ele se encontra no nível mais bai-
xo dentro da hierarquia de prestígio que existe em seu meio profis-
sional. Os integrantes da “turma” são os únicos servidores do pre-
sídio que usam o uniforme previsto para a categoria profissional.
Quando um guarda é transferido da “turma” para um outro setor
em que vai atuar como “diarista”, a primeira providência que ele
toma é a de aposentar o uniforme funcional. Isso ocorre porque o
ato de se despir da indumentária oficial lhes remete simbolicamen-
te a uma diferenciação entre o profissional integrante da “turma de
guardas” e os servidores “diaristas”. Embora formalmente todos
sejam “agentes penitenciários”, uma vez que exercem a mesma fun-
ção estatal, não é desta forma que eles se vêem e constroem suas
identidades. O “guarda” é apenas o membro da “turma”, aquele
alguém que não goza da confiança dos seus próprios pares, e que
está sempre “sob suspeita”. Nesse sentido, o “nós” dos agentes
penitenciários “diaristas” não contempla os agentes penitenciários
“plantonistas”, pois estes são “eles”, os outros. Impossível negar
que ocorra, de forma velada, uma certa evitação dos “diaristas” em
relação aos “plantonistas”, o que justifica inclusive a existência de
locais distintos para que ambos façam suas refeições. Segundo Vas-
concelos (2000:28), para que se possa fazer uma análise do traba-

40 Quando cheguei ao Hélio Gomes para realizar a pesquisa de campo, o estabelecimento
era dirigido por uma agente penitenciária com formação em psicologia. No segundo mês
de pesquisa, todo o primeiro escalão local foi substituído por um outro grupo cuja
direção passou a ser exercida por um agente penitenciário formado em direito. Por isso,
em alguns momentos estarei me referindo ao diretor e em outros à diretora da unidade.
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lho dos agentes penitenciários “precisamos demarcar a existência
de duas espécies de atividades desempenhadas por esses trabalhado-
res. As chamadas funções administrativas e aquelas diretamente li-
gadas à segurança e à disciplina”.

A idéia que permeava o imaginário dos “diaristas” passava
necessariamente pela noção de contágio dos integrantes da “turma
de guardas”, visto que a proximidade com que tais servidores lida-
vam com os apenados era aceita como o fator potencializador dos
“desvios” que ocorriam entre eles.

Junto aos membros da “turma de guardas” predominava um
modelo ideal daquele que seria “O Guarda”. Sua principal caracte-
rística era saber dar os direitos aos presos sem deixar de lhes cobrar
os deveres. A harmonia entre a concessão de direitos e a cobrança
dos deveres estaria presente nos bons profissionais. O excesso, para
qualquer um dos lados, seria prejudicial não apenas ao trabalhador
individualmente, mas a toda “turma”. Explicavam que o guarda que
sempre dizia “sim” ao preso fazia com que seu plantão fosse muito
movimentado, aumentando a demanda de trabalho dos colegas e
pondo em risco a segurança da instituição. Sua “permissividade” se-
ria lida pelos internos como uma face do “medo” que o agente esta-
tal teria deles e isso poderia fazer com que tal servidor ficasse des-
moralizado perante o coletivo, afinal, ele era incapaz de dizer “não”.
No outro extremo se encontrava o servidor que nunca atendia aos
pedidos dos internos. Tal indivíduo ficava marcado perante a massa
de cativos como alguém que “não gostava de preso” e que, portanto,
era um inimigo em potencial deles.

Vimos acima que o modelo ideal de guarda tinha como premis-
sa inicial que ele soubesse equacionar o “sim” e o “não”, ou melhor,
os direitos e deveres dos apenados. Entretanto outras características
também constituíam esse tipo ideal: não ter medo do interno, ter
“olhos de águia” (ser bom observador), raciocínio rápido e capaci-
dade de argumentação (ou “desenrolo”) eram fatores imprescindí-
veis. Um dos integrantes da “turma de guardas” definiu assim as
recomendações que recebeu quando chegou ao cárcere:

“Bem, a primeira orientação que eu tive foi com meus
amigos que já eram agentes: não se comprometer de
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maneira nenhuma com o interno, não instigar o interno
pra fazer algum procedimento e dar o que é de direito.”

Nesta fala, além dos aspectos que já abordei, aparecem duas
novas informações. A primeira remete ao tipo de relacionamento
que o guarda deve ter com o interno, visto que suas relações seri-
am sempre de forma secundária e nunca primária. Na cadeia, é o
“funcionário” quem fala com o interno e não o seu “Fulano da
Silva”. Manter essa separação, não se comprometendo pessoalmen-
te com o apenado, é, na visão dos guardas, uma medida preventiva
exigida pelo cargo estatal. A segunda questão se refere ao modo
como o agente custodiador deve proceder junto ao coletivo de in-
ternos: não promover animosidades pessoais. Neste sentido, uma
revista íntima pode ser um ato automático, objetivo e formal ou
uma plataforma de humilhações e provocações ao apenado. O agente
penitenciário “ideal” tem que saber distinguir entre o desejo parti-
cular de vingança e os procedimentos formais que constituem seu
trabalho intramuros.

Entre os profissionais lotados nas “turmas de guardas” existi-
am alguns deles que defendiam que o serviço que eles prestavam era
“muito mais social que o próprio serviço social”. Estes argumenta-
vam que tudo o que os internos necessitavam eles pediam em pri-
meiro lugar ao guarda, que era o único servidor com o qual eles
tinham contato o tempo todo. Segundo esses relatos, em várias oca-
siões os agentes penitenciários seriam chamados pelos internos para
ouvi-los narrarem suas histórias de vida e seus dramas pessoais, fun-
ção que não reconheciam como parte de suas atribuições profissio-
nais. Entretanto, as regras de convivência faziam com que eles aca-
bassem participando da vida do preso, afinal, se o interno:

“Tem problema de família, ele quer ir pra social essas
coisas todas, aí você tem que escutar e passar pra so-
cial. Se ele quer saber o estado jurídico dele, como
está como é que não está, não chamam ele na jurídi-
ca, aí ele vem a você e você tem que encaminhar o
nome dele à jurídica pra ver se ele é atendido.”

No que se refere às condições de trabalho, as críticas estavam
sempre ligadas à questão salarial, embora os vencimentos iniciais
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da carreira prisional fossem quase o dobro do praticado na Polícia
Militar e um pouco maior do que aquele pago aos policiais civis em
início de carreira. Outra reclamação recorrente era sobre o não
fornecimento estatal de armas de fogo aos servidores da SEAP-RJ,
enquanto para os servidores do grupo policial o governo permitia o
acautelamento de revólveres ou pistolas com os servidores. Esta
reclamação ganhava mais força com a argumentação de alguns agen-
tes penitenciários de que embora o Estado não os visse como poli-
ciais, os internos assim os identificavam: “Eles, na cabeça deles, não
têm essa diferença não. Eles acham que você é polícia, que você tá
policiando eles.”

 Havia na leitura dos guardas um claro descompasso entre a
função estatal prevista e o reconhecimento social da profissão de
agente custodiador. No vácuo deixado entre esses dois extremos, o
agente penitenciário construía sua identidade profissional.

A “turma de guardas” era, como já disse, o local menos valo-
rizado no organograma da prisão, mas por que será que isso acon-
tecia? Um dos guardas tentou me explicar essa questão:

“Sabe qual é o problema da turma? Além do fato do
preso, de você estar correndo risco de vida, você ainda
corre o risco de ser demitido, de ser mandado embora.
O risco de vida você sabe que vai correr pela profissão.
Na turma, se foge um preso, a turma toda vai presa, às
vezes não é um vacilo seu, você não fez nada e você
ainda perde o emprego. Esse é o problema da turma.”

Aqui aparecem algumas pistas que nos levam a entender o
estigma que acompanha o integrante da “turma de guardas”, pois,
além da proximidade física com o apenado, existe ainda o risco
potencial que cada um desses guardas em si representa para o ou-
tro. Basta que um deles se envolva com os internos e “venda uma
fuga”, por exemplo, para que os demais membros da equipe sejam
também acusados do fato. Os acontecimentos se encaixam dentro
de uma lógica em que o servidor prisional deveria estar o tempo
todo vigiando não apenas o preso, mas também os seus colegas de
trabalho. Em realidade, é desconfiando do “guarda” que o agente
penitenciário pode garantir a si mesmo a sobrevivência na cadeia.
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Como trabalhar com pessoas nas quais você não pode confiar? É
possível o trabalho em equipe nessas condições? Os guardas me
explicaram que nas próprias “turmas”, o que acaba ocorrendo é a
formação de grupos de afinidades, em que três ou quatro agentes
só confiam neles próprios e sempre agem em conjunto:

“Quando eu  subo aquela escada (em direção à galeria),
eu tenho que confiar no cara que tá do meu lado. Tem
colega que eu sei que, quando o interno bater o pé, ele
não vai mais estar lá. Confio sempre na mesma equipe.”

 É possível que um grupo despreparado, mal remunerado, sem
incentivo profissional, com suporte material inadequado dê conta
de zelar pela segurança e a vigilância de uma unidade prisional?

Uma última consideração sobre os integrantes da “turma de
guardas’ é que a eles cabe vigiar e limitar o espaço de circulação
dos presos na instituição, portanto, é visto como “natural” que a
maioria das interações conflituosas se dêem entre eles e os inter-
nos. Quando pedi a um preso que comentasse como ele percebia a
profissão de agente penitenciário, ouvi a seguinte resposta:

“O guarda para mim é a pior profissão do mundo. Você
toma conta do cara que quer tirar tua vida. Você foi
preso pelo polícia que cumpriu a função dele, foi con-
denado pelo juiz que cumpriu a função dele, agora, o
guarda ele bate na tua cara. Ele não tá aqui para isso, ele
tá aqui para fazer a função dele que é de ressocializar o
preso. Ele é um técnico em abrir e fechar cadeado41.”

Na visão desse apenado, uma das funções do agente peniten-
ciário seria a de “ressocializar o preso”, o que, de fato, nem mesmo
os “técnicos” jamais conseguiram. Todavia, o ponto que me inte-
ressa aqui é o fato de a reclamação do apenado centrar-se na frase
“o guarda bate na tua cara”. Notem que ele não está se queixando
do uso da força física pelo agente penitenciário, mas sim da forma
como ele faz uso desse mecanismo de controle. No capítulo IV,
retomarei essa questão ao abordar as modalidades de uso da força

41  Este interno trabalhava como faxina de uma seção administrativa. Estava próximo de
completar três décadas de encarceramento, portanto, em vias de conseguir sua liberdade.
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existentes no ambiente prisional. Por enquanto, posso destacar que
a reclamação está se referindo ao uso da “violência arbitrária” e
não à violência negociada, pois na segunda algumas normas devem
ser seguidas. Cumpre esclarecer que chamar o agente penitenciá-
rio de “técnico em abrir e fechar cadeados” é considerado por eles
uma ofensa à função estatal. Outra vertente desta mesma expres-
são seria a designação “porteiro de vagabundo”. Por meio delas os
internos reduziam as atribuições funcionais do guarda ao mero ‘abrir
e fechar’ portas.

Encerrando a apresentação da “turma de guardas”, cumpre
citar alguns procedimentos que são executados por esses trabalha-
dores. Cabe à “turma” organizar e executar os procedimentos pre-
ventivos e repressivos referentes à vigilância e à segurança da uni-
dade prisional. São os integrantes da “turma” que realizam as “ba-
tidas de grades” (com uma barra de ferro as mãos os guardas ba-
tem nas grades do presídio verificando se existe alguma serrada),
as revistas de cela (a procura de celulares, estoques, drogas e aguar-
dentes), as revistas do tipo “busca pessoal” (visam reprimir o co-
mércio de entorpecentes e a circulação de objetos proibidos na
prisão) e a “geral” (os internos, só de sunga, descem o prédio e
ficam aguardando no pátio, enquanto os agentes vasculham cada
canto do presídio à procura de armas, buracos e “cafofos”). As
revistas gerais, embora sejam mais rigorosas, quase não são reali-
zadas devido à falta de efetivo nas “turmas”.

Um outro fator que me chamou a atenção enquanto estive
junto à “turma” é que a cada momento surgia uma notícia nova
dando conta de um problema que precisava ser resolvido: era a
comida que estava atrasada, a energia elétrica que entrava em cur-
to, a água da caixa d’água que acabava, o fulano que estava passan-
do mal etc. Isso sem falar nas  brigas entre internos e nos apenados
com problemas mentais ou em crise de abstinência que “surtavam”
ao longo do dia. Por fim, devo mencionar que o grau de delação
entre os presos era algo impressionante para mim, que acreditava
que tal procedimento não era aceito entre eles. Afinal, foram inú-
meras as vezes que na minha presença um interno “dedurou” as
ações de outro com intuito de obter benefício próprio.



58 Anderson Moraes de Castro e Silva

c) O Serviço na “Triagem”

Uma vez que a contagem de presos seja concluída sem “alte-
rações”, os guardas que estão assumindo o serviço se dirigem aos
postos de vigilância onde vão substituir os membros da equipe cujo
plantão se encerrou.

Existem dois tipos de postos de serviço: os internos e os exter-
nos. Neste momento inicial vou privilegiar os acontecimentos que se
passam no interior da unidade prisional, focando a narrativa nos
postos internos. Nesses locais, os agentes penitenciários interagem
verbal e fisicamente com os apenados durante o horário de expedi-
ente prisional. No Hélio Gomes ele se inicia às 7:30h (com o “confe-
re matinal”) e se encerra por volta das 18:00h, após o “pagamento”
do jantar e o “confere noturno”. São exemplos de postos de serviço
internos: a triagem, a inspetoria, as galerias prisionais etc.

No interior da cadeia, após o “confere matinal”,  tem início o
processo de liberação dos internos colaboradores (faxinas) de suas
celas. No dia em que acompanhei este procedimento, verifiquei
que um guarda se dirigiu à galeria “A” e foi abrindo todas as celas.
Os presos saíram aos poucos e depois se organizaram numa fila.
Os faxinas, em sua maioria, trajavam calças jeans e uma camiseta
verde com o nome do estabelecimento prisional,  outros vestiam
uma camisa branca sem estampa. Depois de abrir todas as celas da
galeria “A”, o agente penitenciário retornou à cortina de ferro, co-
nhecida como “posto de triagem”. Ali, apanhou o livro em que es-
tava registrado o nome de todos os internos classificados em ativi-
dades laborativas e fez uma rápida chamada nominal. Os faxinas, à
medida que respondiam suas respectivas presenças, ultrapassavam
a cortina de grades e seguiam para os seus locais de trabalho. Esta-
va iniciado o expediente administrativo da prisão.

Nos dias em que há previsão de “banho de sol”42, os internos
que são beneficiados com tal direito são retirados de suas celas,

42 O “banho de sol” é, na realidade um momento de recreação em que os internos podem
praticar atividades esportivas ao ar livre. Sua “concessão” pela administração prisional
costuma ocorrer no Hélio Gomes uma única vez por semana, sendo que este intervalo
pode ser aumentado, caso a “segurança” julgue necessário ou ocorra algum ato indisciplinar
de natureza grave na cela. Embora seja um direito do preso, pode ser legalmente suspenso
ou restringido. (ver Lei 7.210 de 11/07/1984 art. 40 e parágrafo único)
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revistados e encaminhados ao “pátio da piscina”. Os apenados de-
vem estar vestidos apenas com shorts ou bermudas, sendo proibi-
do o uso de camisetas ou calças compridas. O “banho de sol” dura
cerca de duas horas e os internos ficam praticando atividades es-
portivas, caminhando ou conversando. Já nos dias em que ocorrem
as visitas de familiares, os internos cujos visitantes comparecem ao
presídio são liberados de suas celas e podem ficar entre o meio-dia
e as dezesseis horas nos espaços destinados à visitação. Salvo esses
dois momentos de exceção, os presos permanecem em regime de
“tranca dura”, o que significa dizer que os internos só podem sair
de suas celas se forem chamados por algum servidor lotado nas
seções técnico-administrativas ou se estiverem matriculados na es-
cola. Os internos colaboradores (faxinas) são imunizados contra
essas restrições, uma vez que podem circular pela unidade sem
maiores limitações.

Durante o tempo em que fiquei na “triagem”, observei que à
medida que os internos iam descendo o prédio, traziam consigo
várias cartas que eram depositadas numa caixa de coleta existente
naquele posto de serviço. O guarda me explicou que esses envelo-
pes seriam posteriormente recolhidos pelo interno encarregado da
distribuição de correspondências que as levaria ao Setor de Custó-
dia. Lá, as correspondências seriam recolhidas pelos carteiros que
faziam a entrega de “malotes” nos presídios e depois seriam encami-
nhadas aos seus destinos. Inúmeros galões cheios de lixo eram tam-
bém trazidos das galerias prisionais pelas equipes de limpeza e pas-
savam pela “triagem” com destino ao exterior do prédio. Após se-
rem esvaziados no depósito local, os latões retornavam vazios em
direção às galerias.Os faxinas que distribuíam o café-da-manhã, as-
sim como as equipes que “pagavam as etapas” de almoço e jantar
dos apenados, eram outros grupos que necessitavam transitar pelo
setor de “triagem” para realizar seus afazeres. Os alunos que desci-
am em direção à escola, eram ali submetidos à revista corporal e de
objetos. Enfim, o que eu estou querendo demonstrar ao citar esses
fatos é que todo e qualquer deslocamento dos internos, ao saírem
das galerias prisionais, passava necessariamente por este posto de
serviço, tornando-o um dos mais trabalhosos do presídio.
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Na “triagem”, apenas um agente penitenciário tinha que dar
conta de abrir e fechar as portas que davam acesso às galerias supe-
riores, às galerias do térreo, aos pátios da piscina e da cantina, e a
todos os demais setores administrativos, devendo sempre promover
uma revista do tipo “busca corporal” nos apenados que por ali pas-
sassem. Como a circulação de apenados era intensa e o servidor
trabalhava sozinho, atritos diários ocorriam a todo instante. Se por
um lado, os internos não queriam esperar pacientemente pela aber-
tura dos portões, pois estavam ansiosos para chegar aos setores para
os quais haviam sido convocados, por outro lado, o guarda reclama-
va de ter que trabalhar sozinho, e dizia ser humanamente impossível
efetuar suas atribuições com um mínimo de “segurança”.

Ressalto que o guarda não se acha no dever de ter que dar
qualquer tipo de explicação aos internos, afinal, ele é o “guarda” e
aquilo ali é uma “cadeia”, devendo o preso aguardar na “discipli-
na”, visto que na prisão “quem sabe é o guarda”. A lógica presente
na expressão “quem sabe é o guarda” parece ser uma variante local
das expressões que evocam autoridade em relações assimétricas.
Ao utilizá-la, o agente custodiador não está querendo dizer que é o
guarda quem possui o conhecimento real de como as coisas devem
funcionar, mas sim reafirmando que compete ao agente custodiador
decidir o que “pode” e o que “não pode” ser feito pelos internos,
independente das previsões legais. Essa expressão, uma vez que
reafirma a autoridade do agente estatal, é utilizada com freqüência
pelos agentes penitenciários no intuito de encerrar incisivamente
qualquer questionamento mais demorado: “quem sabe é o guarda”
e ponto final. Conforme me relatou um apenado:

“O guarda, quando falta argumento, recorre às expres-
sões ‘isso é cadeia’ ou ‘quem sabe é o guarda’. Pelo certo
ou pelo errado elas definem a atitude do guarda.”

Durante o tempo em que permaneci acompanhando o serviço na
“triagem”, pude constatar que as tarefas executadas pelo servidor
lotado naquele posto de serviço eram cansativas não pelo seu grau de
complexidade, mas sim devido ao número de vezes em que tais ativi-
dades eram repetidas. Poderia dizer-se que, naquele posto de serviço,
o trabalho se resumia a abrir e fechar portas, revistar internos, revis-



61 Nos braços da lei: O uso da violência negociada no interior das prisões

tar bolsas e negar ou conceder o trânsito dos presos em direção aos
setores técnico-administrativos43. No fim da tarde, quando os ânimos
já estavam mais exaltados, ocorria uma quantidade mais intensa de
atritos entre os internos e o agente penitenciário lotado na “triagem”.
Penso que se houvesse mais profissionais lotados nas “turmas de guar-
das” e nos setores “técnico-administrativos”, os atritos diários entre
interno e guardas não cessariam, mas, provavelmente, diminuiriam.

d) As Galerias Prisionais

No Instituto Presídio Hélio Gomes existem, como já mencio-
nei anteriormente, cinco galerias prisionais. Em cada uma delas
deveriam trabalhar, de acordo com o regulamento estatal, três agen-
tes penitenciários. Em realidade, por força das circunstâncias lo-
cais, apenas um guarda se encarrega de tal serviço.

Na vigilância “ideal”, realizada por três servidores, um agente
penitenciário ficaria do lado de fora da galeria, próximo ao alarme,
dando “cobertura” e observando a atuação dos outros dois cole-
gas. Estes, por sua vez, se dividiriam ao abrir as celas para libera-
rem os internos: enquanto um ficaria atrás do portão com a mão
na fechadura, o outro realizaria a revista corporal no apenado, ga-
rantindo a segurança e a vigilância da instituição prisional. Já a
vigilância “real”, que encontrei na época da pesquisa, era feita por
um único homem que se trancava no interior da galeria junto com
os internos. A ele cabia abrir a cela, revistar o interno, trancar a
cela e depois abrir a porta da galeria para que o interno pudesse

43 Para que o leitor tenha uma idéia do quantitativo de presos que se deslocava internamente
nesta unidade prisional em um dia típico, reproduzo abaixo os dados extraídos do Livro
de Comunicações de Ocorrências referentes ao dia 04/03/2004. Nesta data, os setores
técnico-administrativos (serviço social, assistência médica, psicologia, psiquiatria,
defensoria pública etc.) emitiram um total de 245 senhas convocando os internos para se
apresentarem nesses setores. Como este era um dia de visita, 95 internos também foram
liberados por senha para que pudessem se encontrar com seus familiares nos pátios de
visitação. Se somarmos a esses números os internos que exerciam atividades laborativas
nos setores administrativos (108 apenados), constatamos que nesta data, para um efetivo
de dez agentes penitenciários lotados na “turma de guardas”, havia um total de 448
internos circulando pela unidade prisional. Ora, todos esses indivíduos, ao passarem pela
“triagem”, deveriam ter sido revistados, mas é improvável que isso tenha ocorrido. O
elevado número de deslocamentos de internos no interior da instituição aliado ao deficit
de pessoal custodiador tornavam  o clima permanentemente tenso no Hélio Gomes.
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sair. Caso este servidor fosse “pego” como refém, não havia nin-
guém lhe dando cobertura, pois ele trabalhava numa posição de
extrema vulnerabilidade. Face às condições de trabalho a que esta-
vam expostos os guardas, acredito que a capacidade de contenção
física dos internos pelos “guardas de galeria” era algo pouco pro-
vável, isso para não dizer impossível.

No interior de cada galeria prisional há cerca de dez celas cole-
tivas, sendo que em cada uma dessas celas “moram”, em média, vin-
te e cinco internos. Esses dados nos permitem inferir que em cada
galeria habitam um pouco mais de duas dezenas de indivíduos. Cabe
ao servidor prisional que esteja em serviço atender toda essa deman-
da de solicitações. Nessa situação de precariedade, conforme nos
aponta a literatura tradicional, os presos não têm a menor intenção
de facilitar a vida do agente penitenciário e por isso ficam chaman-
do-o a todo o momento (Thompson, 2002). Na prisão, a impressão
que se tem é que todos estão com pressa, tudo é prioridade.

Conforme me disse um agente penitenciário lotado na galeria, o
trabalho que ele realizava ali não era ensinado em lugar nenhum, pois
só a prática produzia o aprendizado. Ele reconheceu que a Escola de
Gestão Penitenciária tentava passar algumas informações aos agentes
mais novos, mas que isso era muito difícil, uma vez ela não tinham
como ensinar o comportamento individual de vários internos:

“A escola não te ensina o comportamento de a, b, c, d.
Não ensina o comportamento de 300, 400 internos e aí
você tem que lidar pra saber como ele tá. Se ele quer
médico, você tem que saber se tem médico na casa ou
se não tem, detectar se ele realmente está doente, se é
alguma perseguição, alguma armadilha, alguma coisa44.”

Como o guarda de galeria era o único servidor que tinha con-
tato direto com os internos durante todo o plantão, ele acabava
atuando como um intermediário entre os setores técnico-adminis-
trativos e os internos. O guarda de galeria detinha o poder de libe-
rar ou não a circulação do apenado pela unidade prisional, por isso

44 Entrevista gravada em um posto de serviço externo com um agente penitenciário que há
quinze anos exerce sua atividade no Hélio Gomes. Desde sua admissão no DESIPE, este
servidor sempre foi lotado nesta unidade prisional.
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estar bem com tal servidor poderia representar ganhos indiretos
ao apenado. Não posso deixar de mencionar que tal concentração
de poder, nas mãos de um único homem, possibilitava insinuações
correntes de que a corrupção do corpo de guardas seria uma práti-
ca corriqueira. Um apenado chegou a me dizer que: “o guarda abre
a galeria por cinco reais para o preso ficar andando”. Não tive como
comprovar esse fato, por isso não o nego nem confirmo, apenas
ressalto que as acusações de “desvios” eram geralmente direcionadas
aos agentes penitenciários mais novos, pois estes, segundo os pre-
sos, apesar de serem mais politizados e fazerem menos uso da for-
ça, eram também mais corruptos.

O agente penitenciário ao receber os pedidos de deslocamento
pelo presídio os avaliava não em termos de “isso é possível ou não
atender?”, mas sim por meio da lógica que orientava sua profissão:
“qual será a real intenção do preso ao me pedir isso?”. Em outras
palavras, na percepção do agente estatal todas as ações dos internos
possuíam subintenções inclusas, sendo que ludibriar a segurança do
estabelecimento prisional era o objetivo comum de todas elas. Essa
preocupação, levada ao extremo, produzia certas paranóias que po-
diam ser observadas em alguns agentes custodiadores. Nestes casos
verdadeiras teorias conspiratórias ganhavam ares de veracidade na
narrativa do servidor prisional. Contudo, para além dos casos extre-
mos, existia no cotidiano do cárcere uma enorme preocupação do
guarda em se antecipar a qualquer “surpresa”, por isso ele sempre
desconfiava das “verdadeiras intenções” do apenado.

Um agente penitenciário me explicou que no proceder dos
guardas era fundamental, inclusive para garantir integridade física
do apenado, que o agente custodiador percebesse “no ar” o “clima
da cadeia” e soubesse discernir o dia-a-dia tranqüilo do “ar pesa-
do, tenso” que antecede os movimentos disruptivos. Se soubesse
ouvir o “não dito”, o agente penitenciário compreenderia as verda-
deiras razões que se esconderiam por trás de questões aparente-
mente simples, mas que traziam em seu bojo mensagens cifradas.
Em seguida, o entrevistado narrou o seguinte caso: se um interno
estiver correndo risco de vida, ele possivelmente não vai chamar o
guarda e dizer de imediato o que está acontecendo. É provável que
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ele peça para ir a algum setor técnico-administrativo e que somen-
te ao ser retirado da cela ou galeria, solicite ao guarda o “seguro de
vida45”. Se o agente penitenciário não tiver “malícia” para perce-
ber isso, pode colocar a vida do apenado em risco. Os guardas
acreditavam que esse know-how não era ensinado em lugar algum
e somente podia ser adquirido com a prática “cadeeira46”.

Os integrantes das “turmas de guardas” acreditavam que o
amadurecimento do servidor prisional só poderia ser adquirido por
meio do trabalho junto às equipes plantonistas. Eles defendiam que
apenas com a atividade prática os “novatos” poderiam apreender a
ser “guardas”. As técnicas, os segredos e o “pulo do gato” só seri-
am conhecidos por aqueles que partilhassem com eles do cotidiano
da cadeia. Nessa abordagem, o agente penitenciário integrante da
“turma” seria, para o bem (ter domínio da cadeia, sentir o clima
“no ar”) ou para o mal (ações corporativas de acobertamento das
ilicitudes), mais “guarda” do que os demais agentes penitenciários.

Os pedidos de atendimento médico, jurídico, psicológico, social
eram todos feitos ao guarda da galeria. Este, por sua vez, dizia ouvir os
internos e encaminhar suas solicitações aos setores competentes:

“Cobra, mas dá o direito. Isso permite manter a dis-
ciplina da unidade. Eu chegava em casa com o bolso
cheio de papéis, trazia no outro dia e entregava aos
setores para que o interno fosse atendido47.”

Escutar o preso narrar seu sofrimento e seus problemas seria,
segundo a visão dos agentes penitenciários, uma das atribuições

45 Pedir “Seguro de Vida” significa que o preso solicitou ao agente custodiador para que
fosse trocado de cela ou de unidade prisional, pois ele está ciente de que se isso não for
feito, poderá ser morto. Em geral, as “dívidas de cadeia” são as grandes responsáveis por tais
pedidos.
46 Interessante notar que Coyle (2002:89) ao elaborar o seu “Manual Para Servidores
Penitenciários” destacou que “Ao entrar em um bloco ou em uma ala de acomodação ou em
uma área de trabalho onde a tensão está se fermentando, um servidor penitenciário alerta
imediatamente saberá que há algo de errado no ar. Eles perceberão a tensão no ar, no clima
do ambiente.” Esta constatação parece ratificar os depoimentos por mim colhidos, todavia,
a minha dúvida é a seguinte: qual será o odor, a cor, a textura ou o som da “tensão” de modo
que ela possa ser observada “no ar”, pois se não houver uma característica que possa ser
percebida pelos sentidos, esta explicação não passará de uma “fórmula mágica”.
47 Entrevista com o subdiretor realizada no interior do Presídio Hélio Gomes em 02/03/2005.
Nesse momento, ele se referia ao seu comportamento quando trabalhava nas galerias prisionais.
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“não oficiais” do guarda de galeria. Afinal, se ele assim não o
fizesse poderia criar um clima de animosidade no lugar. Como
estava sozinho com os internos era melhor que o guarda desen-
volvesse mecanismos de interação não conflituosos, ou, nas pala-
vras de um deles, que se “desenvolvesse”: “você tem que se de-
senvolver pra poder habitar ali junto com eles porque senão você
entra em parafuso também”.

Conciliar as atividades de “vigilância” com o “atendi-
mento social” ao interno era, na prática, um dilema para os
guardas, em especial os mais antigos. Entre os “cascudos”
vigorava a noção de que o agente custodiador tinha que ser
temido para que fosse respeitado, daí que as aproximações
e conversas com os internos não eram bem-vistas. A fala de
um desses homens demonstra bem o tipo de pensamento a
que me refiro:

“O interno tem que ter um determinado medo do
guarda, porque senão, se você deixar, o interno toma
a cadeia. É um guarda na galeria. Se ele souber que
não vai ser punido, ele não vai respeitar o guarda48.”

A carência de servidores era um assunto recorrente, tanto nas
conversas com internos quanto com os servidores. Um apenado
definiu a situação dos guardas da seguinte forma: “acho que um
funcionário por galeria não existe. É uma coisa que não poderia
acontecer.” Tendo em seguida ressaltado que a seu ver:

“A maioria (dos guardas) não tem preparo para a pro-
fissão. Eles não têm reciclagem, o salário é baixo, as
condições de trabalho são nenhuma. Entre eles mes-
mos há discussão, que a gente já presenciou, devido à
falta de funcionários. Eles são muito estressados e ain-
da fazem segurança49.”

48 Comunicação pessoal feita por um agente penitenciário “cascudo”. No dia em que
conversamos, ele estava em serviço no posto externo localizado nos fundos da unidade
prisional. Este servidor está no sistema penal há quase três décadas.
49 Faxina de setor administrativo. Encontra-se preso há cinco anos. Esta é a única unidade
prisional que conhece, pois foi direto da Polinter para o Hélio Gomes. É oriundo da classe
média alta.
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Um guarda me relatou que, apesar de toda precariedade, a ca-
deia acabava “funcionando” e por isso ninguém se preocupava com
as condições de trabalho deles. Esse servidor trabalhava há sete anos
no Hélio Gomes e me garantiu que durante todo esse tempo sempre
trabalhou com apenas um guarda por galeria. Em seguida, destacou
que os guardas contavam com o benefício da dúvida em seu favor, ou
seja, “se os internos tivessem certeza de que matar o guarda da galeria
seria a liberdade deles, eles tentariam, mas eles têm dúvidas”. A segu-
rança da unidade prisional estaria então baseada mais no
sugestionamento teórico, do que na prática repressiva. Nas palavras
do agente penitenciário tal constatação ganhava a seguinte forma:

“Aqui, muitas vezes, você ganha na ‘sugestão’ e nas
represálias que eles pensam que possam ter. O Estado
quer um ‘bucha’ lá dentro para que, se acontecer al-
guma coisa, ele possa te culpar, mas o Estado não
pensa em te dar condições para trabalhar50.”

e) O Trabalho nos Postos de Vigilância Externos

No Hélio Gomes, três postos de vigilância externos ao edifí-
cio prisional encontravam-se em funcionamento. Ser lotado em um
desses postos era visto como uma recompensa para a maioria dos
ASPs, pois o indivíduo poderia passar todo o plantão sem ter ne-
nhum contato físico com o apenado, algo muito valorizado por al-
guns servidores penitenciários. Um inspetor me informou que pro-
curava sempre reservar os postos externos aos guardas que esti-
vessem mais estressados, poupando-os de maiores desgastes.

Os postos de serviço externos tinham uma área interna de cer-
ca de 4m2 e eram cobertos com telha de amianto, o que os tornava
extremamente quentes no verão, tendo em vista que estavam insta-
lados em locais com pouca circulação de ar devido à altura dos mu-
ros que circundam a prisão. Nestes locais não havia banheiro ou
abastecimento de água potável, tendo o guarda que fazer suas neces-
sidades fisiológicas ao redor do posto de serviço (ele não pode se
afastar muito do local para não ser acusado de “abandono de posto”,

50 Constatação do agente penitenciário que ocupava o posto de  chefe da zeladoria.
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falta grave segundo o regulamento disciplinar). Foi constrangedor
constatar que a própria direção do estabelecimento prisional nunca
havia se preocupado em saber como os guardas lotados em postos
externos resolviam suas demandas fisiológicas, conforme podemos
inferir no texto que se segue, retirado por mim da entrevista conce-
dida pelos administradores do Instituto Presídio Hélio Gomes:

“Diretora – Ele tá perguntando uma coisa que eu não
sei, os guardas que estão nos postos externos, quando
eles querem ir ao banheiro, como é que eles fazem?
Subdiretor – Quando eu trabalhava lá no posto, eu
fazia por lá mesmo.
Diretora – Você fazia lá mesmo, mas se você quisesse
ir ao banheiro, você podia acionar os colegas.
Subdiretor – Podia chamar alguém pra render, mas
como não vai ninguém, a gente faz.
Diretora – É uma opção da pessoa!
Subdiretor – Mas mesmo chamando, não vai. De ma-
drugada, só tem um guarda lá na galeria, o inspetor não
vai poder sair da Inspetoria e deixar abandonada pra ir lá,
e ninguém vai acordar de madrugada pra ir lá te render.
Diretora – De noite complica mesmo.
Subdiretor – O cara já leva papel higiênico, bota o
jornalzinho lá e faz.
Diretora – É mesmo! Jamais eu faria isso.
Subdiretor – Como é que ia fazer, abandonar o posto?
Diretora – Ah! não, pra fazer xixi tudo bem, agora...
Deus me livre!
Subdiretor – Não tem jeito não, cara, dez guardas de
plantão fica difícil, o que você ia fazer? Falar que ti-
nha que ir alguém lá pra você ir ao banheiro?
Diretora – Teria que vir alguém, teria que vir pra eu ir
ao banheiro.
Subdiretor –  Quando tem ronda ou quando tem guar-
da na galeria C ou B, a gente pedia pro colega da
galeria B ir render.
Diretora – E você arrisca do preso ficar vendo, né?
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Eles usando aquele espelhinho...
Subdiretor – Não, mas aí não tem como, o guarda
vai lá no cantinho da guarita.
Diretora – Isso é o fim, não é? Mas também não pode
ter banheiro ali, também não dá. Você fecha a porta
do banheiro e se o preso fugir? Tava no banheiro51.”

Aqui, podemos identificar mais um dos efeitos colaterais da
falta de pessoal nas equipes plantonistas. Não obstante o cansaço
provocado pelo excesso de serviço e o comprometimento da quali-
dade na vigilância prestada, assistimos, agora, à exposição “degra-
dante” do servidor público agachado em um canto qualquer para
satisfazer suas necessidades pessoais:

“Se eu tiver com dor de barriga, ou eu abandono o pos-
to e corro pro banheiro ou cago aqui, num jornal. Mijar
eu mijo no telhado que cai pra lá, não mijo do lado de
cá não, senão escorre pro posto e fica fedendo.”

É preciso ressaltar que tais fatos eram considerados normais
pelos guardas e não lhes causava, aparentemente, nenhum estra-
nhamento. Eles diziam que, se não havia gente suficiente na “tur-
ma” para efetivar a rendição no posto de serviço, então, seria espe-
rado que cada um deles se virasse sozinho para resolver essas ques-
tões. A convivência continuada com o descaso do poder público
fez com que esses servidores incorporassem tais subterfúgios às
“práticas de serviço”.

Nas visitas que fiz aos postos externos foi comum encontrar
os servidores lendo jornais, ouvindo música ou vendo televisão,
sendo que em uma dessas ocasiões o agente penitenciário encon-
trava-se literalmente “roncando” no posto de serviço. Em todas as
minhas idas aos postos externos – que ocorreram sempre no turno
diurno – os agentes penitenciários ali lotados estavam armados com
revólveres ou pistolas e sempre portavam aparelhos de telefonia
celular. Em uma oportunidade específica, o guarda estava com três

51 Entrevista gravada concedida pela diretora do Instituto Presídio Hélio Gomes e seu subdiretor
no dia 22/02/2005, no Gabinete da Direção, entre 9:00 e 11:00h. Nesta semana, havia sido
anunciada a transferência de toda a equipe dirigente para Casa de Custódia de Benfica. Os
novos gestores chegaram à instituição em março de 2004, ficaram de conversar comigo
posteriomente, mas nunca atenderam aos meus pedidos de entrevista formais.
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celulares na guarita. Eles argumentavam durante nossas conversas
que, ao portarem armas nos postos externos, intimidavam “simbo-
licamente” (?) os internos:

“O fato de estar armado nas guaritas externas é uma
sugestão teórica que você dá ao preso. É ele saber que
você está armado. Se não fosse isso o cara fazia um
buraco no muro e ia atrás.”

O porte de arma do agente penitenciário nos postos de servi-
ço externos os colocava sob um dilema pessoal52. Supondo que um
interno conseguisse sair do interior do presídio e escalasse o muro
da prisão, chegando de imediato a uma altura em que o agente
penitenciário só pudesse impedi-lo de fugir se utilizasse o seu ar-
mamento, o que o guarda deveria fazer? Os indivíduos com que
conversei estavam convictos de que prefeririam atirar no fugitivo e
responder pelo excesso, do que não fazer nada e ser acusado de
omissão ou conivência:

“Se o preso chegar lá em cima e fugir, vão te punir e
ainda vão dizer que você foi conivente. Se o preso
foge, o Estado quer te punir e diz que você foi coni-
vente. Se ele é baleado e fica com algum problema,
eu vou pra DP e vou responder. Eu não quero ficar

tachado como paradeiro” (destaques meus)
Na codificação moral partilhada pelos agentes penitenciários, a

honra individual do sujeito se sobrepunha a todas as demais aborda-
gens possíveis para essa questão. Os guardas acreditavam que, ao al-
vejar um interno durante uma tentativa de fuga, estariam responden-
do de forma “previsível” ao ato iniciado pelo próprio apenado, que
assumiu os riscos de sua atitude quando resolveu tentar a evasão da
prisão (nesta visão, a tentativa de fuga torna-se quase um suicídio).
Desta forma, o agente custodiador estaria apenas cumprindo seu tra-
balho ao impedir a fuga, mesmo que isso significasse o óbito do fugiti-
vo, assumindo uma postura contrária àquela prevista nos Tratados

52 Cf. Coyle (2002:90), existem países onde os servidores lotados em postos externos
podem portar armas de fogo, contudo eles devem receber instruções sobre “como” e em
que circunstâncias essas armas podem ser utilizadas. No caso brasileiro, salvo algumas
unidades prisionais do Rio Grande do Sul, o porte de armas do agente penitenciário
intramuros é formalmente proibido.
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Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. Estes só
admitem o emprego da arma de fogo nas circunstâncias em que a
fuga do interno represente uma ameaça à vida ou grave lesão corpo-
ral, seja do agente custodiador ou de membros da sociedade livre:

“Os funcionários de execução da lei não usarão armas
de fogo contra pessoas, exceto em legítima defesa ou

em defesa de outros contra ameaça iminente de mor-

te ou lesão grave, a fim de impedir que seja perpetrado
um crime particularmente grave envolvendo grave ame-
aça à vida, de prender uma pessoa que representa tal
perigo e resiste a sua autoridade, ou de impedir sua fuga,
e somente quando meios menos extremos forem insufi-
cientes para alcançar esses objetivos. De qualquer modo,
o uso letal e deliberado de arma de fogo somente pode
ocorrer quando estritamente inevitável para proteger a
vida53.” (destaques meus)

 Permitir que o preso se evadisse significava para o guarda
abrir uma possibilidade para que ele pudesse ser acusado de cum-
plicidade, facilitação de fuga ou de ser “paradeiro”. Ter contra
si tais acusações implicava a construção de uma representação
do sujeito marcada pela falta de “dignidade”. Esta era uma situ-
ação desonrosa para aquele indivíduo que percebia sua identi-
dade profissional como tendo sido forjada a partir da “honra
individual”. Sendo assim, entre ser acusado de uma “tentativa
de homicídio” (crime de homem, portanto honrado) ou uma
“prevaricação” (crime do corrupto, a desonra se dá pela “trai-
ção” a si mesmo e à ética profissional), os guardas optavam,
sem hesitar, pela primeira alternativa. Afinal, estavam sendo con-
dizentes com os valores que orientavam suas condutas funcio-
nais. Ao agir assim, o ASP estaria reproduzindo o comporta-
mento “honrado” previsto e valorizado pelo grupo a que per-
tencia em razão dos valores por eles compartilhados. Conforme
nos avisa Costa (1999:4):

53 Princípios Básicos Relativos ao Uso de Força e de Armas de Fogo por Funcionários
Encarregados da Aplicação da Lei, item 9.
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“O domínio da honra institui um mecanismo de apro-
vação e reprovação social em que a pretensão dos in-
divíduos com um dado valor social é um direito em
si, e o reconhecimento ou não deste valor exige um
tratamento determinado:o prestígio do reconhecido,
humilhação do excluído.”

Alguns agentes penitenciários tentavam resolver esse dilema
culpando a inadequação da legislação formal ao sistema penal.
Defendiam que, se eles pudessem trabalhar armados – uma vez
que se supunha que os internos se encontravam armados no interi-
or das prisões –, tais situações não ocorreriam. Estes homens acre-
ditavam que a questão a ser debatida não era o fato de o guarda
poder ou não usar a arma de fogo para impedir a fuga, mas sim de
questionar quais eram as condições de trabalho dos agentes esta-
tais. Afinal, do jeito que a coisa estava “o guarda hoje tá no posto
mas não pode impedir a fuga”.

Cabe aqui esclarecer que por força da lei não é competência
do agente penitenciário lotado nos postos externos o impedimento
da tentativa de fuga. Sua missão funcional é a de apenas soar o
alarme caso detecte alguma anormalidade ou tentativa de evasão,
avisando as demais equipes da instituição (SOE, GIT) e os policiais
militares sobre tais fatos, conforme ressaltou Caldeira (2005:12):

“Não é função do agente penitenciário – que traba-
lha desarmado – conter militarmente os incidentes
prisionais. Cabe aos policiais militares, nas guaritas e
passadiços, a contenção inicial naqueles casos.”

f)A Corrupção no Sistema Penal: o “Paradeiro”

“O DESIPE é um ralo para lavagem de dinheiro. Tudo
no Estado que arrecada e desvia dinheiro é por aqui.
Isso aqui, no organograma estatal, eu comparo a um
cu: tá lá no fim do corpo e cheio de merda54.”

54 Fala de um guarda “cascudo”, lotado em setor administrativo, durante entrevista formal.
A seu ver, o sistema penal era administrado com o fim precípuo de desviar recursos
públicos, portanto, nada mais além disso se poderia esperar dele.
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Pela descrição que o guarda faz da Organização onde traba-
lha, já é possível visualizarmos os signos que ele usa para construir
sua identidade profissional. Em sociedade o agente penitenciário
não tem o menor orgulho em revelar sua profissão. Quando, por
força das circunstâncias, é obrigado a fazê-lo, diz receber em troca
olhares de desconfiança e acusação, como se ele fosse o responsável
pelas mazelas do sistema penal. Quando perguntei a um guarda como
ele achava que a sociedade o olhava, ele me respondeu o seguinte:

“A sociedade faz bico, agente penitenciário hum, hum,
hum. O colega foi abrir um crediário na época que
morreu um monte de preso em um incêndio lá em
Água Santa. Ele disse que tava na loja, aí calhou de
falar ‘eu sou agente penitenciário’. Aí parou a loja,
todo mundo parou.”

No caso dos agentes penitenciários, é possível que alguns de-
les incorporem a identidade desviante que, em geral, se espera de-
les. Esses guardas são colocados intramuros dentro de uma catego-
ria própria que os singulariza, são os “paradeiros”. Não há como
negar que os “paradeiros” (e os “pauzeiros”) permeiem as institui-
ções prisionais, mas a questão que eu me coloco é a seguinte: o que
pode ser feito para resgatar esses indivíduos das práticas desviantes?
Creio que, em primeiro lugar, devemos entender o que os levou a
tais condutas e quais as dinâmicas intrínsecas a esse comporta-
mento no ambiente prisional. Não pretendo oferecer aqui essas
respostas, mas talvez algumas pistas possam ser encontradas no
próximo capítulo.

A narrativa dos internos acerca da corrupção no Hélio Gomes
apontava os ocupantes dos cargos com poder de mando como aqueles
que eram responsáveis pelas extorsões ou ações desviantes de maior
vulto. Inúmeras foram as menções a episódios protagonizados por ele-
mentos do primeiro escalão (direção, subdireção e as “chefias”). É ver-
dade também que vários relatos apontavam para o varejo da corrupção,
quase sempre levado a cabo por alguns integrantes da “turma de guar-
da”. Entretanto, os guardas eram vistos pelos internos como pequenos
“roedores”, cuja quantidade de atos desviantes seria maior do que a dos
“chefes”, mas com menor impacto na “economia delinqüente”.
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Como esta era uma unidade prisional em regime de “tranca-
dura”, um dos objetos de desejo mais disputados pelos internos era
a obtenção de uma “faxina”. Era justamente neste terreno que se
concentravam as reclamações quanto à corrupção dos agentes es-
tatais. Alguns faxinas me contaram, inclusive, os valores que, se-
gundo eles, tiveram que entregar aos administradores do estabele-
cimento prisional para que pudessem descer o prédio e exercer
uma atividade laborativa. Conforme aumentava o poder aquisitivo
do apenado, crescia também o valor da propina que ele teria que
desembolsar caso quisesse melhorar sua situação na prisão.

Dentro dessa lógica era possível entender como um preso pro-
visório, acusado de ter cometido crime contra o sistema financei-
ro, percorria livremente as dependências do presídio, embora to-
dos os outros internos na mesma situação jurídica que ele perma-
necessem trancados durante o dia e a noite. Contudo, devo escla-
recer que essa visão da corrupção dos servidores prisionais estava
sendo construída com base nos relatos dos faxinas. É possível que
nas celas, no interior das galerias prisionais, os internos tivessem
uma outra visão dessa questão, porém não me foi dada autorização
para entrevistá-los.

Um ponto levantado por um integrante da turma de guardas
sobre a temática da corrupção nas prisões foi o seguinte:

“As embalagens de quentinha são vendidas pras fir-
mas de reciclagem de alumínio. Os restos de comida
são vendidos como lavagem pra criadores de porcos.
O destino, o valor e a aplicação desses recursos eu
nunca consegui descobrir.”

A impressão que eu tive a partir das falas dos integrantes das
“turmas” é que eles acreditavam que a corrupção era algo genera-
lizado no sistema penal. Todavia, creio ser pertinente questionar se
essa visão de mundo já não fazia parte de uma estratégia prévia de
defesa, do tipo: “se a corrupção é sistêmica, se os meus superiores
‘pegam’, por que é que eu não vou pegar o meu também?”

No caso da “turma de guardas”, o agente penitenciário que
trazia drogas, celulares ou quaisquer outros produtos para os in-
ternos era identificado como sendo um “paradeiro”. Nem todos os
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“paradeiros” tinham suas identidades imediatamente conhecidas
pelos colegas, mas isso era apenas uma questão de tempo. Bastava
que ele se desentendesse com o interno comprador ou que a ne-
gociação fosse descoberta por algum “cachorrinho” para que os
fatos se tornassem públicos. As “turmas” não negavam a existên-
cia dos “paradeiros”:

“Tem colega safado? Tem. Em Brasília tem um mon-
te, imagina quem trabalha dentro dessa droga aí. Tem
que punir esse colega. Agora, o governo só vem à ca-
deia quando tem rebelião e para punir o trabalhador,
não o preso que faz a rebelião.”

O guarda “paradeiro” era aquele que fazia, como o próprio
nome já diz, “parada” (negócio) com o preso. Se por um lado o
“paradeiro” obtinha vantagens pecuniárias com sua ação desviante,
por outro, na moralidade que vigorava intramuros, tal indivíduo
era destituído da sua condição de agente repressor. Após tornar-se
um “paradeiro”, o guarda poderia presenciar o interno cometendo
uma infração e não poderia repreendê-lo. Ao negociar com os pre-
sos, o agente estatal se tornava um cúmplice, um igual, um crimi-
noso, e, portanto, não gozava mais de uma condição moral que lhe
permitisse punir alguém. Essa regra informal era observada tanto
pelos agentes penitenciários quanto pelos internos, sendo um pon-
to pacificado no acordo de convivência daqueles indivíduos. Caso
o “paradeiro” não se enquadrasse em seu novo lugar e tentasse
coibir alguma irregularidade praticada por um preso, em especial
pelo preso com o qual havia negociado, corria o risco de ouvir dele
a seguinte frase: “funcionário, você não tá podendo não”, o que
tornaria pública a sua condição desviante.

Notem que o tratamento não é mais na base do “senhor”, mas
sim do “você”, deslocando, no senso comum intramuros, a relação
para novos parâmetros hierárquicos. “Não estar podendo” era o
mesmo que dizer “você é igual a mim, não pode me cobrar, não”.
Segundo os internos, alguns “paradeiros” agiriam de forma tão
acintosa que pareceriam mendigos profissionais:

“Seu X não pode ver nada. Tudo ele pede. Já virou
até um vício. Não sei o que é que ele faz com o di-
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nheiro. Acho que é pela necessidade ou pela ganân-
cia, mas já virou um vício.”

Por outro lado, estar sempre “podendo” era uma das princi-
pais metas da maioria dos integrantes da “turma”, pois, do con-
trário, o agente penitenciário nada mais é do que um numerário.
Durante as revistas de celas os “paradeiros” sequer sobem as ga-
lerias prisionais, pois têm ciência de que não podem revistar os
pertences dos presos:

“O guarda que traz maconha, traz celular, não entra
na cela para dar geral durante uma revista. O interno,
o preso, tá se adiantando em torno do guarda.”

Essa interdição ao serviço faz com que os demais guardas
identifiquem os “paradeiros” do grupo por suas condutas em es-
quivar-se do trabalho. Segundo um integrante da “turma de guar-
das” sua preocupação era a de manter sempre sua dignidade pro-
fissional perante o coletivo:

“Eu quero entrar na galeria de cabeça erguida. Eu
não quero ouvir do preso que ‘não tô podendo’, como
têm vários aí. Na sociedade, eles acham que todos
que trabalham aqui são corruptos. Aqui, a maioria
tem outro trabalho lá fora. O corrupto é preguiço-
so, não quer trabalhar.”

Dentre os guardas não existe meio-termo: ou o guarda é ho-
nesto, “blindão”, disciplinador, ou é “paradeiro”. O meio-corrupto
ou quase corrupto, só na ficção. Da mesma forma, não existe uma
escala de “dignidade” entre os “paradeiros”, pois o fato de o sujei-
to fornecer apenas celulares aos internos não faz dele um indiví-
duo melhor do que aquele que traz drogas ou armas, todos são
vistos como corruptos:

“Quem bota celular para dentro, bota arma por-
que o negócio é o dinheiro. Esse vende até cópia
de uma chave. Existir, isso existe. Só depende de
nós modificar isso.”

Entre os guardas encontrei uns que negavam a possibilida-
de de o “paradeiro” ter sido um indivíduo que se deixou conta-
minar pelo meio, mas aceitavam que o abandono do poder pú-
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blico e a falta de condições de trabalho tenham exercido alguma
influência nessa conduta:

“Se o cara tiver uma educação de pai e mãe, salário
nenhum vai fazer com que ele fique corrupto. Pode
até ser que sem incentivo ele pegue um dinheirinho.
Falta incentivo do governo.”

 Uma última consideração sobre a corrupção dos servidores
que atuavam nas “turmas” é que os guardas “blindões” se senti-
am utilizados pelos “paradeiros”, pois a cada objeto que encon-
travam e apreendiam aumentavam a demanda por novas aquisi-
ções, incrementando as negociatas dos “paradeiros”: “tem cole-
ga que acha que nós somos ignorantes. Se tem o guarda paradeiro,
nós somos o lucro.”

Creio que a corrupção intramuros não atingia apenas os agen-
tes custodiadores, mas sim os diversos segmentos profissionais que
interagem no ambiente prisional55. Como os guardas têm maior
visibilidade na imprensa em razão da atividade que exercem, aca-
bam atraindo para si o centro das atenções. Foucault (1987) já se
referiu à capacidade da prisão em fabricar delinqüentes ao não ofe-
recer as condições mínimas de ressocialização aos internos. Será
que ele chegou a pensar na hipótese de que os delinqüentes fabri-
cados pela prisão poderiam ser, inclusive, os seus próprios servido-
res, como ocorre hoje no Rio de Janeiro?

g) O Agente “Carlão”56

Duas características distinguiam na prisão o perfil profissio-
nal de um guarda “exemplar”: ser um cara sujo com dinheiro (na
linguagem cadeeira significa não aceitar corrupção) e ser “blindão”.
A primeira característica permitia ao agente estatal manter sua
moral perante o coletivo, o que lhe dava respaldo para ser um agente

55 Reportagem do jornal O Globo, edição de 31/07/2005, destacava que cerca de 2.000
advogados estavam sendo investigados pela OAB-RJ por desvio de conduta. Segundo o
texto, “nos últimos anos , 42 advogados foram expulsos, 13 dos quais por ligações com o
crime organizado”. Alguns agentes penitenciários vêem os advogados como pombo-correio
das “facções criminosas”.
56 Como de praxe, recorre-se aqui a um nome fictício que visa preservar o sujeito original
da exposição pública.
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operante. Ser “blindão” significava ter o respeito do coletivo de
internos, mas essa respeitabilidade costumava ser alcançada por
meio do “temor” e não da admiração a uma forma de conduta pro-
fissional. Lembro que no sistema penal só podiam fazer cobranças
“legítimas” os guardas que não estivessem envolvidos em “para-
das”, o que significa dizer que uma das precondições para o servi-
dor ser uma agente “blindão” era que ele não fosse um “paradeiro”
e vice-versa.

O termo “blindão” deriva de “blindar”, de ser resistente,
intransponível. Por isso, esse servidor não teria medo dos internos
e quase sempre diria não aos seus pedidos, assim como não hesita-
ria em cobrar as infrações que presenciasse. Ele também não daria
espaço aos internos para que eles se “espalhassem” pela cadeia. O
comportamento oposto ao do “blindão” seria o do guarda “omis-
so”, aquele que vai ao local de trabalho apenas com a intenção de
“passar” o plantão. O “omisso” não “procede” quando presencia
um fato delituoso e por isso não goza de respeito perante os cole-
gas e nem junto aos internos. Segundo a percepção dos agentes
penitenciários, seria cada vez menor o número de guardas
“pauzeiros”57 ou “blindões”, enquanto aumentava o quantitativo
de “omissos” e “paradeiros”. Este seria, na visão deles, um dos
motivos que estaria possibilitando às facções criminosas expandi-
rem seus domínios sobre as unidades prisionais.

Nas falas dos guardas, a percepção do crescimento dos agen-
tes “omissos” era constatada da seguinte forma: “você pega onze
guardas na turma. Dez só querem receber o salário e ir embora.”

Um agente penitenciário que foi responsável por grande parte
das apreensões de objetos (celulares, carregadores, entorpecentes
etc.) realizadas no Hélio Gomes, em 2004, e que, portanto, era
alvo freqüente das reclamações dos presos, mostrava-se, ultima-
mente, desanimado com seu trabalho. Sua justificativa para tal de-
sapontamento baseava-se na “força” que os internos, a seu ver,
possuíam junto a determinados setores do poder público. Como
exemplo, o guarda me disse que, no ano de 2004, os internos es-

57 Que faz uso costumeiro da força física contra o interno.
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creveram várias cartas, assim como ligaram dos celulares que pos-
suem na prisão, para reclamarem do trabalho das “turmas de guar-
das” do Hélio Gomes junto a organizações não-governamentais,
políticos e comissões de direitos humanos. Em seguida, me disse
que os órgãos que receberam essas denúncias em vez de pro-
curar ver se elas tinham embasamento real, passaram de ime-
diato a cobrar da direção do Hélio Gomes que diminuísse a
quantidade de “revistas de celas” naquele estabelecimento. A
pressão exercida por tais instituições junto à SEAP-RJ fez com
que a Coordenação de Segurança recomendasse à direção do
presídio a diminuição da realização das revistas de cela. Os
administradores da unidade, por sua vez, decidiram então aca-
bar com tal procedimento, levando esse agente penitenciário à
seguinte constatação:

“Eu próprio já falei: ‘não dou mais geral na cadeia’.
Chega certa hora que, se você não tiver respaldo você
desiste. O Estado não te dá respaldo. Nós fazíamos
várias apreensões. Vinha ordem da Coordenação e da
Secretaria (SEAP) para parar com as apreensões.Você,
dando geral, a cadeia sempre tem alguma coisa, tu
imagina não tendo? Agora não tem mais.”

A rigidez da cobrança e o distanciamento dos apenados fazi-
am com que os guardas “blindões” fossem odiados pelo coletivo.
Destaco porém que ser “blindão” não implicava necessariamente
ser “pauzeiro”, mas, na maioria das vezes, tais comportamentos
apareciam imbricados, sendo raro encontrar um agente penitenci-
ário que fosse ao mesmo tempo “blindão” e “mão virgem58”. A
autojustificativa para o rigor do guarda na hora da cobrança aos
infratores estaria ancorada na seguinte premissa: “se o cara sabe
que não vai dar em nada, ele finge que não vê o guarda e faz”.

Tendo a certeza da punição o interno pensaria duas vezes an-
tes de “entrar no caminho do guarda” (cometer um ato indisciplinar
na frente do agente) ou de “mandar firulas” (fazer ameaças vela-
das, jogar indiretas). Nas palavras da diretora do estabelecimento,

58 Que nunca usou da força física contra o preso.
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os “blindões” seriam pessoas intransigentes, que poderiam ser des-
critos da seguinte forma:

“Tem uns guardas que são mais odiados, são esses

guardas que colocam uma distância. O guarda, quan-

do ele coloca uma distância, que não faz transação

nenhuma na cadeia, que não traz nada pro preso, não

faz nenhum tipo de favor, às vezes ele também é extre-
mista demais. Uma coisa que poderia fazer, por exem-
plo, trazer um papel para a enfermaria, que o preso está
pedindo atendimento, ele não faz. Eu tenho alguns guar-
das bastante equilibrados que ao mesmo tempo em que
eles colocam esse limite, eles também fazem algum tipo
de trabalho de serviço social, de assistência social. Não
custa nada59.” (destaques meus)

No Hélio Gomes existia um agente penitenciário que havia
trabalhado durante vários anos na “turma de guardas”, tendo sido
transferido de unidade em meados de 2004, que se constituía numa
referência ao grau de “extremismo” a que um “blindão” poderia
chegar. Embora este servidor não estivesse mais no presídio, no
momento em que eu realizei a pesquisa de campo, ele era a todo
momento citado. Internos, guardas e a direção várias vezes me fa-
laram sobre o personagem “Carlão”, por isso resolvi explorar um
pouco mais essas abordagens. Ressalto que não tive a oportunida-
de de conversar pessoalmente com tal servidor, mas reproduzirei
aqui as referências que lhe foram feitas.

Em entrevista com a diretora do estabelecimento, ouvi a pri-
meira menção ao “Carlão”. Ela o definiu como um sujeito com pou-
co “jogo de cintura”, introspectivo, rígido, de poucas palavras e muito
odiado pelo coletivo de internos. Segundo a gestora do estabeleci-
mento prisional, existiriam três tipos de agentes penitenciários:

“1) O que tem uma relação formal com o preso, colo-
ca a distância, pode até encaminhar o preso pra algum
lugar, mas nunca vai ficar pegando papelzinho pra en-
tregar nos setores. Ele pode vir aqui falar comigo, ‘olha

59 Entrevista gravada no Gabinete da Direção em 22/02/2005.
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está tendo uma reclamação muito grande da galeria
tal com relação ao serviço social’. Ele vai fazer isso,
mas ele não vai pegar os papeizinhos (pedidos dos in-
ternos) ... 2) Tem o guarda que coloca o limite, mas ele
consegue ainda ter uma relação de ‘consideração’ com
aquele preso, que é um preso disciplinado e realmente
se está reclamando que está com dor, é porque tá, por-
que não é um preso de incomodar. Então, o guarda,
ele serve ao preso. Esse guarda normalmente ele co-
nhece aquela galeria toda (conhece todos os internos e
seus comportamentos) ... 3) E o guarda que é bruto, é
grosso até com a gente. Você vai falar com o guarda,
parece que você fez alguma coisa com ele. Ele só olha
pra você de cara feia60.”

Em tese, “Carlão” teria as características do primeiro e do
último tipo de servidores prisionais descritos pela gestora
institucional, pois, além de não atender aos pedidos dos inter-
nos, possuía um mau humor habitual. Ele era considerado por
alguns servidores penitenciários como um exemplo do cara
“blindão”. Os guardas diziam que ele não conversava com os
presos, não gostava dos internos e que nunca atendia as solicita-
ções deles. Como não queria ter que ficar respondendo suas
negações a todo momento, confeccionou para si uma camiseta
onde podia ser lido “NÃO” em letras garrafais. Quando um
apenado se aproximava dele e fazia algum pedido, “Carlão” se
limitava a abrir a camisa que trazia por sobre a camiseta e mos-
trar-lhe a resposta estampada. A diretora, ao saber que esse ex-
pediente estava sendo usado por seu subordinado, proibiu que
ele assumisse o serviço com a referida camiseta. Mas o guarda
estava decidido a não falar com os presos:

“Ele era muito truculento, muito grosso com os presos
e eu cansei de chamar ele aqui e falar: ‘Olha, eu sei
que você nunca vai ser amigo do preso, aqui  a gente
não quer isso, mas pára de botar esse crachá’61.”

60 Idem.
61 Ibidem.
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Com a proibição de uso da camiseta, “Carlão” criou então
um crachá que usava sobre o uniforme:

“Ele botava um crachá e o crachá dele só tinha o
‘Não’, não tinha o ‘Sim’, não. Aí botava aqui na ja-
queta do guarda e aí quando o preso não tava com a
senha ou pedia pra ir a outro local, ele nem falava
com o preso se limitando a apontar a resposta escrita
no crachá.”62

Desnecessário dizer que tal comportamento atraía a antipatia
do coletivo de internos. Os adjetivos que os apenados usavam para
defini-lo eram todos depreciativos. Inúmeras foram as insinuações,
dos internos, de que se este profissional trabalhasse em outras uni-
dades penais, já estaria morto, mas que no Hélio Gomes os presos
não eram unidos, por isso o guarda fazia o que queria. Um interno
colaborador me descreveu “Carlão” desta forma:

“Era negro, com muito corpo e pouco QI. Usava um
crachá escrito “Não”. Qualquer coisa que você per-
guntava ele apontava para o crachá. Se tivesse uma
rebelião, ele morria. Ele, o chefe de segurança, o chefe
da zeladoria, se rolasse uma rebelião, eles morreriam.
Existem funcionários que se rolasse uma rebelião eles
acabavam morrendo, outros não.”

Os guardas ocupantes dos cargos que foram citados como
sendo odiados pelo coletivo de internos figuravam entre os servi-
dores que mais fizeram apreensões de objetos ilegais no presídio,
durante o ano de 2004.

A impressão que fica é que os guardas “blindões” acredita-
vam que, para poderem realizar seu trabalho de vigilância com
eficiência, não poderiam se aproximar dos internos. Tais postu-
lados eram partilhados por diversos integrantes da “turma de
guardas”, local onde o comportamento referencial de “Carlão”
era valorizado. Na visão desses indivíduos, para ser guarda não
era necessário que o servidor fosse benquisto, bastava que ele
fosse temido e respeitado.

62 Ibidem.
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h) O “Guardabundo”

Uma das preocupações mais destacadas nas falas dos agentes
penitenciários dizia respeito ao receio que eles tinham de não in-
corporarem em seus cotidianos extramuros os gestos, as gírias,
os comportamentos dos apenados. Embora estivesse dissemina-
do entre os servidores prisionais um “saber profissional” que
valorizava a capacidade do guarda em apreender e reproduzir a
linguagem da “malandragem”, tendo os integrantes da “turma”
que dominar o “código da cela” para poderem exercer plena-
mente a atividade custodiadora, os guardas não podiam incor-
porar à vida privada tal codificação. O conhecimento de “ca-
deia” somente poderia servir como um “instrumento de ação
profissional”, devendo ser utilizado, portanto, apenas dentro do
presídio e junto aos internos. Em hipótese nenhuma tais condu-
tas deveriam ser assimiladas pelo guarda. Elas seriam aprendi-
das e utilizadas exclusivamente no exercício da função profissi-
onal, mas jamais poderiam ser incorporadas aos hábitos indivi-
duais do agente estatal.

Os guardas expressavam em suas narrativas uma preocupa-
ção constante em não reproduzir na sociedade livre os hábitos ad-
quiridos na cadeia:

“A sociedade em si vê o agente penitenciário como se
fosse o preso. Alguns acabam assimilando o comporta-
mento, as gírias, se você não se policiar você acaba até
se tornando parecido. Não é porque o Estado não te dá
um uniforme que você vai andar como o interno.”

Ocorre que alguns agentes penitenciários, talvez em razão dos
efeitos que o aprisionamento tinha em suas vidas, “absorviam” o
jeito de ser dos apenados: andavam gingando, gesticulavam muito
ao falar, usavam as gírias de cadeia em suas narrativas, cobriam-se
de cordões de ouro ou prata, diziam que “faziam” e “aconteciam”.
Em síntese, tais facetas estavam presentes na seguinte observação
feita por um agente penitenciário:

“Tem guarda que, se você tirar o uniforme e soltar no
grupo de internos, você não consegue diferenciar o
preso do guarda.”
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O agente penitenciário que se portava de modo semelhante aos
internos era apelidado de “guardabundo”. Ser um “guardabundo”
significava perder a capacidade de contenção da reprodução do “jei-
to de ser” do condenado ao universo prisional. Curioso é que dife-
rentemente do que ocorria com o “paradeiro”63, cujo etiquetamento
o associava à atividade delinqüente pondo-o em “igualdade” com o
interno, ser um “guardabundo” não tinha qualquer efeito restritivo
sobre o exercício da atividade profissional. Ao contrário, podia con-
tribuir para o entendimento dele com os cativos.

Creio que a possibilidade de vir a se tornar um “guardabundo”
causava temor na maior parte do corpo de guardas. Talvez, por
isso, fossem freqüentes as observações do tipo “tento me controlar
para não usar a gíria, os modos deles. Vou me policiando para não
misturar as coisas”. Por outro lado, dominar a linguagem, os gestos
e os valores que eram compartilhados pelos condenados era visto
como precondição ao exercício da profissão. Isso ocorria porque
no cotidiano da cadeia o uso do “sim” e do “não” garantia a harmo-
nia das interações, porém era fundamental que o guarda soubesse
“desenrolar” com os internos em certas ocasiões. O “desenrolo”
aumentaria suas possibilidades de sucesso se o servidor conheces-
se os termos com os quais se negociava naquele local, uma vez que
“na galeria você é obrigado a se igualar. Isso é necessário para que
você se faça entendido”.

Ora, ser como o interno era desejável no ambiente carcerário
e reprovável fora da prisão. Como equilibrar tais demandas? Al-
guns agentes penitenciários diziam que era fácil, bastava ao guarda
que ele soubesse deixar os assuntos de cadeia na prisão e os assun-
tos de rua “lá fora”. Era comum entre eles a afirmação de que “ao
passar pela portaria esqueço tudo que se passou aqui dentro, não
levo pra casa, não”.

O “guardabundo” não possuía mais esses problemas, ele era o
mesmo dentro ou fora da prisão. Em certo sentido, penso que ha-
via mais coerência no comportamento do “guardabundo” do que
no dos “normais”. Ele havia alterado o seu self e construído a par-

63 Guarda que faz “parada”, que comercializa produtos proibidos com os internos.



84 Anderson Moraes de Castro e Silva

tir daí a sua nova identidade, enquanto os ditos “normais” viviam a
tensão de ter que carregar consigo uma “personagem” que inter-
pretavam intramuros, já que o ator só mostrava sua face “social”
na sociedade livre. Quanto da criatura poderia coexistir no cria-
dor, sem que o contaminasse?

Por fim, devo considerar que a demanda local que orientava o
agente estatal para que aprendesse a agir como o preso invertia a
lógica que justificava a existência das prisões, pois, em princípio,
era o preso quem tinha que se adequar aos padrões de conduta
vigentes na sociedade livre e não o contrário. Afinal, essa era uma
das funções originais da aplicação da pena de prisão.

i) A Representação do Apenado na Visão do Agente Custodiador

Os indivíduos com os quais os agentes penitenciários lidam
em suas atribuições funcionais trazem consigo a marca da de-
linqüência. São homens que foram condenados por crimes co-
metidos na sociedade livre. Vários homens, diversas histórias,
alguns delitos. Será que o agente penitenciário se preocuparia
em saber que tipo de crime cada um desses indivíduos cometeu?
Isso interferiria no tipo de relacionamento que o guarda teria
com o interno?

Os ASPs com que conversei disseram que não se importavam
com a infração cometida pelo apenado, pois isso não afetava em
nada sua conduta profissional. Outros declararam preferir não sa-
ber o motivo da condenação:

“Quando boto o pé aqui eu penso: ‘pronto, aqui está o
meu material de trabalho’. Não me interessa o que o cara
fez. Se eu for olhar a ficha do cara, vai ficar complicado.”

Essa “complicação” tendia a ser ainda maior graças ao per-
fil populacional do Hélio Gomes, local onde estavam concen-
trados vários presos condenados por crimes contra os costumes
(crimes sexuais).

Convém aqui relatar um fato que presenciei algumas ve-
zes: um interno aparentemente já idoso, vivia tendo seus pedi-
dos de acesso aos diversos setores negados, independente da
“turma de guardas” que estivesse de serviço. No setor admi-
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nistrativo, presenciei uma vez um “diarista” gritando com ele
e pondo-o para fora da sala com gritos e xingamentos. Em ou-
tra ocasião, na “triagem”, o guarda que estava em serviço, ao
ser chamado por esse interno, proferiu-lhe a seguinte respos-
ta:  “Você comigo não vence nada. Tem que morrer aí.” Passa-
dos alguns dias, fui informado por um agente penitenciário de
que o referido interno havia sido condenado por ter abusado
sexualmente de um casal de netos seus, ambos com menos de
cinco anos de idade. Como esse fato era de domínio público,
alguns guardas haviam se envolvido emocionalmente com os
acontecimentos e passaram a perseguir o preso. Um desses ser-
vidores me disse o seguinte: “eu não consigo ficar perto dele,
me dá um ódio que eu não consigo controlar”. Esse fato me fez
inferir que, por mais que os guardas negassem que o tipo de
crime tivesse influência na qualidade do tratamento dispensa-
do ao criminoso, na prática, as coisas não funcionavam exata-
mente desta forma.

Às vezes, as declarações a esse respeito eram carregadas de
contradições, como, por exemplo: “o delito não influi. Eu estou
aqui independente do delito. Se alguém tinha que matar o preso era a
polícia, lá fora”.

Ora, se o delito não importava, por que é que alguns crimi-
nosos deveriam ser punidos com as execuções extrajudiciais? Que
sentido há no extermínio e que indivíduos estariam sujeitos a ele?

Uma questão que eu coloquei propositalmente aos guardas
foi sobre a possibilidade de haver pessoas inocentes dentre os
condenados. Foi-me dito por eles que, salvo alguns casos de cri-
mes sexuais “armados”, não acreditavam na possibilidade de que
pessoas inocentes estivessem entre os reclusos. Alguns até acei-
tavam a possibilidade de que pudesse existir no grupo de inter-
nos pessoas condenadas por crimes que não cometeram, mas
que estes teriam praticado outros crimes e, no fim das contas,
ficava um delito pelo outro:

“Inocente, não tem não. Ele pode não ter cometido
aquele ato, mas se foi embuchado é porque já havia
cometido outros crimes.”
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Os agentes penitenciários faziam distinção entre a “disciplina
interna” de cada uma das facções criminosas com as quais já ti-
nham trabalhado, mas não viam diferença entre os internos que
compunham tais grupos:

“É indiferente. Vagabundo é tudo a mesma coisa,
não tem diferença devido à facção. Se der mole,
ele vai fugir.”

Isso ocorreria porque os internos eram, na visão dos guardas,
pessoas ardilosas, calculistas e nada confiáveis: “Nenhum dos pre-
sos é de confiança. Não existe isso. É preso.”

A única exceção a essa regra seria o “criminoso acidental”, ou
seja, aquele indivíduo que foi levado ao ato criminoso por uma fatali-
dade, pelo acaso. Apesar de ter sido preso e condenado, o “criminoso
acidental” era percebido como alguém em “trânsito” pelo universo
penal, razão pela qual não havia fixação do sujeito no crime. O “crimi-
noso acidental” era representado como um sujeito “normal” que, em
dado momento da sua vida, por fatores alheios a sua vontade, foi leva-
do a “fazer uma besteira”, ou seja, cometeu um crime – na leitura do
guardas, os crimes em “defesa da honra” individual ou familiar se en-
caixavam nesse caso. Já o “criminoso habitual” possuía uma definição
muito próxima daquela dada por Lombroso ao descrever o “crimino-
so nato”. Este sujeito trazia em si a marca da delinqüência, como se
fosse algo genético. Eram, segundo os agentes penitenciários, indiví-
duos que nunca foram socializados e, por isso, agiam às margens da
lei. Cabe destacar que as categorias “criminoso acidental” e “crimino-
so habitual” eram utilizadas com freqüência pelos agentes estatais para
se referirem à adesão dos condenados ao “mundo do crime.”

O guarda acreditava que não deveria esperar qualquer tipo de
reconhecimento por parte dos apenados em relação ao trabalho que
ele executava. Essa lição serviria inclusive para o agente custodiador
que estivesse sempre “adiantando” o lado do preso. Isso significava
dizer que, mesmo que o servidor penitenciário seguisse à risca a legis-
lação formal e não agisse arbitrariamente, ainda assim ele arrumaria
inimizades no cárcere em função da profissão que exercia: “Mesmo
você agindo na legalidade tem uns que aceita (sic) e diz ‘tudo bem,
meu chefe, errei.’ Outros te ameaçam e tudo.”
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 Todavia, o fator preponderante no jeito “ingrato” e “vingati-
vo” de agir do apenado estaria vinculado aos seus sentimentos, ou
melhor , à ausência de afeição por parte desses indivíduos:

“O coração do bandido é na sola do pé. Isso se ele
não freqüentar as religiões do mal, esses ocultismos,
ao invés de procurar uma religião de verdade”.

Em resumo, na visão dos guardas, o desviante era um sujeito
desprovido de emoções e predestinado ao crime: “A maioria vai
sair, vai formar e vai matar de novo.”

j) O “Certo”, o “Errado” e as singularidades do sistema penal

Em todas as conversas que tive com os diversos profissio-
nais que atuam intramuros, algo que sempre me chamou a aten-
ção foi o fato de eles perceberem o sistema prisional como um
local onde alguns comportamentos eram ressignificados em rela-
ção ao seu sentido original na sociedade livre. Esse postulado ra-
tificava a crença de que existiam “situações” (ações, comporta-
mentos, palavras) que poderiam ter, intramuros, sentido diverso
daquele encontrado na sociedade abrangente, uma vez que esta-
vam apoiados em uma ética própria: “Isso aqui é uma sociedade
paralela. O erro, o certo e o errado é diferente.”64

Por exemplo, se em um passeio pela cidade víssemos dois
homens caminhando, tendo um o braço estendido sobre os om-
bros do outro, poderíamos interpretar tal comportamento como
um gesto fraternal de amizade. Na prisão, esse mesmo gesto indi-
caria que esses indivíduos possuíam um relacionamento afetivo,
sendo que aquele que estava sob os braços do outro era o sujeito
passivo da relação. Comportamentos idênticos, significados dis-
tintos. Segundo os guardas, questões como esta não poderiam ser
entendidas ou explicadas tendo como suporte os valores éticos e
morais que vigoram na sociedade livre, pois eles seriam diferen-
tes daqueles utilizados no ambiente prisional: “Há um outro mun-
do por trás das grades que os próprios internos criaram, com regras
e definições de certo e errado65.”

64 Chefe de setor administrativo.
65 Integrante da “turma de guardas”.
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Ora, se a prisão tem como uma de suas metas ressocializar o
interno, como poderá fazê-lo se ela operar com valores distintos da
sociedade abrangente? Aqui estaria um grave impedimento à reali-
zação da missão institucional deste estabelecimento. Por outro lado,
quais seriam as conseqüências para os agentes penitenciários de se-
rem socializados nos valores que vigoravam intramuros e passarem
a utilizar tais normas? Tendo a acreditar que, se for verdade que as
unidades prisionais operariam com uma lógica singular cujos padrões
seriam fornecidos pelos próprios condenados, ela seria duplamente
prejudicial à sociedade, pois, além de não ressocializar o interno,
ainda socializaria o guarda no “mundo do crime”.

Na visão dos trabalhadores prisionais o fato de possuir um
conjunto de normas próprias não seria em si mesmo um fator dis-
tintivo das prisões, uma vez que os diversos segmentos que com-
põem a sociedade civil possuiriam regras que vigorariam entre seus
membros (igrejas, escolas, associações, corporações etc.). A singu-
laridade do ambiente prisional carioca residiria no fato de a orde-
nação que por lá vigorava ter sido impingida pelos narcotraficantes
a todo o coletivo, estando, portanto, ancorada em uma moral di-
versa daquela existente na sociedade livre:

“Todas as famílias, bairros, cidades têm valores pró-
prios e a unidade prisional não é diferente. Somen-
te nos causa espanto as regras de uma unidade
prisional por serem feitas por criminosos, que pos-
suem valores diferentes.”

Notem que os agentes penitenciários não se vêem como ele-
mentos ativos na construção de tais regras, mas sim como indivíduos
que sofrem os efeitos do meio e que devem lutar contra tais influên-
cias, “aceitar codificações e valores das comunidades intramuros é
uma afronta à justiça e seus valores impostos aos cidadãos de bem”.
Orientar sua conduta pelo ordenamento previsto na legislação for-
mal preveniria o agente penitenciário da inserção na codificação
marginal, contudo, traria problemas em sua rotina profissional:

 “O guarda não pode cobrar a legalidade se o Estado ad-
ministra na ilegalidade. Se o cara for querer trabalhar den-
tro da lei, ele acaba ‘caindo’, porque vai criar problemas.”
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Uma das faces mais danosas do discurso que legitimava o espaço
carcerário como um ambiente possuidor de uma ética própria é que
ele justificava a conduta “desviante” do agente aplicador da lei. Nessas
abordagens, o guarda age às margens da codificação legal porque tem
ciência de que ele deve se portar desta maneira para fazer com que a
cadeia “ande”. Agir assim não seria “errado”, mas “certo”, do ponto
de vista dos representantes da instituição da ordem. Todavia, à medida
que ia se adaptando e “acertando” em suas tomadas de decisões, se-
gundo os padrões prisionais, o guarda também se afastava da socieda-
de livre e se inseria na marginalidade aos olhos da legislação formal:

“O hábito, o costume, faz com que se atenue o que é
ilegal. Em primeiro lugar, porque a clientela dentro
de uma unidade, em sua maioria, tem o comporta-
mento errônico (sic) como parte de sua vida, de seu
mundo. E ao nos depararmos com esse cotidiano,
gradativamente passamos a dar uma menor gravida-
de aos fatos que na sociedade como macro, seria vis-
to de forma chocante.”

Outro fato destacado na fala acima se refere à “naturaliza-
ção” e à aceitação de condutas legalmente previstas como “crimi-
nosas”. O agente penitenciário, de tanto conviver com a perma-
nente repetição de certas rotinas criminais, acabava se acostuman-
do com a prática desses atos. Um dos casos mais citados dizia res-
peito ao uso de entorpecentes pelos presos, pois alguns guardas
diziam que essa conduta já estava de tal forma disseminada pela
unidade prisional que sequer chegavam a reprimi-la. O importante
para eles não era o ato de o interno se drogar, mas sim, se ele
mantinha ou não a disciplina.

Por fim, houve um agente custodiador que associou os valo-
res utilizados na cadeia àqueles que imperavam nas favelas ou
nos territórios dominados pelos narcotraficantes. Embora em sua
fala possa ser encontrada uma certa ambigüidade, uma vez que se
for levada ao pé da letra acabamos criminalizando a pobreza, não
há como negar que nas comunidades carentes são recrutados os
indivíduos que lotam as penitenciárias. Contudo, o fato mais pre-
cioso de tal depoimento é a constatação, por parte do agente peni-
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tenciário, de que, ao se adaptar às regras da cadeia eles estão mer-
gulhando na ilegalidade:

“Certo é certo, errado é errado. Existe sim uma ‘so-
ciedade paralela’ com valores e regras alterados, di-
ferentes da sociedade civilizada. Encontramos esta
sociedade nas favelas, comunidades pobres, bolsões
de pobreza. Estes mesmos valores são transportados
para as cadeias, pois as pessoas, na sua grande maio-
ria presas, têm origem nesses lugares. Caberia à SEAP
‘socializar’ estes indivíduos, não ‘ressocializar’, pois
nunca foi um ser social da sociedade civilizada (sic).
O que acontece é que há uma adaptação entre os
agentes da SEAP e o preso, criando um meiotermo,
o que não é correto.”

A noção, verbalizada pelo agente penitenciário citado acima,
do preso como alguém “não-socializado”, que precisa ser “sociali-
zado” em vez de ser “ressocializado”, apresenta-se como “verda-
de” para os membros do corpo de guarda. Ressalto que a visão da
codificação que conceitua a prisão como uma extensão das normas
encontradas nas comunidades sob o domínio do narcotráfico não é
exclusiva dos guardas, sendo também encontrada entre os docen-
tes que lecionam nesta unidade prisional.

k)O Uso da Parte Disciplinar

Durante todo o processo de pesquisa que antecedeu a minha ida
ao “campo” e o acompanhamento do cotidiano da unidade prisional,
sempre me foi repetido que “a arma do guarda era a caneta”. A pró-
pria literatura nacional a respeito do sistema penal se referia ao “po-
der” do agente penitenciário de influir na concessão de prêmios e
punições (Thompson, 2002: 46), e à necessidade que este profissional
tinha de impor sua autoridade perante o grupo de internos:

“Desprovido de armas, não sendo autorizado a lan-
çar mão da violência física, não podendo contar
com a obediência inconteste dos presos, o recurso
do guarda para manter a calma e a ordem na insti-
tuição é o emprego das ‘partes’ que são registros,
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por escrito, em livro próprio, das infrações disci-
plinares.” (Lemgruber, 1999:84).

É provável que esta tenha sido a realidade do sistema penal
em um passado recente ou mesmo que seja uma característica de
outras unidades prisionais. No entanto, para mim a parte discipli-
nar, embora exerça uma função central para o equilíbrio de poder
intramuros, também possui outras especificidades, como, por exem-
plo, ser um instrumento de barganha política. Os guardas acredi-
tam que este instrumento formal de “poder”, no caso do Hélio
Gomes, perde muito do seu vigor punitivo graças à precariedade
das instalações físicas e ao perfil dos apenados (penas longas):

“As punições disciplinares são brandas. Para a grande
maioria dos internos não têm qualquer efeito. Imagi-
ne um elemento condenado a trinta anos de prisão
que não recebe visitas, passar trinta dias sem visitas
(já não as tem), trinta dias de isolamento (a unidade
não possui celas próprias para isolar os presos perma-
necendo os mesmos em suas celas) e ter o índice de
comportamento rebaixado para negativo por 180 dias
(que importância tem isso?).”

As punições legalmente previstas para as partes disciplinares,
julgadas procedentes pela Comissão Técnica de Classificação são:
suspensão de visitas (máximo de trinta dias), isolamento em cela
individual (máximo de trinta dias) e rebaixamento do conceito do
interno (máximo de um semestre). Ora, menos da metade dos in-
ternos contam com visitantes regulares no Hélio Gomes, pois, em-
bora aproximadamente sessenta por cento dos apenados tenham
visitantes cadastrados, uma boa parte destes não comparecem ao
presídio. A unidade também não possui cela de isolamento, o que
significava dizer que as punições relativas ao isolamento não ocor-
rem naquele estabelecimento. Quanto ao rebaixamento do concei-
to, ele tem alguma conseqüência na vida do interno se esse índice
for regularmente atualizado e utilizado como um dos critérios para
a concessão de “regalias” aos presos, o que não ocorre na prática.
Desta forma, o rebaixamento de conceito só significa uma punição
aos internos que estão próximos de receber algum benefício, pois
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correm o risco de perdê-lo. Aos demais nada implica. Essas
constatações fazem com que os guardas não reconheçam a parte
disciplinar como uma medida punitiva eficiente:

“Atualmente apenas gastamos tinta, internos entram
e saem da parte disciplinar ilesos, muitas das vezes é
indiferente. O interno não tem visita, não gosta do
banho de sol, não há isolamento na unidade, então,
não há sanção para ele.”

Embora os agentes penitenciários se queixassem dos efeitos
da parte disciplinar na vida dos internos, devo ressaltar que por
trás desse aparente desdém pelo poder punitivo deste instrumen-
to formal existiam outras questões. Creio que a parte disciplinar
havia se tornado uma moeda de negociação fundamental na
interação entre guardas e internos, portanto, seu valor não estava
nos efeitos que ela possuía na vida do interno, mas sim nas possi-
bilidades de “negociação” que abria. Sua aplicação, ou não, me-
diava aproximações ou afastamentos. Na impossibilidade de con-
ceder prêmios em um ambiente onde tudo parecia já ter sido per-
mitido, restavam aos integrantes da “turma de guardas” dois ins-
trumentos de barganha: a “parte disciplinar” e a “senha” que li-
berava a circulação dos internos:

“De certo modo o procedimento, quando o interno
comete uma infração disciplinar, deveria ser a parte
disciplinar, mas dependendo do seu comportamen-
to (do interno) ele obtém cumplicidade do agente
em não puni-lo.”

Aqui os instrumentos formais começam a ser utilizados sem o
amparo legal. O agente penitenciário analisa individualmente o
comportamento do apenado e a partir de seu juízo de valores deci-
de “quem deve” e “quem não deve” ser participado. Era consensual
entre eles que o interno bem-comportado deveria receber uma
punição mais branda, enquanto que ao “bandido” caberiam outros
“castigos”, pois “nem sempre é possível manter a disciplina somen-
te com a parte disciplinar”. Por meio da narrativa dos custodiadores
o procedimento formal deixa de ser um ato destinado universal-
mente a todos os internos e passa a ter um alvo preferencial:
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“A parte disciplinar funciona muito bem em certos
casos, por exemplo, existem dois tipos de internos: o
interno que cometeu um crime mas não é ‘bandido’.
Com este a parte disciplinar funciona. E o interno
que cometeu um ou vários crimes porque é ‘bandi-
do’. Para este não adianta parte disciplinar.”

Reaparece nesta fala uma menção às duas categorias utiliza-
das pelos guardas para classificarem os condenados: o “criminoso
acidental” e o “criminoso habitual”. Ora, como eram indivíduos
diferentes, deveriam então receber tratamentos diferenciados. Com
o “bandido” (criminoso habitual) a disciplina era conseguida pelo
emprego da força. Já no apenado que era “vítima do destino” a
parte disciplinar seria um instrumento punitivo adequado. Há aqui
uma contradição, pois a agressão física, embora atinja o corpo do
apenado, não lhe traz entraves jurídicos. Já a parte disciplinar pode
impedir a obtenção de benefícios jurídicos, o que adia a possibili-
dade de saída do cárcere. Em outras palavras, o “bandido” que foi
agredido em vez de ser participado, tem mais chances de sair da
prisão do que o “criminoso acidental”.

No ano de 2004, os guardas do Hélio Gomes redigiram
um total de 138 partes disciplinares, nas quais foram arrola-
dos vários internos. O motivo mais freqüente das reclamações
dos agentes penitenciários eram os atos indisciplinares dos
apenados, como: portar-se de maneira desrespeitosa, não aca-
tar ordem emanada pelo ASP, sair de cela sem autorização,
deslocar-se pela unidade sem permissão, usar senha em nome
de outro interno e, por último, mas não menos importante, as
ameaças de morte proferidas contra os guardas. Indiscutivel-
mente, a maioria absoluta das interações conflituosas ocorre
nos momentos em que os guardas têm que abrir as portas das
celas, ou seja, durante os “conferes”, ou nas entregas de refei-
ções. Nestas ocasiões, alguns internos saem da cela sem auto-
rização e ficam andando pela galeria, recusando-se a atender
as ordens do guarda para voltarem às suas lotações.

Os defensores públicos, no caso dos internos que suposta-
mente tivessem problemas mentais, pediam que nenhuma punição
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fosse aplicada, pois “aos doentes mentais é reservado o tratamento
e não a punição”. Contudo, nada faziam no sentido de juridica-
mente requisitarem que esses internos fossem internados em uma
unidade médica de tratamento e custódia. Em decorrência dessa
“omissão” do poder judiciário, era comum que alguns internos
portadores de distúrbios psicológicos recebessem várias partes dis-
ciplinares, sendo que elas eram sempre suspensas pela direção da
unidade. Esta constatação nos ajuda a entender por que das 138
partes confeccionadas pelos guardas apenas 54 (39%) resultaram
em punição aos internos.

Se levarmos em consideração o intervalo de tempo em que
essas partes disciplinares foram aplicadas (138 em um ano), o uni-
verso de condenados a que elas se referiam (em média, 1.050 inter-
nos) e o regime prisional a que eles estavam submetidos (fechado /
tranca-dura), constatamos que o quantitativo de presos punidos
pelas partes disciplinares não era elevado. Afinal, 54 punições, di-
vididas por doze meses, resultava em uma média de menos de cin-
co partes disciplinares procedentes por mês. Se lembrarmos que
esta unidade prisional foi no mesmo período (ano de 2004) a cam-
peã no número de ligações à Ouvidoria da SEAP-RJ66, comunican-
do possíveis “maus-tratos” aos internos, ampliamos a possibilida-
de de interpretação sobre os instrumentos punitivos realmente em-
pregados nesta instituição.

A partir dos indícios acima e das conversas que tive com
os integrantes da “turma de guardas’ não tenho a menor dúvi-
da de que a parte disciplinar era um instrumento de “poder”
habilmente manipulado pelos agentes custodiadores. Todavia,
sua principal função intramuros não estava em seu uso desre-
grado com intuito de intimidar o coletivo, mas sim pelas possi-
bilidades que ela abria para a realização de “negociações” ex-
tra-oficiais entre guardas e internos. É por meio da ameaça de
aplicação do instrumento disciplinador formal que a mercado-
ria “corrupção” pode ser adquirida e o “uso da força”, legiti-
mado. Por isso, a meu ver, a parte disciplinar é uma fonte de

66 Ver Relatório de Gestão da SEAP-RJ 2004.
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poder que permite ao guarda obter vantagens escusas ou nego-
ciar o uso da força física.

A seguir, objetivo aprofundar a análise sobre as “negociações”
que precedem o uso da violência física em sua modalidade negoci-
ada, visando demonstrar que o uso desse mecanismo repressivo se
encontra vinculado ao processo de desnormalização do sistema penal
carioca. Enfatizando que, embora esses indivíduos estejam em po-
sições assimétricas, detêm, cada qual ao seu jeito, instrumentos de
persuasão que são utilizados nessa disputa de poder.
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